
 

 
 

ทวัรล์าว : TOUR30157 

บินด้วยสายการบินนกแอร ์(DD) : ขึ�นเครื�องที�ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

DD088 DMK(ดอนเมอืง) –UTH(อดุรธานี) 05.55 – 07.00 

DD309 UTH(อดุรธานี)– DMK(ดอนเมอืง) 19.00 – 20.00 



 

**รวมนํ�าหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื�อง20ก.ก.และถือขึ�นเครื�องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟลท์ขึ�นอยู่กบัสายการบิน**  
  

DAY1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานอุดรธานี – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

จงัหวดัหนองคาย – นครหลวงเวียงจนัทน์ – วดัศรีเมือง –ประตูชยั– ชมหอพระแก้ว – พระธาตุ

หลวง– ขึ�นรถไฟความเรว็สูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง  (–/L/D) 
04.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั �น 3เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอรม์เีจา้หน้าที�ของบรษิทัฯ คอยให้

การตอ้นรบัอาํนวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพื�อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์คอยให้คาํแนะนํา

มาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 

 *กรณุาเผื�อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เนื�องจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ทาํ

การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั �วโมง* 

05.55 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานอดุรธานีจงัหวดัอุดรธานีโดยสายการบินนกแอรเ์ที�ยวบนิที�DD088ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 55 นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟลท์ขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 

 **หากอพัที�นั �งได้ก่อนเดินทาง 72 ชั �วโมง (มีค่าใช้จ่าย)  

**รวมนํ�าหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื�อง 20ก.ก. และถือขึ�นเครื�องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

07.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอดุรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และทาํธรุะส่วนตวัเรียบรอ้ยแล้ว ----------------------- 

นําท่านออกเดนิทางไป ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจงัหวดัหนองคายเพื�อทําเอกสารผ่านแดนขา้ม

ไปประเทศสปป.ลาว**เอกสารที�ใช้แสดงตรงจุดนี� คอื หนังสอืเดนิทาง(พาสปอร์ต)เล่มปัจจุบนัที�มีอายุคงมากกว่า

เหลอื 6 เดอืน  และหลกัฐานการฉีดวคัซีนครบโดส(INTERNATIONAL VACCINE COVID-19 CERTIFICATE) เช่น 

วคัซนีพาสปอรต์แบบเลม่(สเีหลอืง) , ชนิดอเิลก็ทรอนิกส ์(E-VACCINE PASSPORT) เป็นตน้ ** 
จากนั �นเดนิทางเขา้ดา่นสะพานมติรภาพไทย-ลาวมุ่งหน้าสู ่นครหลวงเวยีงจนัทน์ 

นําท่านออกเดินทางไปสกัการะเจ้าแม่สีเมืองที� วดัศรีเมืองหรือวดัสีเมืองเป็นพระอารามหลวงในนครหลวง

เวยีงจนัทน์ ถอืเป็น 1 ใน ศร ี5 ประกอบดว้ย ศรเีมอืง ศรพีลู ศรฐีาน สบีวับาน ศรหีอมและนําท่านชม ประตูชยั หรอื

ปะตูไซ เป็นแลนดม์ารค์ที�สาํคญัอกีแห่งของเวยีงจนัทน์ครบั ที�นี�สรา้งขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์สถานใหก้บัประชาชนที�ต่อสู้

และเสยีชวีติในสงครามก่อนการปฏวิตัิพรรคคอมมวินิสต์ จะเหน็ไดว้่าประตูชยัมสีถาปัตยกรรมที�สวยงาม ซึ�งไดร้บั

อทิธพิลมาจากประตูชยัในกรงุปารสี ประเทศฝรั �งเศสบรเิวณโดยรอบจะถูกลอ้มรอบดว้ยสวนสวย นํ�าพุ และดอกไมท้ี�

ถูกตกแต่งอยา่งสวยงาม 

 



 

เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหารเมนู เฝอลาว 

จากนั �นนําทา่นไปยงั หอพระแก้วหรอืพพิธิภณัฑห์ลวงที�มคีวามเก่าแก่และทรงคุณคา่ยิ�งทางประวตัศิาสตรข์องสปป.

ลาวนําท่านเขา้สกัการะพระธาตุหลวงหรอืพระเจดยี์โลกะจุฬามณี ตามตํานานกล่าววา่หลงัจากสรา้งพระธาตุพนม 

พระเจา้จนัทบุรปีระสทิธศิกัดิ � ผูร้องเวยีงจนัทน์ ไดท้าํพธิบีรรจุพระบรมสารรีกิธาตุจากเมอืงราชคฤหไ์วท้ี�นี�แลว้  

 นําท่านออกเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพื�อ ขึ�นรถไฟความเรว็สูงเดินทางสู่หลวงพระบาง 

**อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบหาก

มีการเปลี�ยนแปลง**ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั �วโมง 

 



 

คํ�า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนนั �นนําท่านไปยงั ตลาดมืดหลวงพระบางตั �งอยุ่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง บนถนนบรเิวณด้านหน้าหอ

พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง(พระราชวงัเดมิ)เป็นแหล่งรวมสนิคา้พื�นเมอืงโดยเฉพาะผ้าซิ�น ผา้นุ่ง ผา้คลุมไหล่ กระเป๋า 
เครื�องประดบั ฯลฯ ทาํนองเดยีวกบัไนตบ์าซารท์ี�เชยีงใหม่ 

นําทุกท่านเข้าสู่ที�พกั SUNWAY HOTEL,หลวงพระบาง โรงแรมระดบั 3 ดาวท้องถิ�นหรือเทียบเท่า 

 

DAY2 พระราชวงัเก่าหลวงพระบาง– ถํ�าติ�ง – วดัใหม่สุวรรณภมูาราม – พระธาตพุสีู (B/L/D) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านไปชม พระราชวงัเก่าหลวงพระบางสรา้งในรชัสมยัเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์โดยสถาปนิกชาวฝรั �งเศส เป็น

การผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝรั �งเศสและลาว เป็นที�ประทบัของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์จนพระองคส์วรรคต กม็ี

การเปลี�ยนแปลงการปกครอง เมื�อ พศ.2518 ปัจจุบนัได้เปลี�ยนมาเป็นพิพธิภัณฑ์ นําท่านชมหอพระบางเป็นที�
ประดษิฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมอืง เป็นพระพุทธรปูประทบัยนืปางห้ามสมุทรเป็นศลิปะขอมสมยับายน นํ�าหนัก 

54 กโิลกรมั เป็นทองคาํ 90 เปอรเ์ซน็ต ์

นําทุกท่านล่องเรอืแม่นํ�าโขงเดนิทางสู่ถํ�าติ�งเป็นถํ�าศกัดิ �สทิธิ �ที�เจ้ามหาชีวติแห่งหลวงพระบางต้องไปสกัการะบูชา

พระพุทธรปูในถํ�า โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาว ทั �งเจ้ามหาชวีติ ขา้ราชบรพิาร พระสงฆ์ ประชาชนทั �วไปจะเดนิทางไป

สรงนํ�าพระพุทธรปูที�ถํ�าติ�งบนและถํ�าติ�งลา่ง(รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว) 



 

เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

 

จากนั �นนําท่านเดนิทางไปยงัวดัใหม่สุวรรณภมูารามหรอืที�คนลาวเรยีกสั �นๆ ว่า “วดัใหม่” เป็นวดัที�มกีําแพงหน้า

อุโบสถสวยงามที�สดุ กาํแพงสทีองอรา่มนี�บอกเล่าเรื�องราวของพระเวชสนัดรชาดกและรามเกยีรติ �ไดอ้ย่างด ี

จากนั �นนําทา่นไปชมววิ360 องศาของเมอืงหลวงพระบางที�พระธาตุพสีูซึ�งคาํวา่พสูแีปลวา่ ฤาษี เชื�อกนัว่าเป็นภูเขา

ของพระฤาษี ซึ�งคนส่วนใหญ่จะมาขอพรกบัพระฤาษีนี�แหละที� เสยีงลอืเสยีงเล่าอา้งกนัว่า ศกัดิ �สทิธิ �มาก พระธาตุนี�

สรา้งขึ�นในสมยัพระเจา้อนุรทุ ประมาณพทุธศกัราช ปี 2337เรยีกไดว้า่มอีายุ 226 ปีมาแลว้ 

คํ�า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ที�พกั SUNWAY HOTEL ,หลวงพระบาง โรงแรมระดบั 3 ดาวท้องถิ�นหรือเทียบเท่า 

 

DAY3 ตกับาตรข้าวเหนียว– วดัวิชุน – วดัเชียงทอง– นํ�าตกตาดกวางสี– ขึ�นรถไฟความเรว็สูงจาก

หลวงพระบางสู่วงัเวียง                           (B/L/D) 
05.30 ตกับาตรข้าวเหนียวตามประเพณีชาวหลวงพระบาง(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าของตกับาตร) 

**เฉพาะทา่นที�ตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรมตกับาตร** 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านออกเดนิทางไปยงั วดัวิชุนมเีอกลกัษณ์ที�ต่างจากวดัอื�น วดันี�มพีระธาตุทรงกลมควํ�าซึ�งชาวหลวงพระบาง

เรยีกว่าพระธาตุหมากโม หรอืพระธาตุแตงโม ที�สรา้งขึ�นโดยพระมเหสขีองพระเจ้าวชิุนราช เปรยีบไดก้บัพลงัของ
สตรชีาวลาวนําท่านเดนิทางต่อไป วดัเชียงทองวดัที�ตั �งอยู่รมิฝั �งแม่นํ�าโขงสรา้งในรชัสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธริาช 

ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึ�งวดัเชยีงทองไดร้บัการอุปถมัภ์จากเจ้ามหาชวีติศรสีว่างวงค ์และเขา้ชวีติศรี



 

สว่างวฒันา กษตัรยิ์สองพระองค์สุดทา้ย ชมพระอุโบสถ ที�มศีลิปะแบบล้านชา้ง หลงัศรแอ่นโคง้ตํ�า ซ้อนกนัอยู่สาม

ชั �น มชี่อฟ้าที�อยู่ตรงกลางของหลงัคารวมกนั 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามญัสรา้งจะม ี1-7 ช่อเท่านั �น ชมพระพุทธรูปป่าง
หา้มสมุทรในอปูมงู ดา้นขา้งพระอุโบสถ ชมวหิารพระมา่นที�ประดษิฐานพระมา่น ผนังสชีมพ ูภาพประดบักระจกสเีล่า

ถงึวถิชีวีติชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจา้มณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรปูแกะสลกัไมจ้าํนวนมาก

ที�เกบ็มาจากวดัรา้งต่างๆ 
เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําท่านออกเดนิทางสู่ นํ�าตกตาดกวางสีหรอืนํ�าตกกวางส ีนํ�าตกที�สวยที�สดุในหลวงพระบาง เป็นนํ�าตกหนิปูน สูง

ราว 70 เมตรมสีองชั �น สภาพป่าร่มรื�น มสีะพานและเส้นทางเดนิชมรอบๆนํ�าตกและสามารถเลาะขา้งนํ�าตกไปชม

นํ�าตกชั �นบนสามมารถเล่นนํ�าบริเวณลําธารได ้นอกจากจะชื�นชมความงามของนํ�าตกแล้ว ยงัหาซื�อของที�ระลึกที�

ทางเขา้นํ�าตก ซึ�งเป็นสนิคา้พื�นเมอืงที�ทาํจากไมไ่ผ่เป็นของใชห้ลายชนิด 

จากนั �นนําท่านเดนิทางไปคาเฟ่สวนพนูสุข เป็นรา้นกาแฟและรา้นอาหาร แลนดม์ารค์แห่งใหม่สาํหรบัผูร้กัธรรมชาติ

ที�จะแวะพกัก่อนจะมุง่หน้าสูนํ่�าตกกวางส ีที�แห่งนี�จะทาํใหคุ้ณไดส้มัผสักบัธรรมชาตอิกีครั �ง เพราะรา้นอาหารหนัหน้า
ไปทางทุ่งนาเขยีวชอุ่มและลอ้มรอบดว้ยภูเขาที�สวยงาม (ไมร่วมคา่อาหารและคา่เครื�องดื�ม) 

นําท่านออกเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพื�อ ขึ�นรถไฟความเรว็สูงเดินทางจากหลวงพระบางสู่วงัเวียง 



 

**อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบหาก

มีการเปลี�ยนแปลง***** สิ�งของต้องห้ามนําขึ�นรถไฟ : อาวธุทุกชนิด, ของมีคม, วตัถไุวไฟทุกชนิด *** 

คํ�า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ที�พกั THAVISOUK HOTEL,วงัเวียง โรงแรมระดบั 3 ดาวท้องถิ�นหรือเทียบเท่า 

 

DAY4 ล่องเรือชมแม่นํ�าซอง – บลูลากูน – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – ท่าอากาศยานอุดรธานี – 

กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                   (B/L/–) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําทุกท่านเขา้สูท้ี�พกัเกบ็สมัภาระจากนั �นนําทุกท่านไป ล่องเรอืแม่นํ�าซองชมธรรมชาตแิละเกบ็ภาพบรรยากาศ

ตลอดสองขา้งทาง(รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว)**หากทา่นใดไม่อยากล่องเรอื สามารถขึ�นบอลลูนชมววิได ้ราคา 

100ดอลล่ารส์หรฐั ต่อทา่น** 

นําท่านเดนิทางต่อไปยงั บลูลากนู(BLUE LAGOON) เดมิทเีป็นสระที�เกดิขึ�นตามธรรมชาต ิและมกีารขดุเพิ�มเติม

ขึ�นมาอีกในภายหลงั ทําให้วงัเวยีงมีบลู ลากูนกระจายตวัอยู่หลายมุมเมอืง สาเหตุที�นํ� าในสระเป็นสฟ้ีาหรอืเขยีว

มรกตเชน่นี� เป็นเพราะนํ�าที�ผดุขึ�นมาจากบาดาลมแีหลง่กาํเนิดมาจากภูเขาหนิปนูที�โอบลอ้มวงัเวยีงเอาไว ้ซึ�งในหนิปู

มแีคลเซยีมคารบ์อเนตซึ�งทาํใหนํ้�าตกตะกอน จงึเหลอืเพยีงความใสบนผวินํ�าเท่านั �น 



 

เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนั �นนําท่านเดนิไป ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเพื�อทําเอกสารผ่านแดนขา้มกลบัประเทศไทยใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั �วโมง 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานอดุรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

19.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร ์เที�ยวบินที�DD309ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1

ชั �วโมง 10 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟลท์ขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 

 **หากอพัที�นั �งได้ก่อนเดินทาง 72 ชั �วโมง (มีค่าใช้จ่าย)  

**รวมนํ�าหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื�อง 20ก.ก. และถือขึ�นเครื�องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

20.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเดี�ยว 

เพิ�มอตัรา ท่านละ 

25 – 28 สิงหาคม 2565 14,999 3,500 

01 – 04 กนัยายน 2565 14,999 3,500 

06 – 09 กนัยายน 2565 14,999 3,500 



 

17 – 20 กนัยายน 2565 14,999 3,500 

06 – 09 ตลุาคม 2565 14,999 3,500 

12 – 15ตลุาคม 2565 16,999 3,500 

13 – 16 ตลุาคม 2565 16,999 3,500 

21 – 24 ตลุาคม 2565 16,999 3,500 

22 – 25 ตลุาคม 2565 16,999 3,500 

27 – 30 ตลุาคม 2565 14,999 3,500 

28 – 31 ตลุาคม 2565 14,999 3,500 

02 – 05 พฤศจิกายน 2565 14,999 3,500 

03 – 06 พฤศจิกายน 2565 14,999 3,500 

04 – 07 พฤศจิกายน 2565 14,999 3,500 

09 – 12 พฤศจิกายน 2565 14,999 3,500 

10 – 13 พฤศจิกายน 2565 14,999 3,500 

11 – 14 พฤศจิกายน 2565 14,999 3,500 

16 – 19 พฤศจิกายน 2565 14,999 3,500 

17 – 20 พฤศจิกายน 2565 14,999 3,500 

23 – 26 พฤศจิกายน 2565 14,999 3,500 

30พฤศจิกายน – 03 ธนัวาคม 2565 14,999 3,500 



 

01 – 04 ธนัวาคม 2565 14,999 3,500 

02 – 05 ธนัวาคม 2565 16,999 3,500 

03 – 06 ธนัวาคม 2565 16,999 3,500 

07 – 10 ธนัวาคม 2565 14,999 3,500 

08 – 11 ธนัวาคม 2565 14,999 3,500 

09 – 12 ธนัวาคม 2565 16,999 3,500 

10 – 13 ธนัวาคม 2565 16,999 3,500 

14 – 17 ธนัวาคม 2565 14,999 3,500 

15 – 18 ธนัวาคม 2565 14,999 3,500 

21 – 24 ธนัวาคม 2565 14,999 3,500 

22 – 25 ธนัวาคม 2565 14,999 3,500 

23 – 26 ธนัวาคม 2565 14,999 3,500 

28 – 31 ธนัวาคม 2565 14,999 3,500 

29 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2566 17,999 3,500 

30 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2566 17,999 3,500 

31 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2566 17,999 3,500 

ในกรณีที� JOIN LAND (ไม่ใช้ตั �วเครื�องบิน) ราคาท่านละ 12,000 บาท 

 

 



 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 4,900 บาท**  

(ไม่มีที�นั �งบนเครื�องบิน และไม่มีเตียง) 

**หากต้องการทาํกรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าที�ได้** 

 

ข้อสาํคญั  

- อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทั �งนี�ท่านสามารถให้
มากกว่านี�ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็ก่อน

เดนิทางทุกทา่น ที�สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ�ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี�ยนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานที� ร้านค้าที�ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี�ทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาํคญั หาก

กรณีที�จาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื�อนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 

ทั �งนี�นักท่องเที�ยวจะต้องมีความพร้อมที�จะทาํตามเงื�อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเชื�อโควิด-

19 และการลงทะเบยีนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการนี�  รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื�องบิน (ตั �ว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีนํ� ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ �ใน
การเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิที�เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง 

- นํ�าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื�องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20ก.ก. และนํ�าหนักกระเป๋าถือขึ�นเครื�อง 

(CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก. (เงื�อนไขเป็นไปตามที�สายการบินกาํหนด) 

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

- คา่เขา้ชมสถานที�ตามที�ระบุในโปรแกรมทอ่งเที�ยว 

- มคัคเุทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเที�ยวตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที�ระบุเตม็ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม



 

เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญัทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที�ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น 

กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดี�ยวตามที�ระบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนี�  ไม่รวม 

- คา่ธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศสลาวสาํหรบัชาวต่างชาต ิที�ไมไ่ดร้บัการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศลาว 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 

- คา่อาหารสาํหรบัทา่นที�ทานเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมุสลมิ 

- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานที�ของชาวต่างชาตทิี�เพิ�มเตมิตามการจ่ายจรงิ 

- ไมค่่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครื�องบนิแต่ละไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยู่ที�สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ 

- VAT7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3%กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- คา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ตามธรรมเนียม 1,200 บาทต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant)ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ที�สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เงื�อนไขการจอง  

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครั �งที� 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที�กาํหนด และหากท่านมคีวามประสงค์

จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นั �นหมายถงึวา่ กรณีที�มคีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ

ให้สทิธิ �ไปตามระบบ ตามลําดบั เนื�องจากทุกพีเรยีด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา

พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� เรยีกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านั�น  

- กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาที�บรษิทักาํหนด 

ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิ �ยกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ �ไม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไม่วา่ส่วนใน
สว่นหนึ�งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีก

เกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 



 

 

เงื�อนไขการยกเลิก และ เปลี�ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตั �งแต่ 30 วนัขึ�นไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ *ในกรณีที�วนัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตั �วเครื�องบิน 

โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจาํเป็นอื�นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิ �ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ี�ชาํระแลว้ทั �งหมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเที�ยวบินโดยสายการบิน บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื�อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ

ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรมและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั �งสิ�นในกรณีดงัต่อไปนี�  

- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิ

หรอืกรณีที�ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าที�กรมแรงงานทั �งจากไทย

และต่างประเทศ  ซึ�งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื�อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที�เกิดจากความประมาทของตัว

นกัทอ่งเที�ยวเอง 

- ตั �วเครื�องบนิเป็นตั �วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถนํามาเลื�อนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

 

 

 



 

เงื�อนไขสาํคญัอื�นๆที�ควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ�า อย่างน้อย 8 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ

ประสานงาน เพื�อใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทาง หรือ เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�

เป็นกรณีพเิศษทกุครั �งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได ้

- กรณีที�ทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั�วภายในประเทศ เชน่ ตั�วเครื�องบิน , ตั�วรถทวัร ์, ตั�วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื�อยืนยนักบัเจา้หนา้ที�ก่อนทกุครั�ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมีบางกรณีที�สายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั�งนี�ขึ �นอยู่กบั

ฤดกูาล สภาพภมูิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเทา่นั�น สิ�งสาํคญั ทา่นจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบิน

เพื�อเช็คอนิก่อนเครื�องบิน อย่างนอ้ย 3 ชั�วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสียหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �นใดๆทั�งสิ �น   

- อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟลท์บิน จากสายการบิน จะแจง้ใหท้่านทราบอีกครั�งก่อนการเดนิทาง 

- กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที�ทา่นเริ�มจองทวัร ์เพื�อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื�อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิที�เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื�อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที�หลงัจากชําระเงนิกรณีที�

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที�ใหท้ราบ 

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื�อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระคา่ทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที�ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 



 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกติ สี�โมงเยน็กจ็ะเริ�มมดืแล้ว สถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2ช.ม. การเดนิทางควรเผื�อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที�ท่องเที�ยว

กลางแจ้ง เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื�นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที�สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �เปลี�ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื�อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยสว่นนี�ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิัทจงึขอสงวนสทิธิ � ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการไดร้บั

บรกิารหากระหวา่งเดนิทาง สถานที�ทอ่งเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ �ในการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบริษัทไดท้ําการจองและถูกเก็บ

คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหน้าทั �งหมดแลว้ 

- กรณีที�ทา่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�นตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเลก็น้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 

ทางสายการบิน หรอื เจา้หน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืงมีสทิธิ �ไม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �น

กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษิทัเรว็ที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที�

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที�ยงัไม่แ (ตั �วเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตั �วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดย

ส่วนใหญ่ตั �วเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20วนั ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบิน เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั �ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสทิธิ �ในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามที�สดุใหท้่านไดน้ั �งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที�สดุ  



 

- ขอ้มูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที�พกัเนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี�ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) 

จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ �การเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทกุแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

- มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทั �งสิ�นแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั �น 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ � ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ � ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิ�งของไวท้ี�โรงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที�ทา่นตอ้งการ  

- รายการนี� เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

*เมื�อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

เมื�อท่านได้ทําการจอง ทัวร์ลาว กบั ไทยฟลาย ทราเวล จํากดั จากนั�น เจ้าหน้าที�จะติดต่อกลบั 

เพื�อแจ้งรายละเอียดการชําระเงินโทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาทําการค่ะ 

 


