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UPDATE 11/12/2565 

วันแรก กรุงเทพฯ-อุดรธานี-หนองคาย-ด่านพรมแดน-เวียงจันทน์-ประตูชัย-พระธาตุหลวงเวียงจันทน์-วัดสีสะ
เกด-วังเวียง- ถ ้านางฟ้า-บลูลากูน      (-/L/D) 

04.00 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าประเทศ  
สายการบิน THAI SMILE (WE) เคาน์เตอร์ B ประตู 1 ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน 

06.55 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เท่ียวบินท่ี WE2 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 นาที  

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  หลังจากรอรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าทุกท่านเดินทางสู่  
จังหวัดหนองคาย โดยรถตู้ปรับอากาศต่อไปยัง ด่านพรมแดนท่าเรือหนองคาย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น ้าโขง
ด้วยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น ้าโขงท่ีหล่อเล้ียงไทยและลาวมายาวนาน น าท่านเดินเข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง 
นครหลวงเวียงจันทน์โดยรถมินิบัส สู ่เมืองหลวงของประเทศลาว เมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากห ลายที่เป็น
เอกลักษณ์น่าสนใจ ธรรมชาติอันแสนสวยงาม สถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานระหว่าง ความเก่ากับความทันสมัยได้
อย่างลงตัว  จากนั้นน าท่านชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราช  (ในอดีตเรียกว่า "อานุสาวะลี") เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนน
ล้านช้าง ใจกลางนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2511[1] เพื่อเป็นการสดุดีวีร
ชนผู้ร่วมรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ปะตูไซถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง น าสัตว์ ในต านานตาม
ความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค เป็นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง บริเวณ
โดยรอบมีลานจัดการแสดงน ้าพุประกอบดนตรีและสวนปะตูชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
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น าท่านนมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัว
เหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะขึ้นใหม่
ภายหลังจากถูกพวกจีนฮ่อขุดหาส่ิงของมีค่ารื้อส่วนยอดพระธาตุลงมาถึงช้ันบัลลังก์ ตามต านานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมี
ประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกัน พระธาตุพนม ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวท่ัว
ประเทศ และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝ่ังขวาแม่น ้าโขงอย่างแยกไม่ออกต่อด้วยเก็บภาพท่ี
ระลึกหน้าประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตใน
สงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะ
ลาว ภาพเรื ่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้นใต้ซุ ้มประตูโค้งของประตูชัย ขึ ้นบันไดไปชมทิวทัศน์ของนคร
เวียงจันทน์ แวะนมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรี เมืองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2106 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ลงความเห็น
ให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ท่ีแห่งนี้ ต่อมาถูกกองทัพสยามท าลายลงในปีพ.ศ.2371 และสร้างวัดศรีเมืองขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.
2458 ภายในวัดศรีเมืองมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่มากมายนับเป็นศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
เวียงจันทน์  
 

 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางชม วัดสีสะเกด เดิมเป็นวัดหลวง ตั้งอยู่ในเวียงจันทน์ ประเทศลาว ติดกับหอค า พระราชวังหลวงของ

กษัตริย์ลาวสมัยก่อน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2361 โดยเจ้าอนุวงศ์ จากการบูรณะวัดเก่าแห่งหนึ่งและจัดสร้างพระอุโบสถ

หลังใหม่ ชื่อใหม่ของวัดเป็นการน าเอาค าว่า "สี" หรือ "ศรี" ไปใช้เป็นอุปสรรค (Prefix) น าหน้าชื่อของวัดสระเกศราช
วรมหาวิหาร แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สิมและหอไตรได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างมาก เป็นวัดที่ไม่ได้ถูก
ท าลายจากการบุกรุกของสยาม อาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้วัดสีสะเกด รอดพ้นจากการเผาท าลายจากสยาม 

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองวังเวียงโดยรถบัส เดินทางผ่านเส้นทางหลวงพิเศษ เส้นทางใหม่ทางด่วน
ลาว-จีน  ใช้เวลาเพียง 1.30 ชม. ให้ทางชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติสองข้างทาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1


 

UPDATE 11/12/2565 

น าท่านชม  ถ ้านางฟ้า (ANGEL CAVE) หลังจากข้าม "สะพานฟ้า" ถ ้าแห่งนี้ถือเป็นถ ้าขนาดใหญ่ที่สว่างไสวด้วย
สปอตไลต์เจลซึ่งเต็มไปด้วย หินปูนขนาดใหญ่และมีหินย้อยตระการตาในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นใน
พระพุทธเจ้า ห้องครัว หรือสัตว์ และอื่นๆ เดินไปตามทางเดินในตรอกแคบๆ  และเพลิดเพลินไปกับความน่าดึงดูดใจ
ของหินงอกหินย้อยท่ีซ่อนอยู่ในถ ้าแห่งนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

น าทุกท่านได้พักผ่อน เล่นน ้า กับ กิจกรรมล่องเรือหางยาว หรือ พายเรือคายัค  ที่แม่น ้าซอง (Nam Song River) (ไม่รวม
ค่ากิจกรรม) เป็นแม่น ้าสายหลักของเมืองวังเวียงหรือเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของเมืองวังเวียง ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาหินปูนท่ี
เรียกว่า “คาสต์” ลักษณะของหินปูนที่ถูกน ้าแซะละลายจนหลงเหลือเป็นภูเขาท่ีพื้นผิวเป็นหลุมเป็นบ่อ มีถ ้าและทางน ้าใต้ดิน 
มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร นักท่องเท่ียวที่มาเยือนนิยมท ากิจกรรมทางน ้าหลายอย่าง เช่น การนั่งเรือหางยาวล่อง
แม่น ้าซองชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ,กิจกรรมพายเรือคายัค,และเสน่ห์ของการมาเท่ียววังเวียงอีกอย่างก็คือ การล่องห่วงยางใน
แม่น ้าซอง หรือ Tubing  (อิสระเล่นน ้าตามอัธยาศัย) ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่ท่ีพัก 
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น าท่านเดินทางไปยัง บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือที่เรียกกันว่าสระน ้าจืดสีมรกต เป็นสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
น ้าในสระเป็นสีฟ้าหรือเขียวมรกตเพราะน ้าที่ผุดขึ้นมาจากบาดาลมีแหล่งก าเนิดมาจากภูเขาหินปูนที่โอบล้อมวังเวียง
เอาไว้ ซึ่งในหินปูมีแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งท าให้น ้าตกตะกอน จึงเหลือเพียงความใสบนผิวน ้าเท่านั้น (อิสระเล่นน ้าตาม
อัธยาศัย)  

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร   ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก 

 พักที่ โรงแรมวิไลวง ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสอง วังเวียง-หลวงพระบาง-รถไฟด่วนลาว-จีน EMU –หอพระบาง- น ้าตกตาดกวางสี-ตลาดมืด           
(B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟวังเวียง 

08.25 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง โดยรถไฟด่วนลาว-จีน EMU ขบวนที่ C82 
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09.23 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟ เมืองหลวงพระบาง  เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
โลกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 ด้วยเหตุผลก็คือเมืองหลวง มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนเป็นเอกลักษณ์ 
ตัวเมืองต้ังอยู่ริมแม่น ้าโขงและแม่น ้าคาน ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวเมืองหลวงพระบางมี
บุคลิกท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงาม 
น าท่านชมหอพระบางสร้างใหม่สวยงามสีเหลืองทองเขียวสดใส บันใดนาค ตรงกันข้ามเป็นโรงละครพะลัก-พะลาม มี
อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีสว่างวงศ์ อยู่หน้าโรงละคร และด้านในของหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจ เครื่องใช้ ต่างๆของพระองค์ ห้ามถ่ายภาพหอพิพิธภัณฑ์เมืองหลวงพระบาง ท่ีในอดีตเคยเป็นพระราชวังหลวง
ท่ีพ านักของเจ้ามหาชีวิต(พระมหากษัตริย์) 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านเดินทางสู่ น ้าตกตาดกวางสี น ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน ้าตกท่ีสวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน ้าตกท่ีตกลดหล่ันเป็น
ช้ันๆ อย่างสวยงามแต่ละช้ันเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ช้ัน สภาพป่าร่มรื่นและบริเวณโดยรอบ
น ้าตกนั้นก็ยังป่าอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากตัวน ้าตกตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น ้าตก 
(สามารถเล่นน ้าตกได้หากมีเวลาเพียงพอ)    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร   
น าทุกท่าน อิสระช้อปปิ้ง ท่ีและชมบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรีได้ ท่ี ตลาดมืด Night Market  
อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  
ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก 
 พักที่ โรงแรมสะดา ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม      ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดวิชุนราช-วัดเชียงทอง-รถไฟด่วนลาว-จีน EMU-เวียงจันทร์-ดิวต้ี
ฟรี- หนองคาย-ด่านพรมแดน-สนามบินอุดรธานี-กรุงเทพฯ      (B/L/-) 
 

เช้าตรู่ ต่ืนเช้าไปร่วมท าบุญ-ตักบาตรกับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบาง ทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตัก บาตร 
พระสงฆ์ท่ีเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆรูปซึ่งเป็นภาพยามเช้าท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถี
ชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านชา้ง 
(รวมค่าใส่บาตรและชุดพื้นเมือง) จากนั้นท าท่านเดินชมวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ณ ตลาดเช้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ วัดวิชุนราช สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิชุนราชในราวปี พ.ศ. 2057 วัดนี้ผ่านการเผาท าลายโดยจีนฮ่อท่ีเข้า 
มาปล้นเมืองในอดีตและได้รับการบูรณะ ใหม่ในปี พ.ศ. 2457 โดยนายช่างชาวฝรั่งเศสผู้ท่ีได้ท าการบูรณะนครวัด  
จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ เป็นท่ีประดิษฐานพระธาตุหมากโม พระธาตุท่ีมีลักษณะพิเศษคล้ายผลแตงโมคว ่า คล้ายสถูป 
แบบฟองน ้าท่ีสาญจี ประเทศ อินเดีย พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย ซึ่งพระธาตุหมากโมเคยถูกปฏิสังขรณ์ 
มาแล้ว 2 ครั้ง ในปีพ.ศ.2402 รัชสมัยเจ้ามหาชีวิตสักรินทร์ (ค าสุก) และบูรณะอีกครั้งในปีพ.ศ. 2457 รัชสมัยเจ้ามหา 
ชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งในการบูรณะครั้งนี้ ได้ค้นพบโบราณสถานศิลปวัตถุมากมาย เช่น เจดีย์ทองค า พระพุทธรูปหล่อ 
ส าริด พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงิน และโดยเฉพาะพระพุทธรูปท่ีแกะสลักจากแก้ว เช่น เดียวกับพระแก้ว 
มรกต ปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี้ได้เก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงพระบาง ในปัจจุบันได้เปิดส่วนหนึ่งเป็น 
พิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุส าคัญๆ รวมไปถึง ซุ้มประตูโขง ในพระอุโบสถท่ีเป็นซุ้มประตูโขงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 
ของเมือง ต่อด้วยเข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ชม พระราชวังหลวง ขึ้นในปีพ.ศ. 2477 เพื่อเป็นท่ีประทับของเจ้ามหา 
ชีวิตศรีสว่างวงศ์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกันหลายช้ัน หลังคามุงกระเบ้ือง นับเป็นการ 
ผสมผสานความงดงามของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัว พระราชวังได้อย่างลงตัว เจ้ามหาชีวิต 
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ศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ท่ีพระราชวังหลวงพระบางจวบจนส้ินพระชนม์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ท่ีสวยงามด้วยศิลปะแบบล้านช้าง “หลังคาปีกนก” 3 ช้ัน สร้างขึ้นในสมัยพระ
เจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพื้นบ้าน
สวยงามนอกจากนั้นภายในเขตวัดยังมีพอพระม่านซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระม่าน” 1 ใน 3 พระพุทธรูปคู่เมืองของ
หลวงพระบางหอพระพุทธไสยาสน์ที ่ม ีงานประดับกระจกสีเป็นลายเรื ่องราวพื ้นบ้านของชาวลาว และยังเป็นท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์อายุกว่า 400 ปี พระธาตุศรีสว่างวงศ์ซึ่งเป็นสถานท่ีเก็บพระอัฐิของเจ้าเมืองในอดีต 
และโรงราชรถพระโกศหรือ “โรงเมี้ยนโกศ” โรงราชรถเจ้าเมืองโบราณ ภายในมีราชรถไม้แกะสลักปิดทองค าเปลว และ
ภาพแกะสลักลงรักปิดทองตอนส าคัญต่างๆ ของมหากาพย์รามเกียรติ์ วัดแห่งนี้ยังได้รับการดูแลจากเจ้ามหาชีวิตสว่าง
วงศ์ ท่ีได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีโดดเด่นยิ่งนักความงดงามและ
ทรงคุณค่าเป็นด่ังอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมของลาว 

 
 
 
 
 
 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟหลวงพระบาง 
13.45 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองเวียงจันทรโ์ดยรถไฟด่วนลาว-จีน EMU ขบวนที่ C81 
15.45 น.  เดินทางถึง สถานีรถไฟ เมืองเวียงจันทร ์  
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เดินทางสู่ ด่านท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์ แวะดิวต้ีฟรีให้ท่านซื้อสินค้าปลอดภาษี จากนั้นข้ามแม่น ้าโขงด้วย
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น ้าโขง ต่อไปยัง ด่านพรมแดนท่าเรือหนองคาย ผ่านพิธีตรวจคน น าท่าน
เดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี  

19.35 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE9 
20.50 น.   เดินทางถึง ท่าอาการศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจ........ 
 

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

อัตราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

**การันตี เดินทาง 08  ท่านขึ้นไป** 

ก าหนดการเดิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 
เสริมเตียง 

ราคาเด็กไม่ 
เสริมเตียง 

พักเด่ียว 

24-26 ม.ค. 66 12,990.- 12,990.- 12,990.- 4,000.- 
26-28 ม.ค. 66 13,990.- 13,990.- 13,990.- 4,000.- 
7-9 ก.พ. 66 12,990.- 12,990.- 12,990.- 4,000.- 

17-19 ก.พ. 66 13,990.- 13,990.- 13,990.- 4,000.- 
25-27 ก.พ. 66 13,990.- 13,990.- 13,990.- 4,000.- 

4-6 มี.ค. 66 มาฆบูชา 15,990.- 15,990.- 15,990.- 4,000.- 
11-13 มี.ค. 66 13,990.- 13,990.- 13,990.- 4,000.- 
17-19 มี.ค. 66 14,990.- 14,990.- 14,990.- 4,000.- 
21-23 มี.ค. 66 12,990.- 12,990.- 12,990.- 4,000.- 
24-26 มี.ค. 66 14,990.- 14,990.- 14,990.- 4,000.- 

7-9 เม.ย. 66 วันจักรี 15,990.- 15,990.- 15,990.- 4,000.- 
15-17 เม.ย. 66 วัน

สงกรานต์ 
15,990.- 15,990.- 15,990.- 4,000.- 

21-25 เม.ย. 66 14,990.- 14,990.- 14,990.- 4,000.- 
25-27 เม.ย. 66 12,990.- 12,990.- 12,990.- 4,000.- 
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โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป  
และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อัน

เนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรท้ัง
ทางบกและทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรมรวมไปถึงสภาพอากาศท่ีไม่เอื้ออ านวย ท้ังนี้ทางเราจะค านึงถึง
ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญและการบริการของรถบัสน าเที่ยวตามกฎหมายของประเทศลาว 
สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที ่ยวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 

ข้อส าคัญ  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื ่อนไขและข้อจ ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี ่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั ้งนี้
นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจหาเชื้อโควิด -19 และการ
ลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและ

ค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า
เที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิด
ขึ้นกับผู้เดินทาง 
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- น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 ก.ก. และน ้าหนักกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (CARRY ON) คน
ละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก.  (เง่ือนไขเป็นไปตามที่สายการบินก าหนด) 

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
- ค่าต๋ัวรถไฟ EMU 2 รอบ 
- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าอุปกรณ์ตักบาตรข้าวเหนียวและชุดพื้นเมือง 
- ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณี

มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์
ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน 
จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ  

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวส าหรับชาวต่างชาติ ท่ีไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ไม่ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ 

รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
- ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- ค่ากิจกรรมล่องเรือแม่น ้าซอง  
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน 
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เงื่อนไขการจอง  
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าคร้ังที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท หลังจาก

ส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม 
ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล าดับ 
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด ทาง
บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็
ตาม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่า
ทัวร์เต็มจ านวน 100% 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง *ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยุด

นักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม 

และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้วทั้งหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิก

เที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของ
สายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้ 
- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณี

ท่ีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ  
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       
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- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
- ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวันเดินทางหรือ

คืนเงินได้ 
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศได้ 

เงื่อนไขส าคัญอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึ้นต ่า อย่างน้อย 8 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ 

หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้ง
หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้  

-  
- เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

- อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนการเดินทาง 
- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช าระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 
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- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ
ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพัก
เด่ียวตามท่ีระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจ้ง เวลาเดินบน
หิมะ อาจล่ืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อ
แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง 
การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์
ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่าง
เดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ 

-  
- สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหน้าท้ังหมดแล้ว 
- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้า
ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ



 

UPDATE 11/12/2565 

เดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อท าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ต๋ัวเครื่องบิน) ท่านสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต๋ัวเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่
กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านได้นั่ง
ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้
ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช้ันกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามท่ี
ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


