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วนัแรก กรุงเทพฯ– เวยีงจนัทร ์– พระธาตหุลวง – ประตชูยั –วงัเวยีง – ถนนโรต ี   (-/-/เย็น) 

09.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 
Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

12.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงหลวงนครเวยีงจันทนโ์ดยเทีย่วบนิ FD 1040 (มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 
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13.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ วตัไตเมอืงเวยีงจนัทน ์ประเทศลาว ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

บา่ย น าท่านไปสักการะ วดัพระธาตุหลวงตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัยเป็นศาสนสถานทีส่ าคัญทีส่ดุของ
ประเทศลาว เป็นสญัลักษณ์ประจ าชาตลิาวมคีวามหมายตอ่จติใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถงึความเป็น

เอกราชและอ านาจอธปิไตยของลาวสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่16เป็นเจดยีท์ีม่ลีักษณะโดดเด่นทีส่ดุในอาณาจักรลา้นชา้งเป็น

การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรมลีักษณะคลา้ยป้อมปราการมกีาร
กอ่สรา้งระเบยีงสงูใหญ่ขึน้โอบลอ้มองคพ์ระธาตไุวพ้รอ้มกับท าชอ่งหนา้ต่างเล็กๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตทูางเขา้เป็นบาน

ประตไูมใ้หญล่งรักสแีดงรอบๆองคพ์ระธาตยัุงมเีจดยีบ์รวิารลอ้มอยูโ่ดยรอบ  
 ชมอนุสาวรยีป์ระตูชยัตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์บนถนนลา้นชา้งจะไปสิน้สุดที่บริเวณ

ประตูชัย สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลกึถงึประชาชนชาวลาวทีส่ละชวีติในสงครามก่อนหนา้การ

ปฏวิตัพิรรคคอมมวินสิตป์ระตชูยัมชี ือ่เรยีกอกีอย่างวา่ รัยเวยแ์นวตัง้เพราะการกอ่สรา้งนี้ใชป้นูซเีมนสจ์ากประเทศอเมรกิาที่
ซือ้มาเพือ่สรา้งสนามบนิใหม่ในเวยีงจันทน์ในระหวา่งสงครามอนิโดจนีแต่พ่ายเสยีก่อนจงึไดน้ ามาสรา้งประตชูัยแทนเป็น

สถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานศลิปะลา้นชา้งกบัฝร่ังเศสเขา้ดว้ยกนัอยา่งงดงามและกลมกลนือยา่งยิง่ 
 น าทา่นเดนิทางมุง่สูเ่มอืงวงัเวยีงสมัผัสวถิชีวีติความเป็นอยูแ่ละธรรมชาตทิา่มกลางขนุเขาทีร่ายลอ้มอยู่โดยรอบ จนไดช้ือ่

วา่เป็น “กุย้หลนิแหง่เมอืงลาว 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทีว่งัเวยีง  และใหท้า่นไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัยเพลดิเพลนิไปกับสสีนัยามค า่คนื
ในเมอืงวงัเวยีงบน ถนนคนเดนิ( Walking Street )หรอืถนนโรตซีึง่มโีรตใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิกนัอยา่งจใุจ 

เขา้สูท่ ีพ่กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัสอง วงัเวยีง – ถ า้จงั – หลวงพระบาง – พระธาตภุูษ–ี ถนนคนเดนิ                                   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั หลังอาหารพาทา่นตระการตากับความงามของหนิงอกหนิยอ้ยใน ถ า้จงัภายใน

บรรยากาศเย็นสบายรวมทัง้สดูอากาศแสนบรสิทุธิบ์นยอดถ ้า พรอ้มทัง้ชม จุดชมววิ สดุยอดถ ้าทีท่า่นจะสามารถมองเห็น
เมอืงวังเวยีงไดท้ัง้เมอืง  และชม สระมรกต ซึง่เป็นบ่อน ้าแร่ทีไ่ดจ้ากภูเขาหนิปูนไดเ้วลาสมควรพาทุกทา่นมุ่งหนา้เมอืง

หลวงพระบางเมืองมรดกโลกระหว่างทาง ท่านจะไดผ้่านหมู่บา้นชาวลาวพรอ้มทัง้ตน้ไมน้านาพันธุ์  เพลดิเพลนิไปกับ
ทัศนียภาพอันงดงาม การท านาขัน้บันไดและหมู่บา้นชนเผ่าตา่งๆ ของลาว ผ่านเมอืง กาส ีพูคูณ เชยีงเงนิ   และเสน้ทาง

สายนี้ถอืว่าเป็นสันทางทีส่วยทีส่ดุ เสน้ทางหนึ่งในเอเชยีอาคเนยร์ะหวา่งทางใหท้่านถ่ายรูปจากมุมสงูของยอดเขาทีส่วย

ทีส่ดุแหง่หนึง่บนเสน้ทางนีแ้ละพักผอ่นหย่อนใจกบับรรยากาศแสนสบายทีภู่เพยีงฟ้า 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ถงึหลวงพระบางแลว้น าทา่นเดนิขึน้บันได 328 ขัน้เพือ่นมัสการพระธาตุภูษ ี

(Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มรืน่ดว้ยตน้ดอกจ าปา ภษีูนีห้มายถงึ “ภศูร”ี คอืเป็นศรขีองเมอืงหลวงพระบางน่ันเองตัง้
โดดเดน่กลางใจเมอืงมจีุดชมววิกอ่นถงึยอดพระธาต ุมองเห็นวัด บา้นเรอืนทอดยาวขนานกับแม่น ้าโขงจรดปากแม่น ้าคาน

ยอดสงูสดุของภษีู อยูบ่นพืน้ทีร่าบแคบๆตวัพระธาตเุป็นทรงดอกบัวสีเ่หลีย่มทาสทีองตัง้อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มยอดประดับดว้ย

เศวตฉัตรทองส ารดิ7 ชัน้ สงูประมาณ 21 เมตรจะสวยมากในยามเย็น แบบนี้แสงแดดจะสอ่งองคพ์ระธาตเุป็นสทีองสกุปลั่ง
มทีางเดนิรอบองคพ์ระธาตสุามารถชมทวิทัศนต์วัเมอืงหลวงพระบางไดเ้กอืบรอบเลยทเีดยีว 
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ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร(พศิษ!! พธิบีายศรสีูข่วญัตามประเพณีพืน้บา้นของหลวงพระบาง) 

หลังทานอาหารสามารถเดนิเทีย่ว ชมถนนขา้วเหนยีว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมดืเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงไวเ้ป็น
ของฝากหรอืเป็นทีร่ะลกึ อสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั  

            น าทา่นเขา้สูพ่กัที ่ChitchareungMuanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัสาม ตกับาตรขา้วเหนยีว-วดัเชยีงทอง– พระราชวงั–หอพระบาง–วดัวชุินราช-กรุงเทพฯ            (เชา้/กลางวนั/-) 
05.00  น. ตืน่เชา้ไปร่วมท าบุญ-ตกับาตรกบัชาวหลวงพระบางทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากันออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆ์

ทีเ่รยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูปซึง่เป็นภาพยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอัน
สงบสขุและความเลือ่มใสศรัทธาทีม่ตี่อพุทธศาสนาทีห่ย่ังรากลกึลงในวัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง และน าท่านแวะเทีย่วชม

ตลาดเชา้ 
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้ น าทา่นเทีย่วชม วดัเชยีงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบางสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้

ไชยเชษฐาธริาชก่อนทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจันทน์และยังไดรั้บการอุปถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์และเจา้ชวีติ
ศรสีวา่งวงศว์ฒันากษัตรยิส์องพระองคส์ดุทา้ยของลาวบรเิวณทีต่ัง้ของวดัอยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมอืงหลวง

พระบางใกลบ้รเิวณทีแ่มน่ ้าคานไหลมาบรรจบกนักบัแมน่ ้าโขง มพีระอโุบสถ หรอืภาษาลาวเรยีกวา่“สมิ” เป็นหลังไม่ใหญ่โต
นัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต ่าลงมาก ซอ้นกันอยู่ 3 ชัน้ เป็นศลิปะแบบหลวงพระบาง สว่นกลางม ีชอ่ฟ้า 

ประกอบดว้ย 17 ชอ่ซึง่เป็นทีส่งัเกตกันวา่ เป็นวัดทีพ่ระมหากษัตรยิส์รา้งขึน้จงึม ี17 ขัน้สว่นสามัญจะสรา้งกันแค ่1-7 ชอ่ 

เชือ่กนัวา่จะเก็บของมคีา่ไวใ้นนัน้ดว้ยสว่นหนา้บนั หรอืภาษาลาววา่ “โหง่” เป็นรูปเศยีรนาคความงามของวัดอยู่ทีค่วามสงบ
สงา่สะอาดมกีารวางผังออกแบบและบ ารุงรักษาจากนัน้น าทา่นชมพระราชวงัเกา่ (Royal Palace Museum) เป็นวังที ่เจา้

มหาชวีติศรสีวา่งวงศท์รงประทบัอยูท่ีน่ีจ่นสิน้พระชนม ์ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่ปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ได ้
ถูกเปลีย่นเป็น พิพิธภัณฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรับแขกของเจา้มหาชวีติและพระมเหส ีหอ้งทอ้งพระโรง ทาง

ดา้นหลงัก็เป็นพระต าหนักซึง่มเีครือ่งใชไ้มส้อยตา่งๆ จัดเก็บไวเ้ป็นระเบยีบเรยีบง่าย และ นมสัการหอพระบางซึง่เป็นพระ
คู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปรางคห์า้มสมุทรเป็นพระพุทธรูปศลิปะขอมสมัยหลังบายน 

น ้าหนัก 54 กก. ประกอบดว้ยทองค า 90% และยังมพีระพุทธรูปนาคปรกสลกัศลิาศลิปะขอมอกี 4 องคป์ระดษิฐานอยู ่

                
 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลังอาหารน าท่านเดนิทางไปวดัใหม่สุวรรณภูมารามหรือทีช่าวหลวงพระบางเรียกกันสัน้ๆว่า "วดัใหม่" เคยเป็นที่

ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึง่เป็นสมเด็จพระสังฆราชองคส์ดุทา้ยของลาวและยังเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระ
บาง พระพุทธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสักรนิฤทธิ ์จนกระทั่งถงึปีพ.ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิพระ

บางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั เมือ่มาเยอืนวดัแหง่นีส้ ิง่ทีเ่รา 

จะสงัเกตเห็นถงึความแตกตา่งจากวัดอืน่ๆ คอืตัวอโุบสถ(สมิ) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามขีนาดใหญ่ มชีายคา
ปกคลุมทัง้สีด่า้นสองระดับตอ่เนื่องกัน จากนัน้น าท่าน นมัสการ พระธาตุหมากโมเป็นเจดยีป์ทุมหรอืพระธาตดุอกบัว แต่

ชาวลาวทั่วไปเรยีกว่า พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นวา่มรีูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึง่หรือทรงโอคว ่า คลา้ยสถูปฟองน ้าที่
สาญจ ีประเทศอนิเดยี ยอดพระธาตมุลีกัษณะคลา้ยรัศมแีบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรอืสโุขทัย บรเิวณมุมฐาน

ชัน้กลางและชัน้บนมเีจดยท์ศิทรงดอกบัวตมูทัง้สีม่มุ ไดเ้วลาสมควรน าทกุทา่นมุง่หนา้สูส่นามบนินานาชาตหิลวงพระบาง 

 
 
16.30 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD 1031  

17.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
....................................................................................... 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา ลาว เวยีงจนัทร ์วงัเวยีง หลวงพระบาง พกั 4 ดาว 3 วนั บนิ FD 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

14 ก.ค.62 16 ก.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

24 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

05 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

11 ต.ค.62 13 ต.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

18 ต.ค.62 20 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

26 ต.ค.62 28 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 คา่รถตูรั้บ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่

คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของ
บรษัิทฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 600 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคับตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

 การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะนัน้

ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 
 กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมัดจ าทัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่น การเดนิทางของทา่น

ไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหัน
กอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ 

ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระ

คา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่น ไม่มหีัวหนา้ทัวรไ์ทยร่วมเดนิทางไปดว้ยโดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
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 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้

ทา่นออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่ว 
 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็

ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอื

เดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิ

เหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออก

นอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 
 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน 

สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะ

คา่ใชจ้่ายทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ 

เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 


