
 

 

 

 
เปิดประตกูาลเวลา ตอนที ่2 

“ปรศินาตน้ไมแ้หง่ชวีติ ความวา่งอนัเป็นอนนัต”์ 
 

 
 

ก าหนดวนัเวลาเปิดประตกูาลเวลา  :  วนัที ่19 มนีาคม  –  22 มนีาคม 2563 

  วนัแรก    กรงุเทพ – หลวงพระบาง – วดัเชยีงทอง – พระธาตพุูส ี- ตลาดมดื 

07.30 น. นัดพบกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิ
บางกอกแอรเ์วยส์  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการรับ Boarding Pass 
และโหลดสัมภาระ หลังจากนัน้ ใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย ณ หอ้งรบัรองVIP Blue Ribbon 
Lounge ของสายการบนิบรเิวณหนา้ GATE D7 
 

09.25 น.     ออกเดนิทางสู ่เมอืงหลวงหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ เทีย่วบนิ
ที ่PG 941  
 

11.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงหลวงพระบาง หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ น าท่าน
เดนิทางสูต่ัวเมอืงหลวงพระบางดว้ยรถตูป้รับอากาศ VIP 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

14.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ วดัเชยีงทอง (Xieng Thong Temple) วัดมรดกโลกของยูเนสโก สรา้งขึน้ใน
สมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช กอ่นทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจันทน ์เป็นตัวแทนสดุยอดสถาปัตยกรรม

บางกอกแอรเ์วยส์พาเปิดประตกูาลเวลา  
สูก่ารคน้พบประวตัศิาสตรม์มุใหมก่บั อ. ป ูจติกร 



 

ชา่งทุกแขนงของลา้นชา้ง โดยเฉพาะการจ าหลักไมเ้ป็นภาพนูนสงู นูนต ่า การลงรักปิดทอง และการ
ประดับกระจกสโีบราณของวัดเชยีงทองนัน้เขา้ขัน้เอกอบุรรจงสรา้งขึน้ดว้ยชา่งชัน้คร ู 
ส าหรับพระอโุบสถใหญ่ สรา้งขึน้ดว้ยศลิปะลา้นชา้งแท ้ๆ  มหีลังคาเตีย้ซอ้นกัน 3 ชัน้ ลงรักปิดทองทัง้
หลังเหลอืงอร่าม ส่วนบนสุดของหลังคามชีอ่ฟ้า 17 ชอ่ บ่งบอกว่าเป็นวัดทีก่ษัตรยิส์รา้ง ภายในพระ
อุโบสถมี พระองค์หลวง พระพุทธรูปสีทองอร่าม เก่าแก่ และศักดิส์ทิธิย์ ิง่นักประดษิฐานเป็นองค์
ประธาน วา่กนัวา่พระพักตรข์องพระองคห์ลวงนัน้เป่ียมเมตตากรณุา สงบเย็น น่าศรัทธามาก 
 
และมาถงึการร่วมกนัคน้หาปรศินาตน้ไมแ้หง่ชวีติทีผ่นังดา้นหลังภายนอกอโุบสถ ทีใ่ชก้ระจกสนัีบหมืน่
ช ิน้สรา้งสรรคข์ึน้เป็นรูป ตน้ไมแ้หง่ชวีติ หรอื Tree of Life ทีน่อกจากจะแฝงไวด้ว้ยปรัชญาความ
เจรญิรุง่เรอืงของพระพทุธศาสนาแลว้ ยงัสือ่ถงึพระนพิพาน หรอืความวา่งอนัเป็นอนันตน่ั์นเอง 
 

16.30 น. จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตพุูส ีทีอ่ยูบ่นความสงูราว 150 เมตร มบีนัไดทัง้หมด 328 ขัน้  สรา้ง
ขึน้เพื่อเป็นเหมอืนหมุดตอกตรงึขงึยักษ์ตนหนึ่งไวใ้ตด้นิ หากไม่มพีระธาตุพูส ียักษ์ตนนี้ก็จะขึน้มา
อาละวาดได ้ ตลอดสองขา้งทางท่านจะไดก้ลิน่ความหอมจากดอกจ าปาลาว ดอกไมป้ระจ าชาตลิาว 
การขึน้มาน่ังชมววิบนพสูใีนยามเย็นเชน่นี ้ไดม้องเห็นล าน ้าคาน ล าน ้าโขง ทวิเขาทอดยาว และตัวเมอืง
หลวงพระบางอยูเ่บือ้งลา่ง อาบดว้ยแสงทองสดุทา้ยของวันชา่งเป็นภาพทีช่วนใหห้ลงรักหลวงพระบาง
จนหมดใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  
 
จากนัน้ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงบนถนนคนเดนิยามค ่าคืน ณ ตลาดมดื ที่จ าหน่ายสนิคา้
พืน้เมอืงมาขาย ช็อปสนิคา้หัตถกรรมละลานตา โดยเฉพาะงานปักผา้ของชาวเขา ผา้ทอมอื  ผา้ซิน่ 
เครือ่งเงนิ เครือ่งไม ้กระเป๋า เสือ้ผา้และของทีร่ะลกึตา่งๆ  
 

21.00 น. น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก (ระดับ 5 ดาว) ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัทีส่อง    วดัธาตหุลวง – วดัมโนรม – เมอืงเชยีงแมน – พธิบีายศร ี

07.00 น. 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ วดัธาตุหลวงราชมหาวหิาร (Wat That Luang Rasamahavihane) 
สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2361 ในสมัยเจา้มหาชวีติมังทาตุราช ซึง่เป็นสมัยฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาของนคร
หลวงพระบาง เชือ่วา่วัดนีส้รา้งทับบรเิวณวัดเกา่เนือ่งจากพบโบราณสถานเกา่แกเ่ป็นรอ่งรอยวัด  
 
จากนัน้ น าท่านชม วดัมโนรม (Wat Manorom) วัดเก่าแก่และเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปองค์
ส าคัญทีส่รา้งขึน้ในลา้นชา้ง โดยไดรั้บอทิธพิลศลิปะสโุขทัย สรา้งโดยพระยาสามแสนไท    
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

13.30 น. เดนิทางสูท่า่เรอืวัดเชยีงทอง เพือ่ขึน้เรอืขา้มฟากสู ่เมอืงเชยีงแมน เป็นเมอืงลีล้ับแตไ่มซ่บัซอ้นทีต่ัง้
อยูอ่กีฝากฝ่ังโขงตรงขา้มกบัเมอืงหลวงพระบาง เป็นพืน้ทีท่ีเ่งยีบสงบ มคีวามเป็นธรรมชาตสิงู ทีเ่พยีง
แคน่ั่งเรอืขา้มฝ่ังมาเพยีง 5 นาท ีก็ไดส้มัผัสกบัเสน่หข์องเชยีงแมนแลว้ 

 น าท่านชม วดัล่องคูณ เดมิเป็นวัดป่ากรรมฐาน สรา้งขึน้ในสมัยเจา้อนุรุทธ ในราวปี ค.ศ. 1791 มี
ความส าคัญอยา่งมากในพระราชพธิรีาชาภเิษกของเจา้มหาชวีติของลา้นชา้ง ทีจ่ะตอ้งเสด็จมาบ าเพ็ญ



 

ธรรม หรอืเขา้กรรมฐาน ทีว่ัดแหง่นีเ้ป็นเวลาสามวันกอ่นทีจ่ะขา้มแมน่ ้าโขงเพือ่เขา้เมอืงทีท่า่น ้าวัดเชยีง
ทองกอ่นเขา้พระราชพธิบีรมราชาภเิษกตลอดมา วัดลอ่งคณูจงึมหีอกรรมฐานของเจา้มหาชวีติทีด่เูรยีบ 
ง่ายคลา้ยกุฏพิระสงฆ ์ตัง้อยู่โดดเด่นใกลป่้าชา้ของวัด ไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอย่างด ีรวมไปถงึ
อาคารประกอบอืน่ๆ ของวัดดว้ย ถงึเวลาอนัสมควรน าทา่นลอ่งเรอืกลับหลวงพระบาง 
 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับโรงแรมทีพ่ัก 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั พรอ้มพธิบีายศรแีบบลาว 

 วนัทีส่าม    ตกับาตรขา้วเหนยีว – วดัใหมส่วุรรณภมูาราม – พระราชวงัหลวงพระบาง –  
                 วดัแสนสขุาราม – บา้นชา่งไห – ถ า้ต ิง่ 

05.00 น. น าท่านสัมผัสวถิชีวีติของชาวหลวงพระบาทกบักจิกรรม ตกับาตรขา้วเหนยีว พรอ้มกับประชาชนชาว
หลวงพระบาง ซึง่พระสงฆแ์ละสามเณรจากวัดตา่งๆ ทั่วเมอืงหลวงพระบางจะออกบณิฑบาตเป็นแถวนับ
รอ้ยรูป ซึง่เป็นภาพอันน่าประทับใจและสือ่ถงึความศรัทธาเลือ่มใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมอืง
หลวงพระบาง 
 
จากนัน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ ตลาดเชา้ เป็นเสมอืนเครือ่งสะทอ้นวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาว
หลวงพระบางทีย่งัคงเอกลักษณ์เรือ่ยมาจวบจนถงึปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.00 น. เดนิทางกลบัโรงแรมทีพ่กั เพือ่รบัประทานอาหารเชา้ 

09.00 น. น าท่านชม วดัใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสัน้ๆว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่
ประทับของสมเด็จพระสงัฆราชบญุทัน ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคส์ดุทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นที่
ประดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสักรนิฤทธิ ์จนกระทั่ง
ถงึปีพ.ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่ง
ปัจจบุนั  
 
จากนัน้ น าท่านชม พระราชวงัหลวงพระบาง หรอื พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง เป็นอาคารแบบฝร่ัง
แตห่ลังคาเป็นแบบทรงลาวผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตัว ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าโขงหันหนา้เขา้สูพ่ระธาตพุสู ีถกู
สรา้งขึน้ในรัชสมยัเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์พ.ศ.2447 อาคารดา้นขา้งเป็น หอไตร ซึง่ประดษิฐาน “พระ
บาง” พระปางหา้มสมทุรหลอ่ดว้ยทองค าบรสิทุธิเ์กอืบทัง้องค ์เจา้ฟ้างุ่มไดรั้บพระราชทานมาจากเมอืง
เขมรภายในพพิธิภณัฑ ์โดยภายในหอไตรนีย้งัมพีระไตรปิฎกทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ รัชกาลที ่
9 เคยพระราชทานใหก้ษัตรยิล์าวอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้ น าท่านชม วดัแสนสุขาราม จุดเด่นของวัดแสนสุขารามคอื พระพุทธรูปยนืองคใ์หญ่ ทีม่อียู่
เพยีงองคเ์ดยีวในหลวงพระบาง มพีระหัตถท์ีง่ดงามผ่องแผว้ และหอรอยพระพทุธบาทจ าลองดา้นขา้ง
หอพระยนื สว่นพระอโุบสถลงรักปิดทองอยา่งสวยงาม จัดเป็นศลิปะแบบหลวงพระบางตอนกลาง 



 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

13.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ บา้นช่างไห (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) ชมวถิีชวีติของชาวบา้นทีอ่ยู่รมิ
แม่น ้าโขง มอีาชพีในการหมักสาโท และตม้เหลา้ขาว จ าหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสนิคา้พืน้เมอืง
จ าพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เครือ่งเงนิ วางจ าหน่ายอยา่งเป็นระเบยีบ 
 

15.00 น. น าทา่นลงเรอืเดนิทางสู ่ถ า้ต ิง่ (Ting Cave) (ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท)ี ซึง่เป็นถ ้าอยูบ่นหนา้ผา ตรง
จุดบรรจบของล าน ้าอู ทีไ่หลออกสู่ล าน ้าโขง   มอียู่ 2 ถ ้า คอื ถ ้าล่างและถ ้าบน ถ ้าล่างจะอยู่สูง 60 
เมตรจากพืน้น ้า มลีักษณะเป็นโพรงน ้าตืน้ๆ มหีนิงอกหนิยอ้ย มพีระพุทธรูปไมจ้ านวน 2,500 องค ์สว่น
ใหญ่จะเป็นพระยนื มทีัง้ปางประทานพรและปางหา้มญาต ิส่วนถ ้าติง่บนจะแยกไปทางซา้ย เดนิขึน้
บันไดไป 218 ขัน้ มพีระพุทธรูปเชน่กันแต่ไม่มากเท่าถ ้าล่าง สมัยโบราณเป็นทีส่ักการะบวงสรวงดวง 
วญิญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติง่ ต่อมาพระเจา้โพธสิาร ทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ า
พระพทุธรปูเขา้มาและจงึทรงใชถ้ ้าติง่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างพทุธศาสนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.30 น. ล่องเรอืกลับสูต่ัวเมอืงหลวงพระบาง ระหว่างทางท่านจะไดพ้บทัศนียภาพ 2 ฝ่ังโขง ทีย่ังคงธรรมชาต ิ
และวถิชีวีติของชาวลาวรมิ 2 ฝ่ังโขง บนเรอืใหบ้รกิาร Welcome Drink, Soft Drink และผา้เย็น พรอ้ม
ของวา่งส าหรับทกุทา่น (ระยะเวลาลอ่งเรอืสูต่ัวเมอืงหลวงพระบาง 1 ชัว่โมง 20 นาท)ี 
 

18.00 น. เรอืเทยีบทา่ ณ เมอืงหลวงพระบาง รถตูร้อรับทา่น เพือ่น าทา่นเดนิทางไปรับประทานอาหารเย็น 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
หลังรับประทานอาหารเสร็จ น าทา่นเดนิทางกลับโรงแรมทีพ่ัก 
 

   วนัทีส่ ี ่    น า้ตกตาดกวางส ี– บา้นผานม – สนามบนิหลวงพระบาง – กรงุเทพฯ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. เชค็เอา้ทแ์ละออกเดนิทางเทีย่วชมธรรมชาตขิอง น า้ตกตาดกวางส ีเป็นน ้าตกหนิปนูขนาดใหญจ่งึท า
ใหม้นี ้าสเีขยีวมรกตแถมยังใสมากๆอกีดว้ย มคีวามสงูกว่า 70 เมตร แวดลอ้มไปดว้ยป่าอันร่มรืน่ยังกับ
อยูใ่นป่าหมิพานตเ์ลย ซึง่น ้าตกตาดกวางสนัีบวา่เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุและเปรยีบเสมอืนสวรรคก์ลางป่า
แหง่หลวงพระบาง  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

12.00  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

13.00 น. น าทา่นเยีย่มชม บา้นผานม หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บการยกระดบัจากทางการใหเ้ป็น “หมูบ่า้นวัฒนธรรม” ผา้ทอ
มอืจาก บา้นผานมเป็นผา้ทอมอืทีม่ชี ือ่เสยีงมาก มกีารรวมกลุ่มตัง้เป็นศูนยห์ัถกรรมแสดงสนิคา้ มกีาร



 

 
 

 ** บางกอกแอรพ์าเปิดประตกูาลเวลาตอนที ่2 ปรศินาตน้ไมแ้หง่ชวีติ ความวา่งอนัเป็น
อนนัต ์บอกเลา่เร ือ่งราวประเพณีอนัดงีาม ประวตัศิาสตรอ์นัทรงคณุคา่ และวถิชีวีติความเป็นอยูข่อง
ผูค้นเรยีบงา่ยสงบงาม  ภาพจติรกรรมตน้ไมแ้ห่งชวีติทีว่ดัคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบางสือ่ถงึความ
ศรทัธาและความรุง่เรอืงของพทุธศาสนาแหง่ดนิแดนลา้นชา้ง  และความเป็นนพิพาน ** 

 

------------------------------------------ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ส ารองทีน่ ัง่ไดต้ ัง้แตว่นัที ่22 ม.ค. – 7 ม.ีค. 2563 
ณ 24 ธันวาคม 2562 

อตัราคา่บรกิาร ราคาตอ่ทา่น 

ราคาผูใ้หญ ่พักสองทา่นตอ่หอ้ง ส าหรับบคุคลทั่วไป 28,900 บาท 

ราคาผูใ้หญ ่พักสองทา่นตอ่หอ้ง ส าหรับสมาชกิ Flyer Bonus 25,900 บาท 

พักเดีย่ว ช าระเพิม่ 5,700 บาท 

หมายเหต:ุ การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางซึง่เป็นผูใ้หญ ่ขัน้ต า่จ านวน 20 ทา่น หากจ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่  20 ทา่น 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการเดนิทางหรอืปรับเปลีย่นราคา   

 

อตัรานีร้วม: 

• ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพ-หลวงพระบาง-กรงุเทพ โดยสายการบนิ Bangkok Airways คา่ธรรมเนยีม
น ้ามันและภาษีสนามบนิค านวณจากอัตรา ณ วนัที ่24 ธ.ค. 2562  

• คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัม 

• โรงแรมทีพั่ก จ านวน 3 คนื (สองทา่นตอ่หอ้ง) พรอ้มอาหารเชา้ ตามรายการระบ ุ

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วพรอ้มตั๋วเขา้ชม ตามรายการระบ ุ

• คา่อาหารและน ้าดืม่ จ านวน 6 มือ้ (3 มือ้กลางวนั, 3 มือ้เย็น)  

• มัคคเุทศทอ้งถิน่ พดูภาษาไทยดแูลตลอดการเดนิทาง 

• รถโคช้ปรับอากาศพรอ้มคนขบั ตามรายการระบุ 

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของมัคคเุทศกแ์ละคนขบั 

• เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ จากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

• บรกิารน ้าดืม่วนัละ 1 ขวด 

• ราคาขา้งตน้รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ1,000,000 บาท กรณีอาย ุ75-85 ปี ประกันอบุัตเิหตจุะ
คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละ 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

สาธติการทอผา้ดว้ยกระตุกแบบดัง้เดมิ และยังมผีา้ทอรูปแบบต่างๆ จ าหน่ายใหนั้กท่องเทีย่ว ผา้ทอ
บา้นผานมมทีัง้ผา้แพรเบีย่ง ลวดลายแบบลือ้แท ้ๆ  และเป็นผา้ทีป่ระยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวัน เชน่ผา้ปู
โต๊ะ ผา้คลมุเตยีง ผา้รองแกว้ รองจาน เป็นตน้ 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิหลวงพระบาง 

17.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่PG 946 

19.05 น. เดนิถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 



 

 
 

อตัราขา้งตน้ไมร่วม: 

• คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนดไว ้

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีสายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ นอกเหนอืจากรายการระบ ุ

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว 

• คา่เครือ่งดืม่เพิม่เตมิในมือ้อาหาร อาท ิน ้าอัดลม, น ้าผลไมแ้ละเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

• คา่ใชจ้า่ยทีเ่กนิขึน้ในหอ้งพัก อาท ิMinibar, Room Service หรอื ความเสยีหายตา่งๆ ภายในหอ้งพัก 

• คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์

• คา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากกรณีท าหนังสอืเดนิทางหายระหวา่งการเดนิทางทกุกรณี 

• สนิน ้าใจมัคคเุทศกแ์ละคนขบัทอ้งถิน่ 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ: 

1. ช าระคา่มัดจ า จ านวน 10,000 บาท ตอ่ทา่น หลังจากด าเนนิการจอง โดยสามารถโอนเงนิเขา้บัญช ี
รายละเอยีดดังนี ้

ชอ่งทางการช าระเงนิ โอนผา่นบญัชธีนาคาร ชือ่ “บจก บางกอกแทรเวล คลบั” 

BANK BRANCH ACCOUNT NO. REMARK 

ธนาคารกสกิรไทย สาขานานาเหนอื 063-2-77755-8 ออมทรัพย ์

หมายเหต ุกรุณาส าเนาใบโอนเงนิ มาทางอเีมลข์องบรษัิทฯ ที ่info@bangkoktravelclub.co.th หรอื โทรสารเบอร ์02-617 4296 

2. ก าหนดช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วันท าการ  

3. กรณีช าระผา่นบตัรเครดติ Visa/Master Card จะเสยีคา่ธรรมเนยีม 3% จากคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 

เงือ่นไขกรณียกเลกิ: 

1. ทางบรษัิทของสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท กรณีแจง้ยกเลกิหลังจากไดว้างมัดจ า
เรยีบรอ้ยแลว้ 

2. กรณีแจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วนัเป็นตน้ไป จะเสยีคา่ยกเลกิ 100% ของคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิารและขอ้ควรทราบ: 

1. รายการขา้งตน้จะตอ้งเดนิทางไป-กลับใหเ้สร็จสิน้ภายในวนัทีร่ะบเุทา่นัน้ 

2. การเดนิทางแตล่ะคณะ จะตอ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางซึง่เป็นผูใ้หญทั่ง้หมดจ านวนขัน้ต า่ 20 ทา่น หากจ านวนผู ้
เดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการเดนิทางหรอืปรับเปลีย่นราคา  

3. กรณีทีส่ภาวะอากาศ สภาวะการเมอืง ไมอ่ านวย และไมป่ลอดภัยตอ่การเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
ในการเปลีย่นแปลงก าหนดการ หรอืยกเลกิการเดนิทาง หากแตจ่ะพยายามท าทกุวถิทีางใหท้า่นไดรั้บความ
พงึพอใจสงูสดุ 

4. กรณีทีว่ทิยากรบรรยายเกดิเหตสุดุวสิยัทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้และท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯขอ
รับผดิชอบในการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางใหม ่และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิกรณีลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทาง
ได ้

5. ธรรมเนยีมปฏบิัตติอ่ผูใ้หบ้รกิารทัง้ พนักงานบรกิารในโรงแรม พนักงานขบัรถ หรอืมัคคเุทศกนั์น้ คงเป็นการ
ใหส้นิน ้าใจ หากแตส่นิน ้าใจยังคงเป็นไปตามความพงึพอใจของทา่นผูเ้ดนิทางทีรั่บบรกิารจากบคุคล
ดังกลา่วโดยตรง ในกรณีนีท้างบรษัิทฯมไิดม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตอ่ยา่งใด 

mailto:info@bangkoktravelclub.co.th


 

6. การเดนิทางทอ่งเทีย่วจะเป็นไปตามรายการทีก่ าหนดไว ้หากมกีารแกไ้ข เปลีย่นแปลงใดๆ และมคีา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ ในทันททีีเ่กดิรายการ ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บยอ้นหลังส าหรับคา่ใชจ้า่ยพเิศษนัน้ๆ  

7. การเปลีย่นแปลงรายการเดนิทาง อาจกระทบเวลาของรายการมาตรฐาน ทา่นผูเ้ดนิทางทัง้คณะจะตอ้ง
ยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

8. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะเป็นการเหมา
จา่ยทัง้หมด ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะยดึถอืความส าคัญของลกูคา้เป็นหลัก 

 

 


