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วนัแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตภุษีู-ตลาดมืด                            (-/-/เยน็)           

11.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแกทุ่กท่าน  

14.30 น.      ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเท่ียวบิน FD 1030   

16.00 น.       เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืง 

จากน้ัน นําท่านเดินข้ึนบนัได 328 ขั้นสู่ พระธาตภุษีู (Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มร่ืนดว้ยตน้ดอกจาํปา ภษีู 

น้ีหมายถึง “ภศูรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนัน่เอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอด

พระธาตุ มองเห็นวดั บา้นเรือน ทอดยาวขนานกบัแม่น้ําโขงจรดปากแม่น้ําคานยอดสงูสุดของภษีู อยู่บน

พ้ืนท่ีราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบวัส่ีเหล่ียมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานส่ีเหล่ียมยอดประดับดว้ย

เศวตฉตัรทองสาํริด7 ชั้น สงูประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็น แบบน้ีแสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตุ

เป็นสีทองสุกปลัง่ มีทางเดินรอบองคพ์ระธาตุสามารถชมทิวทศัน์ตัวเมืองหลวงพระบางไดเ้กือบรอบเลย

ทีเดียว 
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คํา่  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง หลังทานอาหาร  นําท่าน ชมถนนขา้ว

เหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นท่ีระลึก  

    นาํท่านเขา้สูพ่กัท่ี Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวของ

ประเทศลาว 

วนัที่สอง ตกับาตรขา้วเหนียว-บา้นผานม-ถํ้าต่ิง-บา้นช่างไห-นํ้าตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสูข่วญั  

               (เชา้/กลางวนั/เยน็)           

05.00  น. ต่ืนเชา้ไปร่วม ทาํบุญ-ตกับาตร กบัชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนัออกมานัง่

รอตกับาตรพระสงฆท่ี์เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รปูซ่ึงเป็นภาพยามเชา้ท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระ

บางโดยสะทอ้นถึงวถีิชีวติของสงัคมอนัสงบสุขและความเล่ือมใสศรทัธาท่ีมีต่อพุทธศาสนาท่ีหยัง่รากลึกลงใน

วฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและนําท่านแวะเท่ียวชมตลาดเชา้  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมท่ีพกั 

จากน้ัน นําท่านแวะชอ้ปป้ิงผา้พื้ นเมืองท่ี บา้นผานม เป็นหมู่บา้นชาวไทล้ือ มีฝีมือในการทอผา้อยา่งสวยงาม อดีต

เป็นแหล่งทอผา้ถวายแด่เจา้มหาชีวิต ปัจจุบนัผา้ทอจากบา้นผานมน้ีมีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้ง

เป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินคา้ และยังมีการสาธิตใหท่้านชมดว้ยจากน้ันนําท่านลงเรือเดินทางชมวิว

ทิวทศัน์สองฝัง่แม่น้ําโขง ถํ้าติ่ง (Ting Cave) ซ่ึงเป็นถํ้าอยูบ่นหน้าผาริมแม่น้ําโขงมีอยู ่2 ถํ้า คือ ถํ้าล่างและ

ถํ้าบน ถํ้าต่ิงลุ่ม หรือ ถํ้าล่างสูง 60 เมตร จากพ้ืนน้ํามีลกัษณะเป็นโพรงน้ําต้ืนๆ มีหินงอกหินยอ้ย มี

พระพุทธรปูไมจ้าํนวนนับ 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางหา้มญาติ ถํ้า

ต่ิงบน จะไปทางแยกซา้ยเดินขึ้ นบนัไดไป 218 ขั้น ปากถํ้าไม่ลึกมากมีพระพุทธรปูอยู่ในถํ้าแต่ไมม่ากเท่าถํ้า

ล่าง สมยัโบราณเป็นท่ีสกัการะบวงสรวงดวงวญิญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาต่ิง ต่อมาพระเจา้โพธิสารทรง

เล่ือมใสพระพุทธศาสนาเป็นผูนํ้าพระพุทธรูปเขา้มา และจึงทรงใชถ้ํ้าต่ิงเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิทางพุทธ

ศาสนาแลว้ล่องเรือกลบั กอ่นถึงตวัเมืองหลวงพระบางแวะ บา้นช่างไห ชมวถีิชีวติของชาวบา้นท่ีอยูริ่มแม่น้ํา

โขง มีอาชีพในการหมกัสาโท และตม้เหลา้ขาว จาํหน่ายและยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้พื้ นเมืองจาํพวก ผา้ทอ

ลวดลายสวยงามมากมาย เคร่ืองเงิน วางจาํหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบา้นท่ีไดจ้ดั

แต่งลานบา้น อยา่งสวยงามเพ่ือรอรบันักท่องเท่ียว ไดเ้วลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองหลวงพระ

บาง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําเดินทางผ่านหมูบ่า้นชนบทชมวถีิชีวติของชาวบา้นสู่ นํ้าตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวง

พระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้หน่ึงในน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง ชมความ

งามของน้ําตกท่ีตกลดหลัน่เป็นชั้นๆอยา่งสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปนูสงูราว 70 เมตร มี 2 

ชั้น สภาพป่าร่มร่ืน มีสะพานและเสน้ทางเดินชมรอบๆ น้ําตก 

       ไดเ้วลาสมควรนาํทุกทา่นเดินทางกลบัเขา้สูเ่มืองหลวงพระบาง 

  คํา่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง  

          (พิเศษ!! พิธีบายศรีสูข่วญัตามประเพณีพ้ืนบา้นของหลวงพระบาง) 
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    นาํท่านเขา้สูพ่กัท่ี Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวของ

ประเทศลาว 

วนัที่สาม วดัเชียงทอง-วดัวิชุนราช-วดัใหม่สุวรรณภมูาราม-พระราชวงัเก่า-หอพระบาง-กรุงเทพฯ                    

                  (เชา้/กลางวนั/-)          

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมท่ีพกั 

นําท่าน เท่ียวชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคูเ่มืองหลวงพระบางสรา้งข้ึนในสมยัพระ

เจา้ไชยเชษฐาธิราชก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์ และยงัไดร้บัการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชีวิตศรีสวา่ง

วงศ ์และเจา้ชีวิตศรีสว่างวงศ์วฒันา กษัตริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว บริเวณท่ีตั้งของวดัอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมืองหลวงพระบาง ใกลบ้ริเวณท่ีแมน้ํ่าคานไหลมาบรรจบกนักบัแม่น้ําโขง มีพระ

อุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา่ “สิม” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนัก หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดตํา่ลงมาก 

ซอ้นกนัอยู ่3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซ่ึงเป็นท่ีสงัเกตกนัวา่ 

เป็นวดัท่ีพระมหากษัตริยส์รา้งข้ึนจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกนัวา่จะเก็บของมีค่าไว ้

ในน้ันดว้ย ส่วนหน้าบนั หรือภาษาลาววา่ “โหง่” เป็นรปูเศียรนาค ความงามของวดัอยูท่ี่ความสงบสง่าสะอาด

มีการวางผงัออกแบบและบาํรุงรกัษาอยา่งดีเยี่ยม  

จากน้ัน นําท่านเทียวชม วดัวิชุนราช นําท่านนมสัการ พระธาตหุมากโม เป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวั แต่ชาว

ลาวทัว่ไปเรียกวา่ พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็นว่ามีรูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าคร่ึงหรือทรงโอควํา่ คลา้ยสถูป

ฟองน้ําท่ีสาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกัษณะคลา้ยรศัมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรปูแบบลงักาหรือ

สุโขทยั บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิ์ศทรงดอกบวัตมูทั้งส่ีมุม 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลังอาหารนําท่านเดินทางไปวัดใหม่สุวรรณภูมารามหรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆว่า "วัด

ใหม่" เคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทนั ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและ

ยังเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชีวิตสักริน

ฤทธ์ิ จนกระทัง่ถึงปีพ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบ

จนกระทัง่ปัจจุบนั เมื่อมาเยือนวดัแห่งน้ีส่ิงท่ีเราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือตัวอุโบสถ

(สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งส่ีดา้นสองระดับต่อเน่ืองกนั 

จากน้ัน นําท่านชม พระราชวงัเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวงัท่ี เจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศ ์ ทรง

ประทบัอยู่ท่ีน่ีจนส้ินพระชนม ์ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวงัก็ไดถู้ก

เปล่ียนเป็น พิพิธภณัฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรบัแขกของเจา้มหาชีวติและพระมเหสี หอ้งทอ้งพระโรง  

ทางดา้นหลงัก็เป็นพระตาํหนักซ่ึงมเีคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเก็บไวเ้ป็นระเบียบเรียบง่าย และ นมสัการหอ

พระบาง ซ่ึงเป็นพระคูบ่า้นคูเ่มืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรปูประทบัยืนปรางคห์า้มสมุทรเป็นพระพุ

3ทธรปูศิลปะขอมสมยัหลงับายน น้ําหนัก 54 กก. ประกอบดว้ยทองคาํ 90% และยงัมีพระพุทธรปูนาค

ปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคป์ระดิษฐานอยู่ ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบิน

นานาชาติหลวงพระบาง 

 

 



LAO0170 - ทวัรล์าว มหศัจรรย ์หลวงพระบาง (3วนั2คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 4 | P a g e  

 

16.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเซีย เท่ียวบินท่ี FD 1031  

17.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วดัเชียงทอง พกั 4 ดาว 3 วนั บิน FD 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 11,900 3,000 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 11,900 3,000 

15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 11,900 3,000 

29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 11,900 3,000 

06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 11,900 3,000 

08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 11,900 3,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 11,900 3,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 11,900 3,000 

28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

29 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,000 

30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24+1 18,900 18,500 17,900 3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

 ค่ารถตูร้บั-สง่สถานที่ทอ่งเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์าํเท่ียวตามรายการ 

 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
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 เง่ือนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้ับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นสว่นตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีนํ้ามนัและภาษีตัว๋ทกุชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทย

และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลกูทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 5,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 40 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาํใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 25 - 40 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50% และริบเงินมดัจาํทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 24 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคา่ทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 

กรณีเจบ็ป่วย :  
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 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะทาํการ

เล่ือน การเดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจาํนวนที่บริษัทฯ กาํหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯ และผูเ้ดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายตา่งๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น 

 คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป จงึออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน โดยทางบริษัทจะแจง้

ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อน

ทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการ

ปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าทา่นยอมรบัในเง่ือนไขดงักล่าว 

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ทอ่งเท่ียวเทา่นั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือ

ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,

การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตภุยั

พิบตัทิางธรรมชาติ(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิด

จากอุบตัิเหตใุนรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัเิหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว้
ในรายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนาํมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจาํกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจ

ทาํใหท้่านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีทาํใหใ้บหนา้เปล่ียนไป 

ดงันั้น ท่านตอ้งทาํพาสปอรต์เลม่ใหม่ก่อนทาํการจองทวัร ์ 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว่์า

ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของ

บริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง** 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 

 


