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วนัแรก กรุงเทพฯ–หอพระแกว้–ประตชูยั–พระธาตหุลวง –วงัเวยีง–ถนนโรต ี (-/กลางวนั/เย็น) 
06.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ 4 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway (PG) 

โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น        

09.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงหลวงนครเวยีงจันทน์ โดยเทีย่วบนิ PG943 (**มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

หมายเหตุ เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Randomไมส่ามารถล็อกทีน่ ัง่ได ้ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนัและ

ไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ    

11.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิวตัไต เมอืงเวยีงจนัทน ์ประเทศลาว ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัดว้ย ขา้วจีป่าเต ้(ขนมปังฝร่ังเศสทียั่ดใสด้ว้ยปาเต ้

และเครือ่งเคยีง) ทีข่ ึน้ชือ่ของเวยีงจันทร ์จากนัน้พาคณะเยีย่มชม หอพระแกว้ 
ซึง่เคยเป็นทีป่ระดษิฐานขององคพ์ระแกว้มรกต ในสมัยก่อนหอพระแกว้แห่งนี้

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1565 ในรัชกาลของพระไชยเชษฐา ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมาเป็น 
พพิธิภัณฑใ์ชเ้ป็นทีเ่ก็บสะสมพระพุทธรูป  

 น าท่าน ชมอนุสาวรยีป์ระตูชยั ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของนคร

เวยีงจันทน์บนถนนลา้นชา้งจะไปสิน้สดุทีบ่รเิวณประตชูยั สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.
2512เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลกึถงึประชาชนชาวลาวทีส่ละชวีติในสงคราม

ก่อนหนา้การปฏิวัตพิรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยมีชือ่เรียกอีกอย่างว่า รัยเวย์
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แนวตัง้เพราะการกอ่สรา้งนีใ้ชป้นูซเีมนสจ์ากประเทศอเมรกิาทีซ่ือ้มาเพือ่สรา้งสนามบนิใหมใ่นเวยีงจันทน์ในระหวา่งสงคราม

อนิโดจนีแตพ่่ายเสยีกอ่นจงึไดน้ ามาสรา้งประตชูยัแทนเป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานศลิปะลา้นชา้งกับฝร่ังเศสเขา้ดว้ยกัน

อย่างงดงามและกลมกลนือย่างยิง่ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อเพื่อไปสักการะบูชา พระธาตุหลวง ซึง่เป็นศาสนสถานที่
ส าคญัทีส่ดุของประเทศลาว เป็นสญัลักษณ์ประจ าชาตลิาว และมคีวามหมายตอ่จติใจของประชาชนชาวลาวอย่างยิง่ สรา้ง

ขึน้ในศตวรรษที ่16 ซึง่เป็นเจดยีท์ีม่ลีกัษณะโดดเดน่ทีส่ดุในอาณาจักรลา้นชา้ง เป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมใน
พระพุทธศาสนา กบัสถาปัตยกรรมของอาณาจักรลา้นชา้ง 

 
 น าทา่นเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงวงัเวยีง จากนครหลวงเวยีงจันทร์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) สมัผัสวถิชีวีติความ

เป็นอยูแ่ละธรรมชาตทิา่มกลางขนุเขาทีร่ายลอ้มอยูโ่ดยรอบ จนไดช้ือ่วา่เป็น “กุย้หลนิแหง่เมอืงลาว” 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทีว่งัเวยีง  และใหท้า่นไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิไปกับสสีนัยามค า่คนืใน

เมอืงวงัเวยีงบน ถนนคนเดนิ (Walking Street)หรอืถนนโรตซีึง่มโีรตใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิกนัอยา่งจใุจ 
เขา้สูท่ ีพ่กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

วนัทีส่อง วงัเวยีง–ลอ่งเรอืคายคั–ถ า้นอน–Zip Line–ถ า้จงั–ถ า้ปูค า–บลลูากนู –บอลลนูยกัษ ์   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นเดนิทางสู ่ตอนตน้ของแมน่ ้าซอง ใหท้า่นสนุกสนานกบักจิกรรม ลอ่งเรอืคายคั สมัผัสธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ(น่ังล า

ละ 2 ท่าน) ระหว่างทางแวะชม ถ า้นอน ซึง่คณะจะไดน่ั้งห่วงยางลอยน ้าเขา้ไปภายในถ ้า เป็นกจิกรรมทีท่า้ทายอกีอย่าง
หนึง่ และอกีกจิกรรม คอื Zip Line การโหนสลงิทา้ทายความสงู (ไมร่วมในคา่บรกิาร 600 บาท/ทา่น) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
หลังรับประทานอาหารพาท่านตระการตากับความงามของหนิงอกหนิยอ้ยในถ า้จงัภายในบรรยากาศเย็นสบายรวมทัง้สดู

อากาศแสนบรสิทุธิบ์นยอดถ ้า พรอ้มทัง้ชม จุดชมววิ สดุยอดถ ้าทีท่า่นจะสามารถมองเห็นเมอืงวังเวยีงไดท้ัง้เมอืง จากนัน้
น าทา่นชม ถ า้ปูค า เป็นถ ้าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์และยังมกีองทัพปทูีม่สีทีองค า ซึง่เป็นทีม่าของชือ่ทีว่่าถ ้าปคู า (น่ังรถสองแถว 14-

16 ทา่น/คนั) ระหวา่งทางเพลดิเพลนิกบัธรรมชาตทิีล่อ้มดว้ยภเูขาหนิปนู  

 
 

 
 

 

 
 

 
หลังจากนัน้อสิระเล่นน ้าตามอัธยาศัยที ่บลูลากูน จากนัน้น าทา่นไปยังสถานทีเ่ชา่ บอลลูนยกัษ ์ส าหรับท่านทีอ่ยากขึน้

บอลลนูยักษ์เพือ่ชมเมอืงวงัเวยีงอนัสวยงามในมมุสงูเพือ่ความประทับใจแปลกใหม่อย่างทีไ่ม่เคยพบเห็นทีไ่หน(ไมร่วมใน
คา่บรกิาร 3,000 บาท/ทา่น) ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัทีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
ค า่   บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั 

เขา้สูท่ ีพ่กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 
วนัทีส่าม วงัเวยีง – เวยีงจนัทร ์– กรุงเทพฯ           (เชา้/-/-) 

06.00 น.       บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั พรอ้มเก็บสมัภาระและเชค็เอาทเ์พือ่เดนิทางกลบั  
06.30 น.       น าทา่นเดนิทางออกจากวงัเวยีงมุง่หนา้สู ่นครหลวงเวยีงจันทร ์เพือ่ไปยังสนามบนินานาชาตวิัตไต  

11.45 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway (PG) เทีย่วบนิที ่PG944  

(**มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 
13.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

....................................................................................... 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา ลาว เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง พกั 4 ดาว 3 วนั บนิ PG 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

20 เม.ย.62 22 เม.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

11 พ.ค.62 13 พ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

01 ม.ิย.62 03 ม.ิย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

29 ม.ิย.62 01 ก.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

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

27 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

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

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

07 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

28 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

05 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 คา่รถตูรั้บ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 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 ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่น การเดนิทางของ

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 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่น ไม่มหีัวหนา้ทัวรไ์ทยร่วมเดนิทางไปดว้ย

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

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ 

ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรับในเงือ่นไข

ดงักลา่ว 
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 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด 

ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ 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

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 Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ 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 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 


