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ตารางการเดินเดินทางโดยสายการบิน : Flight Detail 

DATE FLIGHT FLIGHT 
NO. 

SECTOR DEPART ARRIVE BAGGAGE 
WEIGHT 

ขาไป  WE2 กรุงเทพ-อุดรธานี 07.00 08.05 20 KG. 
ขากลับ  WE9 อุดรธานี-กรุงเทพฯ 19.40 20.45 20 KG. 
 ฟรีน ้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 ก.ก. 

 ถือขึ นเคร่ืองบินได้น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. 

รายละเอียดการเดินทางพร้อมสิ่งอ้านวยความสะดวก : Accommodation Detail 

DAY PROGRAM HOTEL Hotel Pic. MEALS 

18ส.ค. 
กรุงเทพ(สวุรรณภูมิ)-ทา่อากาศยานอุดรฯ-ดา่นพรมแดน 
 สะพานมติรภาพไทย-ลาว หนองคาย - พระธาตุหลวง  
ประตูชัย  - หอพระแก้ว - หลวงพระบาง  

Ang Thong Hotel  
4 Star หรือเทียบเท่า 

หลวงพระบาง 
 

(-/L/D) 

19ส.ค. 

เตม็อิ่มหลวงพระบาง ถ ้าติ่ง - บ้านช่างไห  
น ้าตกกวางชี –น ้าตกแกว้มงคล - วดัเชียงทอง  
 พระธาตุภูษี  
 

Ang Thong Hotel  
4 Star หรือเทียบเท่า 

หลวงพระบาง 
 

(B/L/D) 

20ส.ค. 
ตักบาตรข้าวเหนียว – พระราชวัง – วัดวิชุน  
วังเวียง ถ า้ปูค้า บลลูากูน  

The Grand 
Riverside 2   

หรือเทียบเท่า วัง
เวียง 

  

(B/L/D) 

21 
ส.ค. 

ล่องเรือชมเมืองวัง-ถ ้านางฟ้า-– ดิ วตี ฟรี - สนามบิน
อุดรธาน ี

-  (B/L/-) 

 

อัตรานี้ยังไม่รวมคา่ทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนยีม 500 บาท ส าหรับลูกค้า 1 ท่าน  

รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ** 
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ตารางโปรแกรมการเดินทาง (Itinerary) 

DAY1  กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-ท่าอากาศยานอุดรฯ-ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย - พระธาตุ
หลวง - ประตูชัย  - หอพระแก้ว – หลวงพระบาง (-/L/D) 

 05.30 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai Smile โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯ คอยให้ 
การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกในการลงทะเบียน 
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้อง ใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท้าการเช็คอิน ก่อน เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง* 

 
 ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอุดรธานี โดยไทย สมายล์ เที่ยวบินที่WE 2  ใช้วลาเดินทาง ประมาณ 55 นาท ี

08.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีหลังจากนั นพาทุกท่านเดินทางดว้ยรถตู ้VIP เพ่ือเดินทางไปยัง ด่านพรมแดน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวจงัหวดัหนองคาย เพ่ือท้า เอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศ สปป.ลาว สักการะบูชา พระธาตุหลวง 
(Thatluang Pagoda) ตั งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศาสนสถานที่ส้าคัญที่สุดของประเทศ ลาว เปน็สัญลักษณ์ประจ้า
ชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของ ประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง สร้างขึ นในศตวรรษที่ 16 โดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง 
 
 
 
 
 
น้าคณะเยี่ยมชม ประตูชัย (Victory Monument) ที่ตั งอยู่ใจกลาง เมืองบนถนนล้านชา้ง ชึ่งสร้างเสรจ็ในปี พ.ศ 2512 เป็นอนุสรณ์ 
สถานเพ่ือระลึกถืงประชาชนชาวลาวที่สละชวีิตในสงคราม เปน็ สถาปตัยกรรม ที่ผสมผสาน ระหวา่งศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้า 
ด้วยกันอย่างงดงาม และ กลมกลนื น้าพาทุกท่าน ประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 พาคณะไปชม หอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระ แก้วมรกต ในเมื่อก่อน หอพระแก้วแหง่นี สร้างขึ นในป ีค.ศ. 1565 
ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น พิพิธภณัฑ์ ใช้ เป็นที่เก็บสะสมพระพุทธรปู และ วัตถโุบราณ สุดท้าย เยีย่มชม ศูนย์หัตถกรรม  
15.00 น. ออกเดินทางสูห่ลวงพระบาง ด้วยรถไฟความเร็วสูง   

 
17.00 น. เดนิทางถึงแขวงหลวงพระบาง เดนิทางต่อด้วยรถตู้เพ่ือเข้า สูต่ัวเมืองหลวงพระบาง 
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รับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น พร้อมร่วม พิธีบายศรี สูข่วัญ ตามประเพณีพื นเมืองของคนลาว หลังจากนั นนา้คณะ 
เดินเลือกซื อสินค้าที่ ตลาดมืด (Night Market) ซึ่งชาวหลวงพระ บางวางของขายตามถนนศรสีว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้ ทุก
ท่านเลือกซื อสินค้าตามอัธยาศัย  เข้าสู่ที่พัก Ang Thong Hotel หรือเทียบเท่า หลวงพระบาง (ระดับ 4ดาว) 

DAY2 หลวงพระบาง ถ ้าติ่ง - บ้านช่างไห – น ้าตกคาดกวางชี –น ้าตกแก้วมงคล - วดัเชยีงทอง - พระธาตุภูษี (B/L/D) 
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

ช่วงเช้า เดินทางสู่ท่าเรือบ้านช่างไหเพ่ือล่องเรือไป ถ ้าติ่ง ซึ่งเปน็ถ ้าที่อยู่บนหน้าผาติดริมน ้าโขง มี 2 ชั น ชั นลา่งมีความ สูงจากระดับน ้า 
ทะเล 60 เมตร ชั นบนต้องขึ นบันไดไปอีก 218 ขั น มีพระพุทธรูปเปน็จ้านวนมากนับเป็นถ ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ทาง ศาสนามาตั งแต่สมัย
พระเจ้าโพธสิาร ถ ้าติ่งแห่งนี ยังเปน็ที่ ที่เจ้า มหาชวีิต ข้าราชบริพาร และ ประชาชนเดนิทางมาสรงน ้า ในช่วง ปีใหมล่าว และ ทังยัง
เป็นที่ปฎิบัติธรรมของพระมหากษตัริย์ หลายพระองค์อีกด้วย หลังจากนั นน้าคณะเดินทางกลับสูห่มบา้น ชา่งไห ซึ่งเป็นหมบ้านใน
ชนบทที่ตั งหลักปักฐานใช้ชีวติริมน ้า โขง เปน็ระยะเวลาหลายปี เป็นหมู่บ้านที่ขึ นชื่อเรื่อง ต้มเหล้า ให้คณะเลือกดูของฝาก 

 
รับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านอาหารพูลสุข 

ช่วงบ่าย หลังจากนั นน้าคณะเดินทางมงหนา้สู่ น า้ตกตาดกวางซใีห้คณะอิสระเล่นน ้า ถ่ายรปูที่ น า้ตกแก้วมงคล และ น ้าตกกวางซี ซึ่งห่าง
จากตัวเมืองหลวงพระบาง 30กม ชึง่เป็น น ้าตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในหลวงพระบาง และ มีแม่น ้าใสสี มรกตตลอดปี โดยมสีายน ้าที่
ลดลั่นผา่นชั นหินปูนลงสู่แอ่งน ้าที ่สดใส มีทางเดินลัดเลาะเพ่ือไปสู่ชั นบนเพ่ือชมความงามอีกมุม หนึ่งของน ้าตก 

 
กลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง หลังจากนั นเยี่ยมชม วัดเชียงทอง เป็นวดัหลวงของชาวเชียงทอง ในสมัยรัชกาลพระชัยเชษฐาสรา้ง ขึ น
ในปี ค.ศ. 1560 น้าพาสร้างโดยพระชัยเชษฐา ก่อนจะย้ายเมืองหลวงไปที่เวียงจันทน ์ดังนั น วัดเชียงทองแห่งนี  จืงเป็นวัดที่ส้าคัญ 
และ มีความสวยงาม มีนักท่องเที่ยวมาชมมาก ที่สุด ชมสิม หรือ พุทธสีมา หอไตร โรงเมี ยนเก็บราชรถพระโกศ ของเจ้ามหาชีวติศรี
สว่างวงศ์ โรงเกบ็เรือ และ ชมทิวทศัน์แม่น ้า โขง แลว้ ต่อด้วย พระธาตุภูษี ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง ประมาณ 150 เมตร ตั งอยู่
ในใจกลางเมืองหลวงพระบาง เปรียบ เสมือนเสาหลักเมืองของเมืองหลวง   
รับประทานอาหารค่า้ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังจากนั นน้าคณะ  
เดินเลือกซื อสินค้าที่ ตลาดมืด (Night Market) ซึ่งชาวหลวงพระบาง 



 

P a g e  5 | 8 

 

วางของขายตามถนนศรสีว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้ทุกท่าน 
เลือกซื อสินค้าตามอัธยาศัย เข้าสูท่ี่พัก Ang Thong Hotel หรือเทียบเท่า หลวงพระบาง (ระดับ 4ดาว) 

  
DAY3 ตักบาตรข้าวเหนียว – พระราชวัง – วัดวิชุน - ถ ้าปูค้า บลูลากูน–วังเวียง ล่องเรือหางยาว (B/L/D) 

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
ช่วงเช้า น้าคณะร่วมท้าบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว แก่พระสงฆ์ เป็น ร้อยๆ รูปร่วมกับชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นภาพที่มีชีวิตชีวาของ หลวง

พระบางที่ใคร ใครก็ต่างอยากมาร่วมในการท้าบุญ อัน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีอันเรียบง่าย และ ความสงบสุขของหลวงพระบาง 

 
จากนั นน้าคณะเดินเลาะที่ ตลาดเชา้ ที่เต็มไปด้วยอาหาร พื นเมือง และ ของฝาก แวะชิมกาแฟลาวที่ขึ นชื่อ ร้านประชานิยม ให้
ท่านลิ มรสกาแฟลาว คู่กับขนมคู่ หรือ ปาท่องโก ๋ตามแบบของ ชาวหลวงพระบาง รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เที่ยวและไหว้พระหลวงพระบาง เมืองพ่ีเมืองน้องของ เมืองน่าน พาทุกท่านชมความสวยงามวดัในตัวเมืองหลวงพระ บาง และ
พระราชวงัเก่า เจา้มหาชีวิต (พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ) อดีต เป็นพระราชวังหลวง ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิต สร้างขึ นปี ค.ศ. 
1904 (พ.ศ. 2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเปน็ผู้ออกแบบ ปจัจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ตั งแต่เมื่อปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) และ ยัง
มีหอที่ประดิษฐาน องค์พระบาง พระพุทธรูปปางห้าม ญาต ิสูง 83 ซ.ม. หนัก 54 ก.ก. เป็นพระพุทธรูปคูบ่้านคู่เมืองของ ชาวหลวง
พระบาง ซึ่งเป็นที่มาของซื่อ เมืองหลวงพระบาง จาก เมื่อก่อนชื่อเชียงทองแล้วค่อยเปลีย่นมาเปน็หลวงพระบางถึงทุก วันนี  
หลังจากนั นน้าคณะเยี่ยมชม วดัวชิุน สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช วดันี มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่คล้ายแตงโม ชาวลาวเรียก พระ
ธาตุหมากโม 

  
“พระธาตุหมากโม” เจดีย์นี เคยทรุดโทรมมาก เพราะถูกพวก ฮ่อเข้ามาปล้นในป ีค.ศ.1895 ต่อมาพระเจ้าสักกะลินได้โปรดให้ มีการ

บูรณะใหม่ และ ได้พบโบราณ วัตถุท่ีมีค่ามากมาย ซึ่ง ปัจจุบันก็เอาไปเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง 
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11.30 รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง   
หลังจากนั นเดินทางสูส่ถาน ีรถไฟความเรว็สูงเตรียมตวัมงหน้าสูว่ังเวียงรถไฟความเร็วสูงชั น 2 ( ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ ) 
13.00 พาทุกท่าน สู่วังเวียง ออกเดินทางด้วยรถไฟความเรว็สูง 

 
14:15 ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองวังเวียง ที่รายล้อมด้วยภเูขา หนิปนู จนได้รับฉายา “กุ้ยหลินเมืองลาว” เดินทางสู ่ถ ้าปคู้า หรือ 
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บลูลากูน แวะว่ายน ้า สายน ้าเย็นฉ่้า จากนั น 17:45 น้าคณะ เข้าที่พัก พัก โรงแรม The Grand Riverside2 หรือ
เทียบเท่า วังเวยีง 

ช่วงค่ า รับประทานอาหารค่า้ ทีห่้องอาหาร ของโรงแรม กลับที่พัก และ พักผ่อนตามอัธยาศัย (ราตรสีวสัดิ์) 
 

DAY 4 ล่องเรือชมเมืองวังเวียง – ถ ้านางฟ้า – สนามบินอุดรธาน ี(B/L/-) 
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

ช่วงเช้า ก่อนอ้าลาเมืองวังเวียง ล่องเรือ แม่น ้าซอง น้าคณะ ร่องเรือหางยาว ตามลา้น ้าซองชมบรรยากาศกุ้ยหลินเมืองลาว 
คณะเยี่ยมชม ถ ้านางฟ้า เป็นถ ้าท่ีมีขนาดใหญ่ และ มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองวังเวียง ชมความงามของหินงอ หิน
ย้อย ซึ่งเป็นลักษณะต่างๆตามจินตนาการของผู้คนที่พบเห็น และ ชมวิวแม่น ้าชองสลับกับเทือกเขาอันสวยงาม 
หลังจากนั น พาทุกท่านแวะท้าบุญก่อนเดินทางกลับไทย ณ วัดพุทธ ใน สสป.ลาว วังเวียง 

 
11.00 รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารขึ นชื่อ ณ เมืองวังเวียง 
14.00 พาทุกท่านท้าเรื่องเอกสาร เดินทางกลับไทย ณ ด่าน หนองคาย ออกเดินทางกลับสู่เมืองอุดรฯ 

 
19.40 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน WE9 สาย การบิน THAI SMILE อุดรธานี-สุวรรณภูม ิ

 20.45 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ 
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เงื่อนไขการเดินทาง 

1. ราคาต่อท่าน สา้หรับท่ีพัก 2 ท่านต่อห้องพัก 

2. พักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 4,000 บาท 

3. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลีย่นแปลงวันเดินทางได้ 

4. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ไดร้่วมทริปในบางวัน 

5. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลา้ดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวท่ี เกดิเหตุจา้เป็นสดุวิสยั อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของ สาย

การบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั งนี จะค้านึงถึงผลประโยชน์ และจะ รักษา

ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 

7. กรณีมเีหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ท่ีจ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี) 

7.1 ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการส้ารองที่ นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถท่ีใช้เดนิทาง , ค่าใช้จ่ายที่จ้าเป็น 

อื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ ทราบ 

อัตรานี รวม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั นประหยัด รวมถึงค่าภาษีสนาม บิน และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง ยกเว้นการ อัพเกรดตั๋ว การใช้วิล แชร์ หรือ 

การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนี่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ น กับผู้เดินทาง 

 น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 10 กิโลกรมั และถือขึ นเครื่องคนละ 1 ใบ(Carry on) ได้ไมเ่กิน 7 

กิโลกรมั ตามเงื่อนไขของสายการบินก้าหนด 

 ค่ารถตู้ หรือ รถบสัปรบัอากาศตลอดเส้นทาง(ไมร่วมค่าทิป พนักงานขับรถ) 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร ์

 ค่าทัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์น้าเที่ยวตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่า ทิป) 

 ค่าอาหารที่ระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

 ค่าโรงแรมตามมาตรฐานที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง พัก 2-3 ท่าน ในกรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน กรณีพักเดี่ยวมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 ค่าประกันอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์

อัตรานี ไม่รวม 

 ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 500 บาท ช้าระในวันเดินทาง  

 ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว 

 VAT7%และภาษีหัก ณที่จ่าย3%กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงิน ในนามบริษัท 

 ค่าอาหารมื อท่ีนอกเหนือจากรายการที่แจ้งไว ้

 ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธ์ิในการจ้าหน่ายเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ น้่าแข็ง ซอฟท์ดริ งค์ ในทุกๆ มื อ การน้าเครื่องดืม่ 

แอลกอฮอลเ์ข้ามาดืม่เพิ่มในมื ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซกัรีด 

 ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารทีส่ัง่พิเศษในร้านอาหาร ที่นอก เหนือจากทางทัวร์จัดให ้
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เงื่อนไขการจอง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้านวนขั นต่้า อย่างน้อย 8 

 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้

 มัดจ้า 50% ของราคาทัวร์ 

 ช้าระทัวร์ส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วันก่อนเดินทาง 

 กรณลีูกค้าท้าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อน เดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บเต็มจ้านวน 100% 

 เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อน ไข้ข้อตกลงทั งหมดแล้ว 

เงื่อนไขการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

1. ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ช้าระแล้วทั งหมด 

2. ยกเลิกระหว่าง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้ จ่ายตามจริง เช่นค่าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใข้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ น 

3. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ นไป คืนเงินค่าทัวร์ที่ไดร้ับช้าระมา แล้ว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ นจริง * ในกรณีวันเดินทางตรงกับวัน หยุด

นักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

4. กรณียกเลิกโดยไม่ใช่ความผดิของทางบริษัททัวร์ฯ เช่น นโยบาย เขา้ประเทศหรือ การยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน ทางบริษัทฯ จะ

เก็บเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางให้กับลูกค้า โดยยึดนโยบาย ของสายการบิน ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ ี

5. กรณีเลื่อนการเดินทาง มีค่าใชจ่ายในการเลื่อนตั๋วเครื่องบิน ตามเง่ือนไขของสายการบินก้าหนด (ในกรณีที่ส้ารองตั๋วเครื่องบิน เรียบร้อยแล้ว) 

หมายเหตุ 

(ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง และ การเลือกที่น่ัง และ การเพิ่มน ้าหนกักระเป๋า มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

การส้ารองที่นั่งของทัวร์ 

 กรุณาส่งส้าเนาบัตรประชาชน ส้าเนาพาสปอร์ตของท่าน ช่องทางอีเมล์ หรือช่องทาง Line: FaFatravel 

 หลักฐานแสดงการรับวคัซีนป้องกันโรค COVID-19 จากแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม  


