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เส้นทางรถไฟความเร็วสูง สปป.ลาว 
หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก  

วังเวียง เวียงจันทน ์
(เวียงจันทน ์– พระธาตุหลวง – วังเวียง – บลู ลากูน – หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – 

หอค า –  ล่องแม่น ้าโขง – ถ า้ติ่ง  – น ้าตกตาดกวางสี) 

วันที ่13 – 16 กรกฎาคม 2565 (4 วัน 3 คืน) 
สายการบินไทยสมายล ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565    สนามบินสุวรรณภูมิ – อุดรธานี – หนองคาย – เวยีงจันทน ์– วังเวียง – บลูลากูน   (1)  
 
05.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอร ์สายการบินไทยสมายล ์แถว B ประตูที่ 2 เจา้หนา้ที่ 

สขุนิยมทวัรค์อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี โดย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบิน WE2  
08.05 น. ถึงสนามบินอดุรธานี รบัสมัภาระแลว้เดินทางต่อโดยรถโคช้สู่ ด่านตม.จ.หนองคาย ด่านชายแดน ไทย-ลาว 
 (ระหว่างทางบริการอาหารเชา้แบบกล่อง แป้งจี่ ไข่กระทะและเคร่ืองดื่มบนรถ)  
 น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของสปป.ลาว แลว้เดินทางต่อไปยงั นครหลวงเวียงจันทน ์ 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น (ครวัลาว) 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วังเวียง โดยรถโคช้ใชท้างด่วนเสน้ทางใหม่  (ระยะทาง 109 กิโลเมตร/ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชั่วโมง) “เวียงจนัทน-์วงัเวียง” เป็นเพียงเฟสแรกของโครงการทางด่วนสายเหนือ “เวียงจนัทน-์บ่อเต็น” 
ระยะทางรวม 460 กิโลเมตร ที่ลาวและจีนตกลงร่วมกนั  

15.00 น. น าท่านเขา้สู่ที่พกั เปล่ียนเครื่องแต่งกายเพ่ือไปสมัผสัธรรมชาติแห่งสายน า้ ณ บลูลากูน สระน า้จืดสีมรกต 
บล ูลากูน (Blue Lagoon) เดิมทีเป็นสระท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ และมีการขุดเพ่ิมเติมขึน้มาอีกในภายหลงั ท าใหว้งั
เวียงมีบล ู ลากูนกระจายตวัอยู่หลายมมุเมือง สาเหตทุี่น า้ในสระเป็นสีฟ้าหรือเขียวมรกตเช่นนี ้ เป็นเพราะน า้ที่ผดุ
ขึน้มาจากบาดาลมีแหล่งก าเนิดมาจากภูเขาหินปูนที่โอบลอ้มวงัเวียงเอาไว ้ ซึ่งในหินปูนมีแคลเซียมคารบ์อเนตท า
ใหน้ า้ตกตะกอน จึงเหลือเพียงความใสบนผิวน า้เท่านัน้ 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น (นางบด) 
หลงัอาหารใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัเพลิดเพลินไปกบัสีสนัยามค ่าคืนในเมืองวงัเวียงบนถนนคนเดิน  
ที่พกั TMARK RESORT VANGVIENG**** หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

 
วันพฤหัสบดีที ่14 กรกฎาคม 2565    วังเวียง – รถไฟความเร็วสูงลาว – หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง  
                                                 – วัดใหม่สุวนันะพูมาราม – น ้าตกตาดกวงซี – บ้านผานม    (2)                                                                       

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  
09.04 น. เดินทางจากสถานีวังเวียง มุ่งหนา้สู่หลวงพระบางโดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C82  

(ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที)  
09.56 น. เดินทางถึงสถานีหลวงพระบาง ตัง้อยู่ห่างจากตวัเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร ตวัสถานีมีความงดงามเป็นพิเศษ 

เนื่องจากมีสถาปัตยกรรมในแบบลา้นชา้งมาผสมผสาน และยงัเป็นสถานีที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากสถานี
นครหลวงเวียงจนัทน ์และสถานีบ่อเต็น  
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น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกอนัแสนงดงาม เยือน “วัดเชียงทอง” ไดร้บัการ
ยกย่องว่าเป็นสดุยอดแห่งสถาปัตยกรรมลา้นชา้งที่งดงามที่สดุในดินแดนลาว ชม “สิม” หรือ “โบสถ”์ ที่ไดร้บัการยก
ย่องว่าเป็นสิมแบบลา้นชา้งสมบูรณท์ี่สดุ ภายในประดิษฐาน “พระองคห์ลวง” อนังดงาม และที่ผนงัสิมดา้นหลงั 
(ดา้นนอก) ประดบัลาย “ดอกดวง” หรือลายกระจกสี ท าเป็นรูป “ตน้ทอง” ท่ามกลางสัตวห์ลายชนิดกบัต านาน
นิทานพืน้บา้น และที่มาของชื่อเมือง “เชียงทอง” ซึ่งเป็นชื่อเดิมของหลวงพระบาง  
จากนัน้น าชม วัดใหม่สุวันนะพูมาราม หรือที่คนลาวเรียกสัน้ๆ ว่า “วดัใหม่” เป็นวดัท่ีมีก าแพงหนา้อโุบสถ
สวยงามท่ีสดุ ก าแพงสีทองอรา่มนีบ้อกเล่าเร่ืองราวของพระเวชสนัดรชาดกและรามเกียรต์ิไดอ้ย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น (เทพบุปผา) 
บ่าย เยือน ตาดกวงซี หรอืน า้ตกกวางสี น า้ตกท่ีสวยที่สดุในหลวงพระบาง 

เป็นน า้ตกหินปนู สงูราว 70 เมตรมีสองชัน้ สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและ
เสน้ทางเดินชมรอบๆน า้ตก จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ บ้านผานม เป็น
หมู่บา้นชาวไทลือ้ที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา ผูห้ญิงชาวไทลือ้
ช านาญในการทอผา้ ในอดีตบา้นผานมเป็นแหล่งทอผา้ถวายเจา้มหา
ชีวิตและราชส านกั ในปัจจุบนับา้นผานมไดร้บัการยกระดบัจากทางการ
ใหเ้ป็น “หมบูา้นวฒันธรรม” ผา้ทอมือจากบา้นผานมเป็นผา้ทอที่มีชื่อเสียงมาก จากนัน้น าทกุท่านเดินทางกลับเขา้
สู่ตวัเมืองหลวงพระบาง 
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ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่นที่โรงแรม  
ที่พัก THE GRAND LUANG PRABANG HOTEL **** หรือเทียบเท่า  

 
วันศุกรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2565   ล่องแม่น ้าโขง – ถ า้ต่ิง – บ้านช่างไห – พระราชวังเดิม – หอพระบาง  
                                              – เมืองเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – ตลาดมืด     (3)   

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

เดินทางไปยงัท่าเรือ  ล่องเรือชมวิวทิวทัศนส์องฝ่ังแม่น ้าโขง สู่ ถ า้ต่ิง (Ting Cave) มีลกัษณะเป็นโพรงตืน้ๆ มี
หินงอกหินยอ้ย มีพระพทุธรูปไมจ้ านวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นพระ
ยืน มีทัง้ปางประทานพร และปางหา้มญาติ สมยัโบราณเป็นที่
สกัการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมา
พระเจา้โพธิสารทรงเล่ือมใสพระพทุธศาสนาเป็นผูน้ าพระพทุธรูป
เขา้มา และจึงทรงใชถ้ า้ต่ิงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางพทุธศาสนา   
จากนัน้ล่องเรือกลบั ก่อนถึงตวัเมืองหลวงพระบางแวะ บ้านช่างไห 
ชมวิถีชีวิตของชาวบา้นที่อยู่ริมแม่น า้โขง มีอาชีพในการหมกัสาโท 
และตม้เหลา้ขาว จ าหน่ายและยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้พืน้เมืองจ าพวกผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น (ถามไซ) 
บ่าย หลงัอาหาร น าท่านเขา้ชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวงัที่เจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์ทรง

ประทบัอยู่ที่นี่จนสิน้พระชนม ์เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองปีพ.ศ.2518 พระราชวงัก็ไดถ้กูเปล่ียนเป็น 
พิพิธภณัฑ ์ประกอบดว้ย หอฟังธรรม หอ้งรบัแขกของเจา้มหาชีวิตและพระมเหสี หอ้งทอ้งพระโรง ทางดา้นหลงัก็
เป็นพระต าหนกัซึ่งมีเครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ จดัเก็บไวเ้ป็นระเบียบเรียบง่าย และน าท่านนมสัการ หอพระบาง ซึ่ง
เป็นพระคู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพทุธรูปประทบัยืน ปางหา้มสมทุร เป็นพระพทุธรูปศิลปะขอมสมยั
หลงับายน  

 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้เดินเล่นเมืองเก่าหลวงพระบางเป็นพืน้ที่ที่ไดร้บัการยกย่องจาก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก ถือเป็นย่าน

ท่องเที่ยวที่ส าคญัที่สดุของเมืองนี ้บริเวณนีป้ระกอบดว้ยพระราชวงัหลวงและวดัมากมาย ซึ่งต่างมีคณุค่าทาง
ศิลปะที่งดงาม สองขา้งทางของถนนสายหลกัก็เป็นตึกสถาปัตยกรรมโคโลเนียลที่ไดร้บัการอนรุกัษ์ไวอ้ย่างสวยงาม
เช่นกนัมีรา้นคา้ คาเฟ่ มากมาย  
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17.00 น. น าท่านเดินขึน้บนัได 328 ขัน้สู่ พระธาตุพูส ี(Phou Si Mountian) สองขา้งทางรม่รื่นดว้ยตน้ดอกจ าปา พสีูนี ้
หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตัง้โดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาต ุ
มองเห็นวดั บา้นเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น า้โขงจรดปากแม่น า้คาน มีทางเดินรอบองคพ์ระธาต ุสามารถชม
ทิวทศันต์วัเมืองหลวงพระบาง ใหท้่านไดช้มพระอาทิตยท์ิง้ดวงยามเย็นที่น่ีเพ่ือเก็บไว้
เป็นภาพประทับใจ    

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น (ต าหนกัลาว)  
หลงัอาหารใหท้่านไดอ้ิสระเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (Night Market) บนถนนศรีสว่าง
วงศ ์ ตัง้แต่หนา้พระราชวงัจนสุดถนน ใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซือ้สินคา้ใน
บรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี 
ที่พัก THE GRAND LUANG PRABANG HOTEL **** หรือเทียบเท่า  
 
 

วันเสารท์ี่ 16 กรกฎาคม 2565         ตักบาตร – ตลาดเช้า – วัดวิชุนราช – รถไฟความเร็วสูงหลวงพระบางสูเ่วียงจันทน ์ 
                                               – พระธาตุหลวง – อุดรธานี – กรุงเทพฯ      (4) 

 
เชา้ตรู ่ ร่วมตักบาตรกบัชาวหลวงพระบาง ทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากนัออกมานั่งรอตกับาตรพระสงฆท์ี่เดิน

เรียงแถวมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเชา้ที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระ
บางโดยสะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสงัคมอนัสงบสุข และความเล่ือมใสศรทัธาที่มีต่อ
พทุธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง หลงัจากนัน้เที่ยวชมวิถี
ชีวิตท่ีตลาดเช้า ตลาดสดแบบดัง้เดิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสปป.
ลาว ใหน้กัท่องเที่ยวไดส้มัผสัวิถีชีวิตของชาวบา้นหลวงพระบาง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  
 น าท่านเขา้ชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้วิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สรา้งขึน้
เพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงค า มีเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนีมี้พระ
ธาตเุจดียอ์งคใ์หญ่รูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึ่ง ท าใหช้าวลาวเรียกกนัว่า พระธาตุ
หมากโม  เป็นทรงโอคว ่ายอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของ
พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย ไดมี้การบูรณะครัง้ใหญ่ในปี พ .ศ.2457 ในรชั
สมัยของเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์ไดค้น้พบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ 
ทองค า พระพุทธรูปหล่อส าริด พระพุทธรูปทองค า ปัจจุบันน าไปเก็บไว้ในหอ
พิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง ในพระราชวงัหลวงจนปัจจุบนั 

11.00 น.   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น (ปากหว้ยมีไซ) 
  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง  
13.34 น. ออกจากสถานหีลวงพระบาง มุ่งหนา้สู่สถานีเวียงจันทน ์โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C81 (ใชเ้วลา 2 ชั่วโมง)  
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15.19 น. เดินทางถึงเวียงจนัทน ์ตวัสถานีนครหลวงเวียงจนัทน ์ห่างจากประตชูยัไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 15 
กิโลเมตร น าท่านสักการะ พระธาตุหลวง  เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสงู
และใหญ่ที่สดุในลาว สงูถึง 45 เมตรทกุปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตใุนวนัเดือนเพ็ญสิบสอง 

 
16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ด่าน สะพานมิตรภาพไทยลาว จ.หนองคาย หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยแล้ว 

เดินทางต่อไปยงัสนามบินอดุรธานี (บริการอาหารว่างบนรถ)  
19.40 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE9 
 20.45 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  

Happiness is here and now 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับผู้เข้าร่วมเดนิทาง 

- ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บั วัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมากกว่านัน้  
- หากไม่ไดร้บัวคัซีน สามารถตรวจหาเชือ้ดว้ยวิธี RT–PCR หรือ ANTIGEN TESTจากสถานพยาบาลซึ่งมีผลการตรวจไม่พบ

เชือ้ ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวนัเดินทาง 
- ขอความรว่มมือในการตรวจ ANTIGEN TEST ซึ่งมีผลการตรวจไม่พบเชือ้ ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวนัเดินทาง 
- ส าหรบัเอกสารการยืนยนัการไดร้บัวคัซีน ใหแ้สดงการฉีดวคัซีนที่ไดร้บัจาก โรงพยาบาล หรือแอปพลิเคชั่น หมอพรอ้ม เพ่ือ

แสดงต่อเจา้หนา้ที่ได ้
- ขอสงวนสิทธ์ิในการใหผู้ร้ว่มเดินทางปฏิบติัตามมาตรฐานการควบคุมโรค เวน้ระยะห่าง สวมใส่แมสกร์ะหว่างการเดินทาง 

ในกรณีเกิดการเปล่ียนแปลงรายการทวัรอ์นัเนื่องมาจากสาเหตขุองโรคระบาด ขอสวงนสิทธ์ิในการการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 

Happy price (**ไม่รวมต๋ัวเครื่องบิน) ขั้นต ่า  
 จ านวน 15 ท่าน 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  25,900.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 25,400.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 24,900.-  บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ   4,000.-  บาท 
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- บริการหนา้กากอนามยั (ส ารอง) พรอ้มแอลกอฮอลล์า้งมือ (ส่วนกลาง) และตรวจวดัอณุหภูมิใหก้บัผูเ้ดินทาง 
- เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัร ์ไกด ์และคนขบั ตรวจโควิดดว้ย ANTIGEN TEST ก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 24 ชั่วโมง 

อัตราค่าบริการรวม 
ค่าพาหนะเดินทาง รถโคช้และรถตูป้รบัอากาศวีไอพี ในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
ค่าที่พกั 3 คืน ระดบั 4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ   

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ สายการบินไทยสมายล ์เส้นทาง สุวรรณภูมิ – อุดรธานี – สุวรรณภูม ิ
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์

ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ี

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะ
รกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เนื่องจากการน าเที่ยวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่าน
ช าระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บั
การยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของ
กรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราค่าบริการทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
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9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   
 

บริษัท สุขนิยมทัวร ์จ ากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบั
การเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หากมี
เหตุจ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกหา้มออกนอกประ เทศหรือหา้มเข้า
ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 
 


