
 
 
 

    ใบอนญุาตเลขที่  11/04307 

บริษทั ริโอไทย ทราเวล จ ากดั    
29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39 ถนนหทยัราษฎร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
โทร.0-2915-5291 , 0-2915-5296     Email: sales@riothai.co.th     Line ID: @riothaitravel      website: www.riothaitravel.com  

  

http://www.riothaitravel.com/


 
 
 

    ใบอนญุาตเลขที่  11/04307 

บริษทั ริโอไทย ทราเวล จ ากดั    
29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39 ถนนหทยัราษฎร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
โทร.0-2915-5291 , 0-2915-5296     Email: sales@riothai.co.th     Line ID: @riothaitravel      website: www.riothaitravel.com  

 
 
 

 
07.20 น.  พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 สายการบินลาวแอรไ์ลน์ โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิัทค่อยต้อนรบั

และอ านวนความสะดวกแก่ท่าน  
10.20 น.  ออกเดนิทาง สู ่สนามบินหลวงพระบาง   โดยสายการบนิ ลาวแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่QV634 
12.20 น. เดนิทางถงึ สนามบินหลวงพระบาง  รบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้  น าท่านเดนิทางสูต่วัเมอืง นครหลวงพระบาง 
เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร 
ชค็อินเข้าท่ีพกั   
 จากนัน้       น าเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น ้าตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall) ห่างจากหลวงพระบาง 

30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทาง เป็นหนึ่งในน ้าตกที่สวยที่สุดในเขต
หลวงพระบาง มีแม่น ้าใสสมีรกตตลอดปี ชมความงามของน ้าตกที่ตกลดหลัน่เป็นชัน้ๆอย่างสวยงามแต่ละชัน้เกิดจากการ
ผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชัน้ สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น ้าตก ให้เวลาอิสระดื่มด ่ากบั
ธรรมชาติ และอิสระกบัการเล่นน ้า   

 

วนัทีห่น ึง่     สนามบนิสวุรรณภมู ิ– หลวงพระบาง – น า้ตกตาดกวงช ี– พระธาตพุสู ี– ตลาดกลางคนืหลวงพระบาง             
                         (-/L/D) 
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น าท่านเดนิทางสู ่พระธาตภุษีู (Phou Si Mountian) สองขา้ง
ทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจ าปา ภูษี นี้หมายถึง “ภูศร”ี คือเป็นศรีของ
เมอืงหลวงพระบางนัน่เอง ตัง้โดดเด่นกลางใจเมอืงมจีุดชมววิก่อนถึง
ยอดพระธาตุ มองเหน็วดั บา้นเรอืน ทอดยาวขนานกบัแม่น ้าโขงจรด
ปากแม่น ้าคานยอดสงูสุดของภูษี อยู่บนพื้นทีร่าบแคบๆ ตวัพระธาตุ
เป็นทรงดอกบวัสีเ่หลี่ยมทาสทีอง ตัง้อยู่บนฐานสีเ่หลี่ยมยอดประดบั
ด้วยเศวตฉัตรทองส ารดิ7 ชัน้ สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากใน
ยามเย็น แบบนี้แสงแดดจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลัง่ มี
ทางเดนิรอบองคพ์ระธาตุสามารถชมทวิทศัน์ตวัเมอืงหลวงพระบางได้
เกอืบรอบเลยทเีดยีว   

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
 

น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคืนหลวงพระบาง (NIGHT 
MARKET) ซึง่ชาวหลวงพระบางจะวางของขายตามถนนศรสีว่างวงศ์
จนถงึหน้าพระราชวงั ใหทุ้กท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัไวเ้ป็น
ของฝากหรอืเป็นของทีร่ะลกึ ใหทุ้กท่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

 

เข้าท่ีพกั  Muangthong Hotel หรอืระดบัเดียวกนั 
 

 

 

 
 

05.30 น.  ตื่นเชา้ไปร่วม ท าบญุ-ใส่บาตรข้าวเหนียว กบัชาวหลวง
พระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนัออกมานัง่รอตกั
บาตรพระสงฆท์ีเ่รยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆรปู ซึง่เป็นภาพ
ยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคม
อนัสงบสขุและความเลื่อมใสศรทัธาทีม่ต่ีอพทุธศาสนาทีห่ยัง่รากลกึลง
ในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง และน าท่านแวะเทีย่วชม ตลาดเช้า ที่
เตม็ไปดว้ยอาหารพืน้เมอืง และของฝาก แวะชมิกาแฟลาวทีข่ ึน้ชื่อ 
รา้นประชานิยม ใหท้่านไดล้ิม้รสกาแฟลาว คู่กบั ขนมคู่ หรอื 
ปาท่องโก ๋

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
  

วนัทีส่อง      ตกับาตรขา้วเหนยีว – ตลดเชา้ – วดัเชยีงทอง – พระราชวงัเกา่ – วดัวชุินราช – สถานรีถไฟหลวง   

                   พระบาง – สถานรีถไฟวงัเวยีง – ถ า้นางฟ้า+สะพานสฟ้ีา – ถ า้ปคู า+บลูากนู -ตลาดกลางคนืวงัเวยีง   

                    (B/L/D) 
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           น าท่ านชม  วัด เชี ย งทอง  (Xieng Thong 
Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบางสรา้ง
ขึน้ในสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธริาชก่อนที่จะย้ายเมือง
หลวงไปเวียงจันทน์ มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาว
เรยีกว่า “สนิ” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนัก หลงัคาพระอุโบสถ
แอ่นโคง้และลาดต ่าลงมาก ซอ้นกนัอยู่ 3 ชัน้ เป็นศลิปะ
แบบหลวงพระบาง สว่นกลางม ีช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 
ช่อ ซึ่งเป็นที่ส ังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์
สร้างขึน้จงึม ี17 ขัน้ ส่วนสามญัจะสร้างกนัแค่ 1-7 ช่อ 
เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนัน้ด้วย ส่วนหน้าบัน 
หรอืภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรปูเศยีรนาค ความงามของ
วดัอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมกีารวางผงัออกแบบและ
บ ารุงรกัษาอย่างดเียีย่ม 

 

น าท่านชม พระราชวงัเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวงัที่เจ้ามหาชวีติศรสีว่างวงศ์ ทรงประทบัอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม ์ 
เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวงักไ็ดถู้กเปลี่ยนเป็น พพิธิภณัฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรบัแขก
ของเจา้มหาชวีติและพระมเหส ีหอ้งทอ้งพระโรง ทางดา้นหลงักเ็ป็นพระต าหนักซึง่มเีครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเกบ็ไวเ้ป็นระเบยีบเรยีบ
ง่าย ชม วดัวิชุนราช น าท่านนมสัการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดยีป์ทุมหรอืพระธาตุดอกบวั แต่ชาวลาวทัว่ไปเรยีกว่า พระธาตุหมากโม 
เน่ืองจากเหน็ว่ามรีปูทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึง่หรอืทรงโอคว ่า คลา้ยสถูปฟองน ้าทีส่าญจ ีประเทศอนิเดยี ยอดพระธาตุมลีกัษณะคลา้ยรศัมี
แบบเปลวไฟของพระพุทธรปูแบบลงักาหรอืสโุขทยั บรเิวณมุมฐานชัน้กลางและชัน้บนมเีจดยท์ิศทรงดอกบวัตูมทัง้สีมุ่ม 
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11.00 น.     จากนัน้ เดินทางสู่สถานีรถไฟความเรว็สูงหลวงพระบาง เตรียมตวัมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟวงัเวียง 
 

12.10 น.  น าท่านขึน้รถไฟลาว-จนี  ซึง่เป็นเสน้ทางรถไฟใหม่ทีป่ระเทศจนีและประเทศลาว สรา้งขึน้เพื่อเปิดเป็นเสน้ทางการคา้และการ
ท่องเทีย่ว ออกเดนิทางมุ่งหน้าสูเ่มอืงวงัเวยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ชมบรรยากาศ 2 ขา้งทางในรถไฟ 

*เน่ืองจาก ตัว๋รถไฟเป็นระบบ Random ไม่สามารถลอ็คทีน่ัง่ไดท้ีน่ัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลอืกทีน่ัง่บนรถไฟไดใ้นคณะ* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**รถไฟอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นเวลาตามความเหมาะสม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 
13.02 น.  เดินทางถึงสถานีรถไฟวงัเวียง เดินทางต่อด้วยรถตู้เพื่อเข้าสู่ตวัเมืองวงัเวียง 
 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร 
เชค็อินเข้าท่ีพกั   
 

จากนัน้   น าท่านชม ถ า้นางฟ้า + สะพานสีฟ้า สะพานแขวนสฟ้ีาที่ขา้มผ่านแม่น ้าจะพาเราไปพบกบัถ ้านางฟ้า ถ ้าที่มหีนิงอกหนิย้อย
สวยงามมากมาย เป็นหนึ่งจุดท่องเทีย่วธรรมชาตขิองวงัเวยีงทีห่า้มพลาด 
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จากนัน้        น าท่านชม ถ า้ปูค า + บลูลากนู ใหท้่านอสิระเล่นน ้าตามอธัยาศยั อกีหนึ่งในสถานทีย่อดฮติทีใ่ครมาเทีย่ววงัเวยีงกต็้องแวะมา    
เชก็อนิ สระน ้าจดืสมีรกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดกลางคืนวงัเวียง ซึง่ชาววงัเวยีงจะวางของขาย ใหทุ้กท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัไวเ้ป็นของฝากหรอืเป็น
ของทีร่ะลกึ ใหทุ้กท่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

 

เข้าท่ีพกั  Silver Naga Hotel  หรอืระดบัเดียวกนั  
 
 

 

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น.        เดนิทางสู ่นครหลวงเวียงจนัทน์ 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

วนัทีส่าม     วงัเวยีง – เวยีงจนัทน ์– พระธาตหุลวง – ประตไูช – หอพระแกว้ – วดัสสีะเกด – วดัสเีมอืง + 

                     ศาลหลกัเมอืง – สนามบติวตัไต – สนามบนิสวุรรณภมู ิ  (B/L/-) 
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น าท่าน สกัการะ วดัพระธาตุหลวง (THATLUANG PAGODA) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชยัเป็น
ศาสนาสถานทีส่ าคญัทีสุ่ดของประเทศลาว เป็นสญัลกัษณ์ประจ าชาตลิาวมคีวามหมายต่อจติใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่
หลวงแทนถึงความเป็นเอกราชและอ านาจอธปิไตยของลาวสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป็นเจดีย์ที่มีลกัษณะโดดเด่นที่สุดใน
อาณาจกัรลา้นชา้งเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากบัสถาปัตยกรรมของอาณาจกัรมลีกัษณะคลา้ย
ป้อมปราการมกีารก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกบัท าช่องหน้าต่างเลก็ๆเอาไว้โดยตลอด ประตู
ทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรกัสแีดงรอบๆองคพ์ระธาตุยงัมเีจดยีบ์รวิารลอ้มอยู่โดยรอบ 

 
น าท่าน ชมอ นุ ส าว รีย์ป ระตู ชั ย  (VICTORY 

MONUMENT)  ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
นครเวียงจันทน์บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณ
ประตูชยั สรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อ
ระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามเป็น
สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศลิปะลา้นช้างกบัฝรัง่เศสเขา้
ดว้ยกนัอย่างงดงามและกลมกลนือย่างยิง่ 

 
 
 

เท่ียง   บริการอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร 
 
จากนัน้             น าท่านชม หอพระแก้ว เคยเป็นวดัในเวยีงจนัทน์ ประเทศลาว ตัง้อยู่รมิถนนเซดถาทริาด ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของวดัสสีะ

เกด สรา้งขึน้ใน พ.ศ. 2108 เพื่อประดษิฐานพระพุทธมหามณีรตันปฏมิากร (พระแกว้มรกต) แต่สรา้งใหม่หลายครัง้ ปัจจุบนัขา้ง
ในเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทางศาสนาและรา้นคา้ขนาดเลก็ 

 น าท่านสกัการะ วดัสีสะเกด เดมิเป็นวดัหลวง ตัง้อยู่ในเวยีงจนัทน์ ประเทศลาว ตดิกบัหอค า พระราชวงัหลวงของกษตัรยิ์
ลาวสมยัก่อน สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2361 โดยเจา้อนุวงศ ์จากการบูรณะวดัเก่าแห่งหนึ่งและจดัสรา้งพระอุโบสถหลงัใหม่ ชื่อใหม่
ของวดัเป็นการน าเอาค าว่า "ส"ี หรอื "ศร"ี ไปใชเ้ป็นอุปสรรค น าหน้าชื่อของวดัสระเกศราชวรมหาวหิาร แห่งกรุงรตันโกสนิทร์ 
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              วดัสเีมอืง ซึง่ถอืเป็น ศาลหลกัเมืองลาว มเีรื่องเล่ากนัว่าเมื่อสรา้งเสาหลกัเมอืงตอ้งหาคนอุทศิชวีติลงหลุมฝัง
เสาหลกัเมอืง แต่ถา้ไม่มใีครอุทศิเจา้อาวาสจะตอ้งอุทศิชวีติเอง แต่ไดม้นีางสเีมอืงซึง่ทอ้ง 3 เดอืน ไดย้อมอุทศิตนกระโดด
ลงไปอยู่กน้หลุมเสาหลกัพรอ้มกบัมา้อกีหนึ่งตวั ซึง่สามนีางกเ็สยีชวีติในสนามรบตอนนัน้เหมอืนกนั 

 

 

จากนัน้            น าท่านสกัการะ วดัสีเมือง หรอื วดัศรีเมือง เป็นพระอารามหลวง ตัง้อยู่บนถนนเชษฐาธริาช ในนครหลวงเวยีงจนัทน์ ถือ
เป็น 1 ใน ศร ี5 ประกอบด้วย ศรเีมอืง ศรพีูล ศรฐีาน สบีวับาน ศรหีอม ในสมยัโบราณ เกี่ยวขอ้งกบัการท าพธิสี าคญัของ
กษตัรยิโ์บราณ เช่น การราชาภเิษกขึน้ครองราชย ์จะตอ้งน าน ้าพุทธมนตจ์าก วดั 5 ศร ีทัง้หมดมาประกอบพธิพีุทธาภเิษก  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.30 น.     ได้เวลาสมควร  น าท่านเดินทางสู่สนามบินวตัไต    
18.35 น.    เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ ลาวแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่QV445                                               
19.35 น.    เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ……..                                  
 

……………………………………..……………………………………………….. 
 

หมายเหต ุ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ สภาพทาง
การเมอืงภัยทางธรรมชาต ิแตยั่งคงรักษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ทวัรล์าว หลวงพระบาง – วงัเวยีง – เวยีงจนัทน ์ 3วนั  2คนื 
 

(บนิตรงสุวรรณภูม ิ- หลวงพระบาง) 

 
 

 
วนัเดนิทาง 

 

 
ราคา / ท่าน (พกัคู)่ 

 

  
เพิม่ท่านละ (พกัเดีย่ว) 

21 – 23 เมษายน  2566 15,900.- 2,500.- 

23 – 25 เมษายน  2566 15,900.- 2,500.- 

26 – 28 เมษายน  2566 15,900.- 2,500.- 

28 – 30 เมษายน  2566 15,900.- 2,500.- 

30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2566 17,900.- 2,500.- 

03 – 05 พฤษภาคม  2566 15,900.- 2,500.- 

05 – 07 พฤษภาคม  2566 15,900.- 2,500.- 

07 – 09 พฤษภาคม  2566 15,900.- 2,500.- 

10 – 12 พฤษภาคม  2566 15,900.- 2,500.- 

12 – 14 พฤษภาคม  2566 15,900.- 2,500.- 

14 – 16 พฤษภาคม  2566 15,900.- 2,500.- 

17 -19 พฤษภาคม  2566 15,900.- 2,500.- 

19 – 21 พฤษภาคม  2566 15,900.- 2,500.- 

21 – 23 พฤษภาคม  2566 15,900.- 2,500.- 

24 – 26 พฤษภาคม  2566 15,900.- 2,500.- 

26 – 28 พฤษภาคม  2566 15,900.- 2,500.- 

28 – 30 พฤษภาคม  2566 15,900.- 2,500.- 

31 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2566 15,900.- 2,500.- 

 
***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่  500 บาท /ทรปิ*** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม : 
1. ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั สนามบนิสวุรรณภูม ิ– หลวงพระบาง / สนามบนิวตัไต (เวยีงจนัทน์) – สนามบนิสวุรรณภูม ิ(พรอ้มคณะ) 
2. ค่าโรงแรมทีพ่กั 2 คนืตามรายการก าหนด   
3. ค่าอาหารทุกมือ้ตามโปรแกรม  
4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ายการก าหนด 
5. ค่ารถรบั-สง่น าเทีย่วตามรายการระบุ 
6. ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
7. ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 
8. ค่าท าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิคุม้ครอง 200,000 บาท/ทีน่ัง่(เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม : 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 
2. ค่าน าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน) 
3. ค่าใช่จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าอาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุใน

รายการ 
4. ค่าภาษกีารบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และค่าภาษ ีVat 7%  (ส าหรบักรณีทีใ่หอ้อกใบเสรจ็ในนามบรษิทัฯ เท่านัน้) 
5. ทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถ ตลอดทริป  500  บาท/ท่าน(ลูกค้า)  
6. ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถ แต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัร ์: 

1. กรุณาจองทวัรล่์วงหน้า ก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าทีน่ัง่ละ 5,000 บาท / กรณุาช าระมดัจ า ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท า
การจองแลว้ ท่ีนัง่จะยืนยนัเมือ่ได้รบัเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 35 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุาช าระก่อน
เดนิทาง 45 วนั) 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผูเ้ดนิทางต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง ต้องแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทาง

บรษิทัไม่รบัยกเลกิผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. การคนืเงนิมเีงื่อนไขดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขึ้นไป คืนเงนิมดัจ า โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน, ค่ามดัจ า
หอ้งพกั 

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% ของค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระแลว้ โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่า
ตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0-14 วนั ไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

http://www.riothaitravel.com/


 
 
 

    ใบอนญุาตเลขที่  11/04307 

บริษทั ริโอไทย ทราเวล จ ากดั    
29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39 ถนนหทยัราษฎร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
โทร.0-2915-5291 , 0-2915-5296     Email: sales@riothai.co.th     Line ID: @riothaitravel      website: www.riothaitravel.com  

      3.   บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ
ก าหนดไว ้(22 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ
ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

      4.   กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆกต็ามทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 

5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทาง 
 

ข้อยกเว้นในเรือ่งความรบัผิดชอบของบริษทัฯ : 
บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบหากเกิดปัญหาจากเรือ่งดงัต่อไปน้ี 
1. การประทว้งหรอืการก่อจลาจล ซึง่เป็นปัญหาภายในของประเทศนัน้ๆ 
2. การก่อการรา้ยสากลซึง่ผูเ้ดนิทางอาจไดร้บัอนัตรายจากปัญหาดงักล่าว 
3. การล่าชา้หรอืยกเลกิการเดนิทางของสายการบนิ ซึง่มาจากปัญหาเรื่องความปลอดภยั เช่น มพีายุรุนแรง ซึง่ไม่ ปลอดภยัในการท าการบนิ 

เป็นตน้ 
4. อนัตรายต่างๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ซึง่ไมไ่ดม้สีาเหตุมาจากการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีข่องเรา เช่น การถูกปลน้ จี้ การถูก

ท ารา้ยโดยบุคคลทีส่าม การสญูหายของทรพัยส์นิมคี่าต่างๆ เป็นตน้ 
5. อนัตรายทีม่าจากภยัธรรมชาต ิเช่น ดนิถล่ม พายุ ฟ้าผา่ น ้าท่วม เป็นตน้ 
6. การถูกเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง(Immigration) ของประเทศไทยหรอืประเทศปลายทางปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม 

ท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้ถอืเป็นเหตุซึง่อยู่นอกเหนอือ านาจและความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
7. การเจบ็ป่วยใดๆ ของผูเ้ดนิทาง เช่น ทอ้งรว่ง อาหารเป็นพษิ เป็นไข ้ตวัรอ้น เป็นตน้ 
 

เง่ือนไขการท าประกนัภยัการเดินทางท่องเท่ียว :  
1. บรษิทัฯ จะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการท าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางใหก้บัลกูคา้ทีซ่ือ้ทวัรท์ุกท่าน และหากเกดิอุบตัเิหตุทางบรษิทัฯ จะช่วย

ประสานงานในเรื่องการเบกิค่ารกัษาพยาบาลกบัทาง บรษิทัฯ ประกนัโดยใหถ้อืค าตดัสนิของบรษิทัฯ ประกนัเป็นทีส่ิน้สดุ ทางบร ิษทัฯ จะถอื
ว่าเราเป็นแค่ตวักลางในการซือ้ประกนัอุบตัเิหตุเท่านัน้ หรอืท่านอาจเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิทัฯ ประกนัโดยตวัท่านเองกไ็ด ้ 

2. บรษิทั กรุงเทพ ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัฯทีร่บัท าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางของลกูคา้ทุกท่าน 
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