
 

ลาว หลวงพระบาง เวยีงจนัทน ์
3วนั2คนื  

กาํหนดการเดนิทาง ตลุาคม 2561 – มนีาคม 2562  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิ LAO AIRLINES 
เยอืนเมอืงหลวงพระบาง เมอืงแหง่มรดกโลกอนัคงคณุคา่และความงดงาม  

ชื�นชม วฒันธรรม ประเพณีและวถิชีวีติ อนัเรยีบงา่ยของชาวลา้นชา้ง 

พรอ้มเที�ยวชมเมอืงหลวง นครหลวงเวยีงจนั เมอืงหลวงของ สปป.ลาว 

พกัโรงแรมหรรูะดบั 4 ดาว พรอ้มชุดขา้วเหนยีวตกับาตรเชา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 600 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 
 
 
 

วนัแรก      กรงุเทพมหานคร – หลวงพระบาง – นํ �าตกตาดกวงซ ี– พระธาตภุษู ี– ตลาดไนทบ์ารซ์า 

 
 

08.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั�น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคาทเ์ตอร ์

W สายการบนิลาว แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําโหลดสมัภาระ 

10.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบิน              

LAO AIRLINE เที�ยวบนิที� QV634 

12.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตหิลวงพระบาง ประเทศลาว หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากนั�นนําท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงหลวงพระบาง อดีตราชธานีของ
อาณาจักรลา้นชา้ง เดมิชื�อ “ศรสีตันาคนหตุมะราชธาน”ี เจรญิรุง่เรอืงมากในสมยัพระเจา้ฟ้างุม้ โดยรถตู ้
ปรับอากาศ  

 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื�นเมอืง (1) 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดี�ยว 

5-7 ตลุาคม 61 14,999.- 14,999.- 4,000 

12-14 ตลุาคม 61 15,999.- 15,999.- 4,000 

13-15 ตลุาคม 61 16,999.- 16,999.- 4,000 

20-22 ตลุาคม 61 14,999.- 14,999.- 4,000 

16-18 พฤศจกิายน 61 14,999.- 14,999.- 4,000 

7-9 ธนัวาคม 61 15,999.- 15,999.- 4,000 

8-10 ธนัวาคม 61 16,999.- 16,999.- 4,000 

21-23 ธนัวาคม 61 14,999.- 14,999.- 4,000 

30 ธนัวาคม 61 – 1 มกราคม 62 18,999.- 18,999.- 5,000 

31 ธนัวาคม 61 – 2 มกราคม 62 18,999.- 18,999.- 5,000 

11-13 มกราคม 62 14,999.- 14,999.- 4,000 

16-18 กมุภาพนัธ ์62 14,999.- 14,999.- 4,000 

8-10 มนีาคม 62 14,999.- 14,999.- 4,000 



 ออกเดนิทางไป นํ �าตกตาดกวางซ ีระหว่างทางผ่านหมูบ่า้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้น ถงึนํ�าตก
ตาดกวางซ ี ซึ�งเป็นนํ�าตกที�สวยที�สดุในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของนํ�าตก ที�ลดหลั�นเป็นชั �นๆ 
อยา่งสวยงาม แต่ละชั �นเกดิจากการสะสมของหนิปนูที�ไหลปะปนมากบันํ�า พรอ้มกบัชมความร่มรื�นเขยีว
ชอุม่รอบๆ บรเิวณ แลว้เดนิทางกลับหลวงพระบาง 

  

นําท่านไปสักการะ พระธาตุพูส ีที�ตั �งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  
นักทอ่งเที�ยว  ที�มาเยอืนหลวงพระบาง หากไมไ่ดข้ึ�นไปก็เหมอืนมาไมถ่งึหลวงพระบาง สองขา้งทางขึ�น
พระธาตรุม่รื�นและหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจําปาลาวหลากสสีนั (ชว่ง กพ.- มคี.) มองจากยอดพสูคีอื
ภาพพานอรามาของราชธานเีกา่แกร่มิแมนํ่�าโขง ลอ้มรอบดว้ยทวิเขาสลับซบัซอ้นสมกบันามว่า บา้นผา 
เมอืงภอูอูารยะธรรมลา้นชา้ง ชมพระอาทติยอ์สัดง และตัวเมอืงหลวงพระบางในมมุสงู ซึ�งเบื�องลา่งจะ
มองเห็นพพิธิภัณฑ ์โดยมแีม่นํ�าโขงเป็นฉากหลัง และอกีดา้นหนึ�งจะเห็นนํ�าคานที�ไหลมาบรรจบกับ
แมนํ่�าโขง  

 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารพื�นเมอืง วธุวิง (2) 
 จากนั�นใหท้า่นชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงที� ตลาดไนทบ์ารซ์า(Night Market) เป็นถนนคนเดนิตอนเย็น

ตั �งแตเ่วลา 5 โมงเย็นถงึประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมชีาวลาวสงู ลาวเทงิ ลาวมง้ ชาวบา้นผานม แมน้แต่ชาว
หลวงพระบางเองก็จะนําสนิคา้พื�นเมอืง ไมว่่าจะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมอื ผา้นุ่ง ผา้ซิ�น เครื�องเงนิ เครื�องไม ้
สนิคา้มากมายถกูวางอยูบ่นถนนและรมิทางเดนิตั �งแตห่นา้พระราชวังจนสดุหัวถนน อสิระตามอธัยาศัย 

 

ที�พกั โรงแรม เมอืงทอง ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สอง     ตกับาตรตอนเชา้เชา้ – ตลาดเชา้ – พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง - วดัเชยีงทอง – ลอ่งเรอืนํ �าโขง 

– บา้นชา่งไห - ถํ �าต ิ�ง 
 

 

เชา้ตรู ่  นําท่านชมบรรยากาศของการ ทําบุญ-ตกับาตรขา้วเหนยีว กับชาวหลวงพระบาง ทุกเชา้ชาวหลวง
พระบาง ทกุบา้นจะพากนัออกมานั�งรอตักบาตรพระสงฆท์ี�เรยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูป ซึ�งเป็น
ภาพยามเชา้ที�มชีวีติชวีาของหลวงพระบาง โดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสขุ และความเลื�อม 
ใสศรัทธาที�มตีอ่พทุธศาสนาที�หยั�งรากลกึลงในวัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง (พเิศษชดุตักบาตรเชา้ทา่น
ละ 1 ชดุ ) 

 

 จากนั�นชม วดัแสนสขุาราม วัดแสนสรา้งขึ�นในปี พ.ศ.  2261 ตามประวัตกิลา่ววา่ชื�อของวัดมาจากเงนิ
จํานวน 100,000 กบี ที�มผีูบ้รจิาคใหเ้ป็นทุนเริ�มสรา้งวัดแสนไดร้ับการบูรณะ 2 ครั �ง โดยชา่งสกุลลาว 
จดุเดน่คอื พระพทุธรปูยนืองคใ์หญ ่องคเ์ดยีวภายในแขวงหลวงพระบาง 

 

นําทา่นเดนิชม ตลาดเชา้หลวงพระบาง ทกุๆเชา้ชาวเมอืงหลวงพระบางจงึตอ้งออกมาจับจา่ยซื�อขา้ว
ของจากตลาดเพื�อนํากลับไปปรงุเป็นอาหารที�บา้น โดยเฉพาะที�ตลาดเชา้แหง่นี� สําหรับสนิคา้ที��วางขาย
อยูท่ั�วไปก็มตีั �งแต ่ผัก ผลไม ้อาหารปรงุสําเร็จ ขนมพื�นบา้น ขา้วของเครื�องใชใ้นชวีติประจําวัน เนื�อสตัว์
ทั�วไป รวมถงึปลาแมนํ่�าโขงและสัตวป่์านานาชนดิ ที�คนลาวนยิมนํามาปรุงอาหาร เรยีกไดว้่าโดยพื�นเพ
แลว้ตลาดเชา้หลวงพระบางแหง่นี�เป็นตลาดเพื�อคนทอ้งถิ�นอยา่งแทจ้รงิ ไมใ่ชต่ลาดที�เปิดมาเพื�อรองรบั
นักทองเที�ยวโดยเฉพาะ   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 



นําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง อดตีเป็นพระราชวังหลวงซึ�งเป็นที�ประทับของเจา้มหา
ชวีติลาว สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนกิชาวฝรั�งเศสเป็นผูอ้อกแบบ เมื�อปี ค.ศ.
1975 (พ.ศ.2519) มหีอที�ประดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปปางหา้มสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 
กโิลกรัม กลา่วกันวา่ ทําดว้ยทองคํา 90 เปอรเ์ซน็ตเ์ป็นพระพทุธรปูคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบางและของ
ชาวลาว ซึ�งเป็นที�มาของชื�อเมอืงหลวงพระบาง เดมิเมอืงนี�ช ื�อเมอืงขวา แลว้เปลี�ยนมาเป็น เชยีงดง 
เชยีงทอง ตามลําดับ 

จากนั�นชม วดัเชยีงทอง ซึ�งเป็นวัดหลวงคูเ่มอืงหลวงพระบาง โดยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชไดโ้ปรดให ้
สรา้งขึ�น และไดร้ับการอุปถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์และเจา้ชวีติศรสีว่างวงศว์ัฒนามากเป็น
พเิศษ บรเิวณที�ตั �งของวัดอยูต่อนหัวโคง้ของแผ่นดนิที�แม่นํ�าคานมาบรรจบกันกับแมนํ่�าโขง เป็นศูนย์
ศลิปกรรมลา้นชา้ง ความงามของวัดอยูท่ี�ความสงบ สงา่ สะอาด มกีารวางผังออกแบบ และบํารงุรักษา
อยา่งดเียี�ยม ชมสมิหรอืโบสถ ์ซ ึ�งเป็นตน้กําเนดิของศลิปะสกลุชา่งลา้นชา้ง  

 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื�นเมอืง (4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางสู่ท่าเรอืลงเรือ ล่องแม่นํ�าโขงสู่ บา้นช่างไห ่และ ถํ �าต ิ�ง ชมววิทวิทัศน์และวถิชีวีติสองฝั�ง
แม่นํ�าโขง ล่องเรอืถงึ บา้นชา่งไห สัมผัสวถิชีวีติของชาวบา้นที�อาศัยอยู่รมิแม่นํ�าโขง มอีาชพีในการ
หมกัสาโทและตม้เหลา้โรง และยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้พื�นเมอืงจําพวกผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย
วางจําหน่าย แลว้ลอ่งเรอืตอ่สู ่ถํ�าติ�งซึ�งเป็นถํ�าอยูบ่นหนา้ผารมิแมนํ่�าโขง เดมิเคยมพีระพทุธรปูทอง เงนิ
นาก ปัจจบุนัเหลอืพระพทุธรปูไมจํ้านวนนับพันองค ์
 

“ลอ่งเรอืกลบัสูต่วัเมอืงหลวงพระบาง ใหไ้ดไ้ดส้นกุกบัการรอ้งเพลงคาราโอเกะบนเรอื” 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น พเิศษลอ่งเรอืแมน่ํ �าโขง พรอ้มรอ้งเพลงคาราโอเกะ (5)  
 

ที�พกั โรงแรม เมอืงทอง ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที�สาม     หลวงพระบาง – วดัวชิุนราช – พระธาตุหมากโม – เวยีงจนั – ประตูชยั – พระธาตุหลวง –

กรงุเทพมหานคร 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 

นําทา่นชม วดัวชิุนราช สรา้งขึ�นในสมยัพระเจา้วชินุราช ในปี พ.ศ.2046 สรา้งขึ�นเพื�อเป็นที�ประดษิฐาน
พระบาง ซึ�งอาราธนามาจากเมอืงเวยีงคํา มเีจดยีป์ทมุหรอืพระธาตดุอกบวัใหญ ่วัดนี�มพีระธาตเุจดยีอ์งค์
ใหญ่รปูทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึ�ง ทําใหช้าวลาวเรยีกกนัวา่ พระธาตหุมากโม เป็นทรงโอควํ�า ยอดพระ
ธาตุลักษณะคลา้ยรัศมแีบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรอืสโุขทัย เจดยีน์ี�อาจดูทรุดโทรมมาก
แมจ้ะมกีารปฏสิังขรณ์มา 2 ครั �งแลว้ในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจา้สักกรนิทร(์คําสกุ) ซึ�งเป็นพระราช
บดิาของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ไดโ้ปรดใหม้กีารบูรณะใหม่และไดม้กีารบูรณะครั �งใหญ่ในปี พ.ศ.
2457 ในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ไดค้น้พบโบราณวัตถุมคี่ามากมาย เช่น เจดยีท์องคํา 
พระพทุธรปูหลอ่สํารดิ พระพทุธรปูทองคํา ปัจจบุนันําไปเก็บไวใ้นหอพพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง 
 

นําท่านสู่ บา้นผานม เป็นหมู่บา้นชาวไทลื�อที�อพยพมาจากเมอืงสบิสองปันนา มปีระชากรประมาณ 
250 ครอบครัว ผูห้ญงิชาวไทลื�อชํานาญในการทอผา้ ในอดตีบา้นผานมเป็นแหล่งทอผา้ถวายเจา้มหา
ชวีติและราชสํานักในปัจจุบันบา้นผานมไดร้ับการยกระดับจากทางการใหเ้ป็น “หมบูา้นวัฒนธรรม” ผา้
ทอมอืจากบา้นผานมเป็นผา้ทอที�มชี ื�อเสยีงมาก มกีารรวมกลุ่มตั �งเป็นศูนยห์ัตถกรรมแสดงสนิคา้ มกีาร
สาธติการทอผา้ดว้ยกี�กระตุกแบบดั �งเดมิและยังมผีา้ทอรูปแบบต่างๆ จําหน่ายใหนั้กท่องเที�ยว ผา้ทอ



บา้นผานมมทีั �งผา้แพรเบี�ยงลวดลายแบบลื�อแท ้ๆ และผา้ที�ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวัน  เชน่ ผา้ปโูต๊ะ, 
ผา้คลมุเตยีง, ผา้รองแกว้รองจาน ฯลฯ 

 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื�นเมอืง ผลาไช (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสูส่นามบนิหลวงพระบาง เพื�อเดนิทางสูน่ครหลวงเวยีงจัน 
 

13.05 น. เดนิทางสู ่นครหลวงเวยีงจนั โดยสายการบนิลาว แอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� QV 102                                           
 

13.50 น. ถงึสนามบนิวดัไต นครหลวงเวยีงจนั ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลังจากนั�น นําท่านชม 
อนุสาวรยีป์ระตูชยั สัญลักษณ์อันโดดเด่นของชาวนครเวียงจันทน์ หลังจากนั�นไหวอ้งคพ์ระธาตุ
หลวง พระธาตทุี�งดงามที�สดุในโลก  

 

  นําคณะสู ่สนามบนิวัดไต นครหลวงเวยีงจัน เพื�อเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  
 

18.35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ LAO 
AIRLINES เที�ยวบนิที�  QV445                 

 

19.35 น. เดนิทางถงึกรงุเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ทา่นควรอา่นเงื�อนไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นที�พอใจกอ่นชําระคา่บรกิาร 

หมายเหต ุ:  

1. อตัราคา่บรกิารเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวร ์ไมส่ามารถยกเลกิ เปลี�ยนแปลง เลื�อนวันเดนิทาง

ได ้และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ทัวร ์คา่จองทัวร ์

2. กรุ๊ปออกเดนิทางตอ้งมจํีานวนไมตํ่�ากวา่ 8 ทา่นขึ�นไป กรณีไมถ่งึไมส่ามารถออกเดนิทางได ้บรษัิทฯจะแจง้ให ้

ทา่นทราบกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วัน  

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนอตัราคา่บรกิาร เนื�องจาก คา่ภาษี เซอรช์ารท์นํ�ามนัสายการบนิปรับขึ�น และ/

หรอืมผีลมาจากอตัราแลกเปลี�ยน  

4. กรณีที�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดัโดยสายการบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทําการจอง มฉิะนั�น  

บรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทั �งสิ�น  
 

 

ประกาศสําคญั  

          สายการบนิ มนีโยบายใน จํากดันํ �าหนกัท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั  กรณีนํ �าหนกักระเป๋าเกนิ 20 
กโิลกรมั ทา่นตอ้งชําระคา่นํ �าหนกัสว่นเกนิกบัสายการบนิโดยตรงตามอตัราสายการบนิเรยีกเก็บ และกรุ๊ป
ออกเดนิทางได ้15 ทา่นขึ�นไปมหีวัหนา้ทวัร ์ 

 

อตัรานี�รวม 
 

o คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ – หลวงพระบาง / หลวงพระบาง – เวยีงจันทร ์– กรงุเทพ ชั �นประหยดั โดย
สายการบนิลาวแอรไ์ลน ์ 

o คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ และที�เมอืงหลวงพระบาง ,  
o คา่ที�พักโรงแรม  รวมทั �งสิ�น 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น,  



o คา่อาหารครบทกุมื�อตลอดรายการ ,  
o คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัรต์ลอดรายการ ,  
o อตัราคา่เขา้ชมสถานที�ที�ระบไุวใ้นรายการ 
o คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื�อนไขของ

บรษัิทฯประกนัภยั  
o ชดุตักบาตรเชา้ทา่นละ 1 ชดุ 

 
อตัรานี�ไมร่วม   

o ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 %,  คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที�ไมร่ะบไุวใ้นรายการ,คา่ระวางนํ�าหนักเกนิ 15 กโิลกรัม  
o คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น+คนขบัรถ ตลอดทรปิทา่นละ 600 บาท 

 

เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง  หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืนนับจากวันหมดอาย ุและเหลอื
หนา้วา่งตดิกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ทา่นละ 5,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วัน 
 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ
ที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไป
กบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น เนื�องจากรายการทัวรแ์บบเหมาเหมาจา่ย 

 
หนงัสอืเดนิทาง 
 

*** กรณุาสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นออกเดนิทาง 25 วนั เพื�อทางบรษิทัฯ จะไดส้ง่ใหท้างสาย
การบนิเพื�อออกต ั�วเครื�องบนิ ***เอกสารการเดนิทาง  หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายุการใชง้านมากกวา่ 6 
เดอืนขึ�นไป (นบัจากวนัออกเดนิทาง) และตอ้งเหลอืหนา้วา่งสําหรบัแสตมป์วซีา่มากกวา่ 2 หนา้ขึ�นไป   

 
 
 
หมายเหต ุ:  
 
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั 
 

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ15 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�มหากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทั �งสิ�นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมายซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทั �งสิ�นหากเกดิสิ�งของสญูหายอนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรมและอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

6. กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ท่านควรอา่นเงื�อนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นที�พอใจกอ่นชําระค่าบรกิาร ทั �งนี�เพื�อเป็น
ประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชกิเอง และเมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯแลว้
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆในบรษัิทฯ กําหนด 

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรมได ้

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / 
ปลอดบุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม



แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีื�น ๆ  

12. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. ทางบรษัิทฯ ซึ�งไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสยีหายที�เกดิขึ�นที�อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที� อาทกิารนัด

หยดุงาน จลาจลเหตวุุ่นวายหรอืภยัทางการเมอืง ภัยธรรมชาตติ่างๆ ฯลฯซึ�งอาจจะทําใหท้างสายการบนิงดเวน้
การบนิตามเวลาที�กําหนด และ/หรอืตารางเวลาบนิของสายการบนิที�ใชใ้นเที�ยวบนินั�นๆ ไมส่ามารถเดนิทางตาม
เวลาที�กําหนด โดยค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นจากทั �งทางตรงและทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย 
การสญูหาย ความล่าชา้จากอบุัตเิหตุต่างๆฯลฯรวมถงึการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงจากทางเจา้หนา้ที�
ตรวจคนเขา้เมอืง อันเนื�องมาจากมสี ิ�งผดิกฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในทุก
กรณี โดยทั �งนี�ทางบรษัิทจะยดึผลประโยชนท์กุทา่นสมาชกิเป็นสําคัญ  

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนื�อวัว  ไมท่านเนื�อหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ลําดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


