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วนัแรก กรุงเทพฯ– เวียงจนัทร ์– พระธาตหุลวง – ประตชูยั –วงัเวียง – ถนนโรต ี   (-/-/เยน็) 

09.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หน้าท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน **พีเรียดช่วงเดือนธนัวาคม 

เปล่ียนแปลงเวลาขาออกเป็น 12.45-14.00 น.** 

12.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองหลวงนครเวยีงจนัทน์โดยเท่ียวบิน FD 1040 (มีบริการอาหารรอ้นบนเคร่ือง) 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบิน วตัไตเมืองเวียงจนัทน ์ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืง 

บา่ย นําท่านไปสักการะ วัดพระธาตุหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชัยเป็นศาสนสถานท่ี

สาํคญัท่ีสุดของประเทศลาว เป็นสญัลกัษณป์ระจาํชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอยา่ง

ใหญ่หลวงแทนถึงความเป็นเอกราชและอํานาจอธิปไตยของลาวสรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 16เป็นเจดีย์ท่ีมี

ลกัษณะโดดเด่นท่ีสุดในอาณาจกัรลา้นชา้งเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากบั
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สถาปัตยกรรมของอาณาจกัรมีลกัษณะคลา้ยป้อมปราการมีการก่อสรา้งระเบียงสงูใหญ่ข้ึนโอบลอ้มองคพ์ระ

ธาตุไวพ้รอ้มกบัทาํช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตทูางเขา้เป็นบานประตไูมใ้หญ่ลงรกัสีแดงรอบๆ

องคพ์ระธาตุยงัมีเจดียบ์ริวารลอ้มอยูโ่ดยรอบ  

นําท่าน  ชมอนุสาวรียป์ระตชูยัตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทน์บนถนนลา้นชา้งจะไปส้ินสุดท่ี

บริเวณประตูชยั สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพ่ือระลึกถึงประชาชนชาวลาวท่ีสละชีวิตใน

สงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้งเพราะการ

ก่อสรา้งน้ีใชป้นูซีเมนสจ์ากประเทศอเมริกาท่ีซ้ือมาเพ่ือสรา้งสนามบินใหม่ในเวยีงจนัทน์ในระหวา่งสงคราม

อินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงไดนํ้ามาสรา้งประตูชยัแทนเป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบั

ฝรัง่เศสเขา้ดว้ยกนัอยา่งงดงามและกลมกลืนอยา่งยิง่ 

จากน้ัน นําท่านเดินทางมุ่งสู่เมืองวงัเวียงสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาท่ีรายลอ้มอยู่

โดยรอบ จนไดช่ื้อว่าเป็น “กุย้หลินแห่งเมืองลาว 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารท่ีวงัเวียง  และใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัเพลิดเพลินไปกบั

สีสนัยามคํา่คืนในเมืองวงัเวยีงบน ถนนคนเดิน( Walking Street )หรือถนนโรตีซ่ึงมีโรตีใหท่้านไดเ้ลือกชิม

กนัอยา่งจุใจ 

 เขา้สูท่ี่พกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัสอง วงัเวียง – ถํ้าจงั – หลวงพระบาง – พระธาตภูุษี– ถนนคนเดิน                       (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมท่ีพกั หลงัอาหารพาท่านตระการตากบัความงามของหินงอกหินยอ้ยใน 

ถํ้าจงัภายในบรรยากาศเย็นสบายรวมทั้งสดูอากาศแสนบริสุทธ์ิบนยอดถํ้า พรอ้มทั้งชม จุดชมวิว สุดยอด

ถํ้าท่ีท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวงัเวยีงไดท้ั้งเมือง และชม สระมรกต ซ่ึงเป็นบ่อน้ําแร่ท่ีไดจ้ากภเูขาหินปนู

ไดเ้วลาสมควรพาทุกท่านมุ่งหน้าเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกระหวา่งทาง ท่านจะไดผ่้านหมู่บา้นชาว

ลาวพรอ้มทั้งตน้ไมน้านาพนัธุ ์ เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนังดงาม การทาํนาขั้นบนัไดและหมู่บา้นชน

เผ่าต่างๆ ของลาว ผ่านเมือง กาสี พคูณู เชียงเงิน   และเสน้ทางสายน้ีถือวา่เป็นสนัทางท่ีสวยท่ีสุด เสน้ทาง

หน่ึงในเอเชียอาคเนยร์ะหวา่งทางใหท่้านถ่ายรปูจากมุมสงูของยอดเขาท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงบนเสน้ทางน้ีและ

พกัผ่อนหยอ่นใจกบับรรยากาศแสนสบายท่ีภเูพียงฟ้า 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร ถึงหลวงพระบางแลว้นําท่านเดินข้ึนบันได 328 ขั้นเพ่ือ

นมสัการพระธาตภุูษี (Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มร่ืนดว้ยตน้ดอกจาํปา ภษีูน้ีหมายถึง “ภศูรี” คือ

เป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนัน่เองตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวดั 

บา้นเรือนทอดยาวขนานกบัแม่น้ําโขงจรดปากแม่น้ําคานยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพ้ืนท่ีราบแคบๆตัวพระ

ธาตุเป็นทรงดอกบวัส่ีเหล่ียมทาสีทองตั้งอยู่บนฐานส่ีเหล่ียมยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองสาํริด7 ชั้น สงู

ประมาณ 21 เมตรจะสวยมากในยามเย็น แบบน้ีแสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตุเป็นสีทองสุกปลัง่มีทางเดิน

รอบองคพ์ระธาตุสามารถชมทิวทศัน์ตวัเมอืงหลวงพระบางไดเ้กือบรอบเลยทีเดียว 

คํา่   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร(พิศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวญัตามประเพณีพ้ืนบา้นของหลวง

พระบาง)  

 หลังทานอาหารสามารถเดินเท่ียว ชมถนนขา้วเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืดเลือกซ้ือสินคา้

พ้ืนเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นท่ีระลึก อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
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 นาํท่านเขา้สูพ่กัท่ี ChitchareungMuanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัสาม ตกับาตรขา้วเหนียว - วดัเชียงทอง– พระราชวงั – หอพระบาง –วดัวิชุนราช - กรุงเทพฯ                

                           (เชา้/กลางวนั/-) 

05.00  น. ต่ืนเชา้ไปร่วมทาํบุญ-ตกับาตรกบัชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนัออกมานัง่รอ

ตกับาตรพระสงฆท่ี์เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รปูซ่ึงเป็นภาพยามเชา้ท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง

โดยสะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเล่ือมใสศรทัธาท่ีมีต่อพุทธศาสนาท่ีหยัง่รากลึกลงใน

วฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง และนําท่านแวะเท่ียวชมตลาดเชา้ 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมท่ีพกั 

จากน้ัน นําท่านเท่ียวชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคูเ่มืองหลวงพระบางสรา้งข้ึนใน

สมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวยีงจนัทน์และยงัไดร้บัการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชีวติ

ศรีสวา่งวงศ ์และเจา้ชีวติศรีสวา่งวงศว์ฒันากษัตริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาวบริเวณท่ีตั้งของวดัอยูท่างทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมืองหลวงพระบางใกลบ้ริเวณท่ีแม่น้ําคานไหลมาบรรจบกนักบัแม่น้ําโขง มีพระ

อุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า“สิม” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนัก หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดตํา่ลงมาก 

ซอ้นกนัอยู ่3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อซ่ึงเป็นท่ีสงัเกตกนั

วา่ เป็นวดัท่ีพระมหากษัตริยส์รา้งขึ้ นจึงมี 17 ขั้นส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกนัวา่จะเก็บของมี

ค่าไวใ้นน้ันดว้ยส่วนหน้าบนั หรือภาษาลาววา่ “โหง่” เป็นรปูเศียรนาคความงามของวดัอยู่ท่ีความสงบสง่า

สะอาดมีการวางผงัออกแบบและบาํรุงรกัษาจากน้ันนําท่านชมพระราชวงัเก่า (Royal Palace Museum) 

เป็นวงัท่ี เจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศท์รงประทบัอยูท่ี่น่ีจนส้ินพระชนม ์ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือ

ปี พ.ศ.2518  พระราชวงัก็ไดถ้กูเปล่ียนเป็น พิพิธภณัฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรบัแขกของเจา้มหา

ชีวติและพระมเหสี หอ้งทอ้งพระโรง ทางดา้นหลงัก็เป็นพระตาํหนักซ่ึงมีเคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ จดัเก็บไวเ้ป็น

ระเบียบเรียบง่าย และ นมัสการหอพระบางซ่ึงเป็นพระคู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูป

ประทบัยืนปรางคห์า้มสมุทรเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมยัหลังบายน น้ําหนัก 54 กก. ประกอบดว้ย

ทองคาํ 90% และยงัมีพระพทุธรปูนาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคป์ระดิษฐานอยู ่

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลังอาหารนําท่านเดินทางไปวัดใหม่สุวรรณภูมารามหรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆว่า "วัด

ใหม่" เคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทนั ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและ

ยังเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชีวิตสักริน

ฤทธ์ิ จนกระทัง่ถึงปีพ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบ

จนกระทัง่ปัจจุบนั เมื่อมาเยือนวดัแห่งน้ีส่ิงท่ีเรา จะสงัเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือตวัอุโบสถ

(สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งส่ีดา้นสองระดับต่อเน่ืองกนั 

จากน้ันนําท่าน นมสัการ พระธาตุหมากโมเป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวั แต่ชาวลาวทัว่ไปเรียกว่า 

พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็นว่ามีรูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าคร่ึงหรือทรงโอควํา่ คลา้ยสถูปฟองน้ําท่ีสาญจ ี

ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมลีกัษณะคลา้ยรศัมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรปูแบบลงักาหรือสุโขทยั บริเวณ

มุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิ์ศทรงดอกบวัตูมทั้งส่ีมุม ไดเ้วลาสมควรนําทุกท่านมุ่งหน้าสู่สนามบิน

นานาชาติหลวงพระบาง 
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16.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเซีย เท่ียวบินท่ี FD 1031  

17.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

....................................................................................... 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

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

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

23 พ.ย.62 25 พ.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

05 ธ.ค.62 07 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

14 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

29 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

11 ม.ค.63 13 ม.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

18 ม.ค.63 20 ม.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

25 ม.ค.63 27 ม.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

01 ก.พ.63 03 ก.พ.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

15 ก.พ.63 17 ก.พ.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

07 มี.ค.63 09 มี.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

21 มี.ค.63 23 มี.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

11 เม.ย.63 13 เม.ย.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

12 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

02 พ.ค.63 04 พ.ค.63 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

16 พ.ค.63 18 พ.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

30 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
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 ที่พกัโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถตูร้บั-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์าํเท่ียวตามรายการ 
 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบตัิเหตแุละค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้บัอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นสว่นตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

 ภาษีนํ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซักรีดท่ี

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ี

เมืองไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขับรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทิป

ค่ะ) 

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  
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กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 40 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาํใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 25 - 40 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50% และริบเงินมดัจาํทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 24 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะทาํ

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทาง

ไม่ครบตามจาํนวนท่ีบริษัทฯ กาํหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯ และผู ้

เดินทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายตา่ง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทา่น 

 คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัร์

ไทยรว่มเดินทางไปดว้ยโดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้ง

ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์

บินมีการปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าทา่นยอมรบัในเง่ือนไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง

เพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหาก

อายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคน



LAO0270 - ลาว เวยีงจนัทร ์วงัเวยีง หลวงพระบาง (3วนั2คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com  7 | P a g e  

เขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ

หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ

ปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่

นอกเหนือวามรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

 กรณีมี คดีความ”ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว่์า

ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุม

ของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี หญิงตัง้ครรภ ์ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เลม่นํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทอ่งเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจา่ยขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัเิหตทุี่เกิด

จากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษทัฯจะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจาํกับสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด 

** 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)  

 

 


