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วนัแรก กรุงเทพฯ  • หลวงพระบาง • น า้ตกตาดกวางส ี• ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ • ตลาดมดื   (-/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

06.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิชัน้ 4 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway (PG) 

โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  

 
09.55 น.    ออกเดนิทางสูห่ลวงพระบาง โดยเทีย่วบนิ PG 941  ** บรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

12.05 น.        เดนิทางถงึ เมอืงหลวงพระบาง ประเทศลาว ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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 น าเดนิทางผ่านหมู่บา้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้นสู ่ น า้ตกตาดกวางส ี(Kuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวงพระ

บาง 30กโิลเมตร ไปทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต ้โดยผา่นหมูบ่า้นชนบทรมิถนน 2 ขา้งทาง เป็นหนึง่ในน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเขต
หลวงพระบาง มแีม่น ้าใสสมีรกตตลอดปี ชมความงามของน ้าตกทีต่กลดหลั่นเป็นชัน้ๆอย่างสวยงามแต่ละชัน้เกดิจากการ

ผสมของหนิปนูสงูราว 70 เมตร ม ี2 ชัน้ สภาพป่าร่มรืน่ มสีะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆ น ้าตก ใหเ้วลาอสิระดืม่ด า่กับ

ธรรมชาต ิและ อสิระกบัการเลน่น ้า   

 
ค า่ น าทา่นลงเรอืเพือ่ชมบา้นเรอืน และการด ารงชวีติของชาวเมอืงหลวงพระบาง ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับบรรยากาศพระอาทติย์

อสัดง และ อ ิม่อรอ่ยกบัอาหารบนเรอื จากนัน้ น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ที ่ตลาดมดื ซึง่ชาวหลวงพระบางจะวางของขาย

ตามถนนศรสีวา่งวงศจ์นถงึหนา้พระราชวงั ใหท้กุทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัยพืไ้วเ้ป็นของฝากหรอืเป็นของทีร่ะลกึ  

            น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

วนัทีส่อง บา้นชา่งฆอ้ง • ถ า้ต ิง่ • บา้นชา่งไห • พระราชวงัเกา่ • วดัเชยีงทอง • วดัใหม ่• พระธาตษูุส ี• บายศรสีูข่วญั              

                                  (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                               

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนัน้ น าท่านเยีย่มชม บา้นช่างฆอ้ง ศูนยห์ัตกรรมพืน้บา้นอกีแห่งหนึ่งของเมอืงหลวงพระบางทีร่วบรวมสนิคา้หัตกรรมงานฝีมอื

ตา่งๆ ไวส้ าหรับนักทอ่งเทีย่วเขา้เยีย่มชมหรือเรียนรูว้ธิกีารท า อาท ิการท างานกระดาษสา การทอผา้ไหมของลาว จากนัน้
เดนิทางสูท่า่เรอืบา้นชา่งไห เพือ่ลอ่งเรอืเดนิทางชมววิทวิทศันส์องฝ่ังแมน่ ้าโขงสู ่ถ า้ต ิง่ ซึง่เป็นถ ้าอยู่บนหนา้ผารมิแม่น ้าโขง

มอียู ่2 ถ ้า คอื ถ ้าลา่งและถ ้าบน ถ ้าติง่ลุม่ หรอื ถ ้าลา่งสงู 60 เมตร จากพืน้น ้ามลีักษณะเป็นโพรงน ้าตืน้ๆ มหีนิงอกหนิยอ้ย มี
พระพุทธรูปไมจ้ านวนนับ 2,500 องค ์สว่นใหญจ่ะเป็นพระยนื มทีัง้ปางประทานพร และปางหา้มญาต ิถ ้าติง่บน จะไปทางแยก

ซา้ยเดนิขึน้บันไดไป 218 ขัน้ ปากถ ้าไม่ลกึมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ ้าแต่ไม่มากเท่าถ ้าล่าง สมัยโบราณเป็นทีส่ักการะ

บวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟ้ีา ผแีถน เทวดาผาติง่ ตอ่มาพระเจา้โพธสิารทรงเลือ่มใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรูปเขา้
มา และจงึทรงใชถ้ ้าติง่เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างพุทธศาสนา  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลับสู ่บา้นช่างไหชมวถิชีวีติของชาวบา้นทีอ่ยู่ร ิมแม่น ้าโขง มีอาชพีในการหมักสาโท และตม้เหลา้ขาว 
จ าหน่ายและยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้พืน้เมอืงจ าพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เครือ่งเงนิ วางจ าหน่ายอย่างเป็นระเบยีบ 

ชมความร่วมมือของชาวบา้นทีไ่ดจ้ัดแต่งลานบา้น อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเทีย่ว จากนัน้เยีย่มชม พระราชวงัเก่า 

(Royal Palace Museum) สรา้งขึน้ปี พ.ศ.2447 โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบ เป็นวังที ่เจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์
ทรงประทับอยู่ทีน่ี่จนสิน้พระชนม์ เมือ่มีการเปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่ปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ไดถู้กเปลีย่นเป็น 

พพิธิภัณฑ ์ภายในมหีอทีป่ระดษิฐานองคพ์ระบางพระพุทธรูปปางหา้มญาต ิสงู 83 ซม. หนัก 54 กก. และยังประกอบดว้ยหอ
ฟังธรรมหอ้งรับแขกของเจา้มหาชวีติและพระมเหส ีหอ้งทอ้งพระโรง  ทางดา้นหลังก็เป็นพระต าหนักซึง่มเีครื่องใชไ้มส้อย

ตา่งๆ  จัดเก็บไวเ้ป็นระเบยีบเรยีบงา่ย จากนัน้ เยีย่มชม วดัเชยีงทอง 

เป็นวดัหลวงคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบางสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชกอ่นทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจันทน์ มพีระ
อโุบสถ หรอืภาษาลาวเรยีกวา่ “สมิ” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอโุบสถแอน่โคง้และลาดต า่ลงมาก ซอ้นกันอยู่ 3 ชัน้ 

เป็นศลิปะแบบหลวงพระบาง สว่นกลางม ีชอ่ฟ้า ประกอบดว้ย 17 ชอ่ ซึง่เป็นทีส่งัเกตกันวา่ เป็นวัดทีพ่ระมหากษัตรยิส์รา้งขึน้
จงึม ี17 ขัน้ สว่นสามัญจะสรา้งกันแค่ 1-7 ชอ่ เชือ่กันว่าจะเก็บของมคี่าไวใ้นนัน้ดว้ย สว่นหนา้บัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” 

เป็นรูปเศยีรนาค ความงามของวดัอยูท่ีค่วามสงบสง่าสะอาดมกีารวางผังออกแบบและบ ารุงรักษาอย่างดเียีย่ม  

น าทา่นไหวพ้ระที ่วดัใหมสุ่วรรณภูมาราม หรอืทีช่าวหลวงพระบางเรยีกกันสัน้ๆวา่ "วดัใหม"่ เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จ
พระสงัฆราชบุญทันซึง่เป็นสมเด็จพระสังฆราชองคส์ดุทา้ยของลาวและยังเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบางพระพุทธรูปคูเ่มอืง

หลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธิจ์นกระทั่งถงึปีพ.ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระ
บางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมือ่มาเยอืนวัดแห่งนี้ส ิง่ทีเ่ราจะสังเกตเห็นถงึความแตกตา่งจากวัดอืน่ๆ คอืตัว

อโุบสถ(สมิ) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลมุทัง้สีด่า้นสองระดับตอ่เนื่องกัน จากนัน้ น า
ทา่นสู ่พระธาตภุูษ ีเป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูประมาณ 150 เมตร ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงหลวงพระบาง เปรยีบเสมอืนเสาหลักของ

เมอืง และยังเป็นจุดชมววิทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมไปชมบรรยากาศพระอาทติยต์กดนิ และสามารถมองเห็นววิเมอืงหลวงพระบาง
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ได ้360 องศา บันไดทางขึน้มทีัง้หมด 328 ขัน้ ชาวหลวงพระบางกลา่วว่า “ไปเยีย่มนครหลวงพระบาง ถา้ไม่ไดข้ ึน้ภูษี

ถอืวา่ไมถ่งึหลวงพระบาง” 

           
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเมอืงหลวงพระบาง (พเิศษ!! พธิบีายศรสีูข่วญัตามประเพณีพืน้บา้นของ

หลวงพระบาง) ตามประเพณีพืน้เมอืงของคนลาว ทีจ่ัดขึน้เพือ่ตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง และร่วมรับประทานอาหารตามแบบ

พืน้บา้น (ขนัโตก) ไดเ้วลาสมควร 
เขา้สูท่ ีพ่กั Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

วนัทีส่าม ใสบ่าตรขา้วเหนยีว • วดัวชุินราช • บา้นผานม • กรุงเทพฯ                   (เชา้/-/-)                                                                               
เชา้  ตืน่เชา้ไปร่วม ท าบุญ-ใสบ่าตรขา้วเหนยีว กับชาวหลวงพระบางทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากันออกมาน่ังรอตัก

บาตรพระสงฆท์ีเ่รยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆรูป ซึง่เป็นภาพยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติ
ของสงัคมอันสงบสขุและความเลือ่มใสศรัทธาทีม่ตีอ่พุทธศาสนาทีห่ย่ังรากลกึลงในวัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง และน าทา่น

แวะเทีย่วชม ตลาดเชา้ ทีเ่ต็มไปดว้ยอาหารพืน้เมอืง และของฝาก แวะชมิกาแฟลาวทีข่ ึน้ชือ่ รา้นประชานยิม ใหท้า่นไดล้ิม้

รสกาแฟลาว คูก่บั ขนมคู ่หรอื ปาทอ่งโก ๋
 บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้ จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม วดัวชุินราช น าทา่นนมัสการ พระธาตหุมากโม เป็นเจดยีป์ทมุหรอืพระธาตดุอกบัว แตช่าวลาวทั่วไป
เรยีกวา่ พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นวา่มรีูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึง่หรอืทรงโอคว า่ คลา้ยสถูปฟองน ้าทีส่าญจ ีประเทศ

อนิเดยี ยอดพระธาตมุลีกัษณะคลา้ยรัศมแีบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักาหรอืสโุขทัย บรเิวณมมุ 

ฐานชัน้กลางและชัน้บนมเีจดยท์ศิทรงดอกบัวตูมทัง้สีมุ่ม จากนัน้ น าท่านแวะชอ้ปป้ิงผา้พื้นเมอืงที ่บา้นผานม เป็นหมู่บา้น
ชาวไทลือ้ มีฝีมือในการทอผา้อย่างสวยงาม อดตีเป็นแหล่งทอผา้ถวายแด่เจา้มหาชวีติ ปัจจุบันผา้ทอจากบา้นผานมนี้มี

ชือ่เสยีงมาก และมกีารรวมกลุม่ตัง้เป็นศนูยห์ัตถกรรมแสดงสนิคา้ และยังมกีารสาธติใหท้า่นชมดว้ย 

 
  เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

12.48 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 942 
** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **  

14.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ 

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

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา มหศัจรรย.์....ลาว หลวงพระบาง วดัเชยีงทอง 3 วนั 2 คนื บนิ PG 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

31 พ.ค.62 02 ม.ิย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

28 ม.ิย.62 30 ม.ิย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 ก.ค.62 18 ก.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

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

02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

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

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

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น(กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 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 800 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 ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่

บรษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น ไมม่หีัวหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางไปดว้ย

โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตัว๋เครือ่งบนิ, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋ว 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ 

ในกรณี ถา้ทา่นออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไข

ดงักลา่ว 
 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้–ออกประเทศใดๆ ก็ตาม 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ 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)์ 
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 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 

 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 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 


