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วนัแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตภุูษ-ีตลาดมดื                          (-/-/เย็น)                                                                                                                            

11.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี  
Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  

14.30 น.          ออกเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเทีย่วบนิ FD 1030   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

16.00 น.        เดนิทางถงึ เมอืงหลวงพระบาง ประเทศลาว ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
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 น าทา่นเดนิขึน้บันได 328 ขัน้สู ่พระธาตุภูษ ี(Phou Si Mountian) 

สองขา้งทางร่มรืน่ดว้ยตน้ดอกจ าปา ภูษี นี้หมายถงึ “ภูศร”ี คอืเป็น

ศรขีองเมอืงหลวงพระบางน่ันเอง ตัง้โดดเดน่กลางใจเมอืงมจีุดชมววิ
กอ่นถงึยอดพระธาต ุมองเห็นวัด บา้นเรอืน ทอดยาวขนานกับแม่น ้า

โขงจรดปากแม่น ้าคานยอดสงูสดุของภูษี อยู่บนพืน้ทีร่าบแคบๆ ตัว
พระธาตุเป็นทรงดอกบัวสีเ่หลีย่มทาสทีอง ตัง้อยู่บนฐานสีเ่หลีย่ม

ยอดประดับดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ7 ชัน้ สงูประมาณ 21 เมตร จะ

สวยมากในยามเย็น แบบนีแ้สงแดดจะสอ่งองคพ์ระธาตเุป็นสทีองสกุ
ปลั่ง มทีางเดนิรอบองคพ์ระธาตสุามารถชมทวิทัศน์ตัวเมอืงหลวง

พระบางไดเ้กอืบรอบเลยทเีดยีว 
ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเมอืงหลวงพระบาง 

หลังทานอาหาร  น าท่าน ชมถนนขา้วเหนยีว ของหลวงพระบาง 

หรอื ตลาดมดื เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงไวเ้ป็นของฝากหรอืเป็นทีร่ะลกึ  

             น าทา่นเขา้สูพ่กัที ่Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

วนัทีส่อง ตกับาตรขา้วเหนยีว-บา้นผานม-ถ า้ต ิง่-บา้นชา่งไห-น า้ตกตาดกวงช-ีพธิบีายศรสีูข่วญั     (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                               

05.00  น. ตืน่เชา้ไปร่วม ท าบุญ-ตกับาตร กับชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากันออกมาน่ังรอตักบาตร
พระสงฆท์ีเ่รยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูปซึง่เป็นภาพยามเชา้ทีม่ี

ชวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิีชวีติของสังคมอันสงบสุข
และความเลือ่มใสศรัทธาทีม่ตีอ่พุทธศาสนาทีห่ยั่งรากลกึลงในวัฒนธรรม

ของชาวลา้นชา้งและน าทา่นแวะเทีย่วชม ตลาดเชา้  

เชา้             บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั 
 น าทา่นแวะชอ้ปป้ิงผา้พืน้เมอืงที ่บา้นผานม เป็นหมู่บา้นชาวไทลือ้ มี

ฝีมอืในการทอผา้อย่างสวยงาม อดตีเป็นแหลง่ทอผา้ถวายแดเ่จา้มหา
ชวีติ ปัจจบุนัผา้ทอจากบา้นผานมนีม้ชี ือ่เสยีงมาก และมกีารรวมกลุม่ตัง้

เป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสนิคา้ และยังมีการสาธิตใหท้่านชมดว้ย

จากนั้นน าท่านลงเรือเดนิทางชมววิทวิทัศน์สองฝ่ังแม่น ้าโขง ถ า้ต ิง่ 
(Ting Cave) ซึง่เป็นถ ้าอยู่บนหนา้ผารมิแม่น ้าโขงมอียู่ 2 ถ ้า คอื ถ ้า

ลา่งและถ ้าบน ถ ้าติง่ลุม่ หรอื ถ ้าลา่งสงู 60 เมตร จากพืน้น ้ามลีักษณะเป็นโพรงน ้าตืน้ๆ มหีนิงอกหนิยอ้ย มพีระพุทธรูปไม ้
จ านวนนับ 2,500 องค ์สว่นใหญจ่ะเป็นพระยนื มทีัง้ปางประทานพร และปางหา้มญาต ิถ ้าติง่บน จะไปทางแยกซา้ยเดนิขึน้

บันไดไป 218 ขัน้ ปากถ ้าไม่ลกึมากมพีระพุทธรูปอยู่ในถ ้าแตไ่ม่มากเท่าถ ้าลา่ง สมัยโบราณเป็นทีส่กัการะบวงสรวงดวง
วญิญาณ ผฟ้ีา ผแีถน เทวดาผาติง่ ตอ่มาพระเจา้โพธสิารทรงเลือ่มใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรูปเขา้มา และจงึ

ทรงใชถ้ ้าติง่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างพุทธศาสนาแลว้ลอ่งเรอืกลับ กอ่นถงึตัวเมอืงหลวงพระบางแวะ บา้นช่างไห ชมวถิี

ชวีติของชาวบา้นทีอ่ยูร่มิแมน่ ้าโขง มอีาชพีในการหมักสาโท และตม้เหลา้ขาว จ าหน่ายและยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้พืน้เมอืง
จ าพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เครือ่งเงนิ วางจ าหน่ายอย่างเป็นระเบยีบ ชมความร่วมมอืของชาวบา้นทีไ่ดจ้ัดแตง่

ลานบา้น อยา่งสวยงามเพือ่รอรับนักทอ่งเทีย่ว ไดเ้วลาพอสมควรลงเรอืเดนิทางกลับสูต่ัวเมอืงหลวงพระบาง 
เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าเดนิทางผา่นหมูบ่า้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้นสู ่น า้ตกตาดกวงช(ีKuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวงพระบาง 30 

กโิลเมตร ไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้หนึง่ในน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน ้าตกทีต่กลดหลั่นเป็น
ชัน้ๆอย่างสวยงามแตล่ะชัน้เกดิจากการผสมของหนิปนูสงูราว 70 เมตร ม ี2 ชัน้ สภาพป่าร่มรืน่ มสีะพานและเสน้ทางเดนิชม

รอบๆ น ้าตกไดเ้วลาสมควรน าทกุทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูเ่มอืงหลวงพระบาง 

 
   ค า่        รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเมอืงหลวงพระบาง  

          (พเิศษ!! พธิบีายศรสีูข่วญัตามประเพณีพืน้บา้นของหลวงพระบาง) 

    น าทา่นเขา้สูพ่กัที ่Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

วนัทีส่าม วดัเชยีงทอง-วดัวชุินราช-วดัใหมส่วุรรณภูมาราม-พระราชวงัเกา่-หอพระบาง--กรุงเทพฯ      (เชา้/กลางวนั/-)                                                                               

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั 
น าทา่น เทีย่วชม วดัเชยีงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบางสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธิ

ราชก่อนทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจันทน์ และยังไดรั้บการอปุถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์และเจา้ชวีติศรสีวา่งวงศ์

วัฒนา กษัตรยิส์องพระองคส์ดุทา้ยของลาว บรเิวณทีต่ัง้ของวัดอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมอืงหลวงพระบาง 

ใกลบ้รเิวณทีแ่ม่น ้าคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น ้าโขง มพีระอโุบสถ หรอืภาษาลาวเรยีกวา่  “สมิ” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก 
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หลังคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต ่าลงมาก ซอ้นกันอยู่ 3 ชัน้ เป็นศลิปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า 

ประกอบดว้ย 17 ชอ่ ซึง่เป็นทีส่งัเกตกันวา่ เป็นวัดทีพ่ระมหากษัตรยิส์รา้งขึน้จงึม ี17 ขัน้ สว่นสามัญจะสรา้งกันแค ่1-7 ชอ่ 

เชือ่กนัวา่จะเก็บของมคีา่ไวใ้นนัน้ดว้ย สว่นหนา้บัน หรอืภาษาลาววา่ “โหง่” เป็นรูปเศยีรนาค ความงามของวัดอยู่ทีค่วามสงบ
สงา่สะอาดมกีารวางผังออกแบบและบ ารุงรักษาอยา่งดเียีย่ม  

 
จากนัน้ น าท่านเทยีวชม วดัวชุินราช น าท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดยีป์ทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวทั่วไป

เรียกว่า พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นว่ามรีูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึง่หรือทรงโอคว า่ คลา้ยสถูปฟองน ้าทีส่าญจ ีประเทศ

อนิเดยี ยอดพระธาตมุลีักษณะคลา้ยรัศมแีบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรอืสโุขทัย บรเิวณมุมฐานชัน้กลางและชัน้

บนมเีจดยท์ศิทรงดอกบวัตมูทัง้สีม่มุ 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารน าท่านเดนิทางไปวดัใหม่สุวรรณภูมารามหรือทีช่าวหลวงพระบางเรียกกันสัน้ๆว่า "วดัใหม่" เคยเป็นที่
ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึง่เป็นสมเด็จพระสังฆราชองคส์ดุทา้ยของลาวและยังเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระ

บาง พระพุทธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสักรนิฤทธิ ์จนกระทั่งถงึปีพ.ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิพระ

บางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปัจจบุนั เมือ่มาเยอืนวดัแหง่นีส้ ิง่ทีเ่ราจะสงัเกตเห็นถงึความ
แตกตา่งจากวัดอืน่ๆ คอืตัวอโุบสถ(สมิ) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลมุทัง้สีด่า้นสอง

ระดับตอ่เนื่องกัน จากนัน้ น าทา่นชม พระราชวงัเกา่ (Royal Palace Museum) เป็นวังที ่เจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์ทรง
ประทับอยู่ทีน่ี่จนสิน้พระชนม์  เมื่อมีการเปลีย่นแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ไดถู้กเปลีย่นเป็น 

พพิธิภัณฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรับแขกของเจา้มหาชวีติและพระมเหส ีหอ้งทอ้งพระโรง  ทางดา้นหลังก็เป็นพระ
ต าหนักซึง่มเีครือ่งใชไ้มส้อยตา่งๆ  จัดเก็บไวเ้ป็นระเบยีบเรยีบงา่ย และ นมสัการหอพระบาง ซึง่เป็นพระคูบ่า้นคูเ่มอืงของ

หลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปรางคห์า้มสมุทรเป็นพระพุ3ทธรูปศลิปะขอมสมัยหลังบายน น ้าหนัก 54 กก. 

ประกอบดว้ยทองค า 90% และยังมพีระพุทธรูปนาคปรกสลักศลิาศลิปะขอมอกี 4 องคป์ระดษิฐานอยู่ ไดเ้วลาสมควร น า
ทา่นเดนิทางมุง่หนา้สูส่นามบนินานาชาตหิลวงพระบาง 

 
16.30 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD 1031  
17.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ 

....................................................................................... 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

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

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

14 ม.ิย.62 16 ม.ิย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

21 ม.ิย.62 23 ม.ิย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

28 ม.ิย.62 30 ม.ิย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

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

12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

27 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

23 ส.ค.62 25 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 
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13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  

 คา่รถตูรั้บ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  คา่ประกันอุบัตเิหตแุละค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 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,การถกูปฏเิสธไมใ่ห ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความ

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

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทัวร ์

 การจองทวัร ์: 

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

มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

 กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ทางบรษัิทฯ 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 าการเลือ่นการเดนิทางของ
ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิในกรณี

เจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่

บรษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ 

ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรับในเงือ่นไข

ดงักลา่ว 
 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้–ออกประเทศ

ใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การ

กอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
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ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่

เกดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,

เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิส

ธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท า
การจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทาง

ออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ
ทัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ี่

ชดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
 

 


