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วนัแรก กรุงเทพฯ– เวยีงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วงัเวยีง – ถนนโรตี   (-/-/เยน็) 

09.30น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
**พเีรียดช่วงเดือนธันวาคม เปลีย่นแปลงเวลาขาออกเป็น 12.45-14.00 น.** 

12.05น. ออกเดินทางสู่เมืองหลวงนครเวยีงจนัทน์โดยเท่ียวบิน FD 1040 (มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบิน วตัไตเมืองเวยีงจันทน์ ประเทศลาว ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
บ่าย น าท่านไปสักการะ วัดพระธาตุหลวงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชยัเป็นศาสนสถานท่ีส าคญัท่ีสุด

ของประเทศลาว เป็นสัญลกัษณ์ประจ าชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอยา่งใหญ่หลวงแทนถึง
ความเป็นเอกราชและอ านาจอธิปไตยของลาวสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 16 เป็นเจดียท่ี์มีลักษณะโดดเด่นท่ีสุดใน
อาณ าจักรล้านช้ าง เป็ นการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนา
กับสถาปัตยกรรมของอาณาจกัรมีลักษณะ
คล้ายป้อมปราการมีการก่อสร้างระเบียงสูง
ใหญ่ข้ึนโอบล้อมองค์พระธาตุไวพ้ร้อมกับ
ท าช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตู
ทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดง
รอบๆองค์พระธาตุยงัมีเจดียบ์ริวารล้อมอยู่
โดยรอบ  

น าท่าน  ชมอนุสาวรีย์ประตูชัยตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทน์บนถนนลา้นชา้งจะไปส้ินสุดท่ีบริเวณ 
ประตูชยั สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวท่ีสละชีวติในสงครามก่อนหนา้ 
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การปฏิวติัพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยมีช่ือเรียกอีกอย่างว่า รัยเวยแ์นวตั้งเพราะการก่อสร้างน้ีใช้ปูนซีเมนส์จาก
ประเทศอเมริกาท่ีซ้ือมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจนัทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงได้
น ามาสร้างประตูชัยแทนเป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝร่ังเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและ
กลมกลืนอยา่งยิง่ 

 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางมุ่งสู่เมืองวงัเวียงสัมผสัวิถีชีวติความเป็นอยูแ่ละธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาท่ีรายลอ้มอยูโ่ดยรอบ จน

ได้ช่ือว่าเป็น “กุ้ยหลนิแห่งเมืองลาว 
ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารทีว่งัเวียง  และใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัเพลิดเพลินไปกบัสีสันยามค ่า

คืนในเมืองวงัเวยีงบน ถนนคนเดิน( Walking Street )หรือถนนโรตีซ่ึงมีโรตีใหท้่านไดเ้ลือกชิมกนัอยา่งจุใจ 
เข้าสู่ทีพ่กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL(4*) หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วนัสอง วงัเวยีง – ถ า้จัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษ–ี ถนนคนเดิน                               (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมทีพ่กั 
หลงัอาหารพาท่านตระการตากบัความงามของ
หินงอกหินยอ้ยใน ถ ้าจังภายในบรรยากาศเย็น
สบายรวมทั้งสูดอากาศแสนบริสุทธ์ิบนยอดถ ้ า 
พร้อมทั้ งชม จุดชมวิว  สุดยอดถ ้ าท่ีท่ านจะ
สามารถมองเห็นเมืองวงัเวียงได้ทั้ งเมือง  และ
ชม สระมรกต  ซ่ึงเป็นบ่อน ้ าแร่ท่ีได้จากภูเขา
หินปูนได้เวลาสมควรพาทุกท่านมุ่งหน้าเมือง
หลวงพระบางเมืองมรดกโลกระหวา่งทาง ท่าน
จะไดผ้า่นหมู่บา้นชาวลาวพร้อมทั้งตน้ไมน้านา
พนัธ์ุ  เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนังดงาม การท านาขั้นบนัไดและหมู่บา้นชนเผา่ต่างๆ ของลาว ผา่นเมือง กาสี พู
คูณ เชียงเงิน   และเส้นทางสายน้ีถือว่าเป็นสันทางท่ีสวยท่ีสุด เส้นทางหน่ึงในเอเชียอาคเนยร์ะหว่างทางให้ท่าน
ถ่ายรูปจากมุมสูงของยอดเขาท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงบนเส้นทางน้ีและพกัผ่อนหยอ่นใจกบับรรยากาศแสนสบายท่ีภู
เพยีงฟ้า 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร ถึงหลวงพระบางแลว้น าท่านเดินข้ึนบนัได 328 ขั้นเพื่อนมสัการพระธาตุ
ภูษ(ีPhou Si Mountian)สองขา้งทางร่มร่ืนดว้ยตน้ดอกจ าปา ภูษีน้ีหมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระ
บางนัน่เองตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมววิก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวดั บา้นเรือนทอดยาวขนานกบัแม่น ้า 
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โขงจรดปากแม่น ้าคานยอดสูงสุดของภูษี อยูบ่นพื้นท่ีราบแคบๆตวัพระธาตุเป็นทรงดอกบวัส่ีเหล่ียมทาสีทองตั้งอยู ่
บนฐานส่ีเหล่ียมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองส าริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตรจะสวยมากในยามเย็น แบบน้ี
แสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตุเป็นสีทองสุกปลัง่มีทางเดินรอบองคพ์ระธาตุสามารถชมทิวทศัน์ตวัเมืองหลวงพระบาง
ไดเ้กือบรอบเลยทีเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า   รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร(พศิษ!! พธีิบายศรีสู่ขวญัตามประเพณพืีน้บ้านของหลวงพระบาง) 

หลงัทานอาหารสามารถเดินเท่ียว ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืดเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองไว้
เป็นของฝากหรือเป็นท่ีระลึก อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

             น าท่านเข้าสู่พกัทีC่hitchareungMuanglouang Hotelณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
 

วนัสาม ตักบาตรข้าวเหนียว - วดัเชียงทอง– พระราชวงั – หอพระบาง –วดัวชุินราช - กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวนั/-) 

05.00  น. ต่ืนเช้าไปร่วมท าบุญ-ตักบาตรกบัชาวหลวงพระบางทุกเช้า
ชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตกับาตร
พระสงฆท่ี์เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูปซ่ึงเป็นภาพ
ยามเชา้ท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถึงวิถีชีวิต
ของสังคมอนัสงบสุขและความเล่ือมใสศรัทธาท่ีมีต่อพุทธ
ศาสนาท่ีหย ัง่รากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและน า
ท่านแวะเท่ียวชมตลาดเช้า 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมทีพ่กั 
จากนั้น น าท่านเท่ียวชม วัดเชียงทอง(Xieng Thong Temple)เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางสร้างข้ึนในสมยัพระ

เจา้ไชยเชษฐาธิราชก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวยีงจนัทน์และยงัไดรั้บการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์และ
เจา้ชีวิตศรีสว่างวงศ์วฒันากษตัริยส์องพระองค์สุดทา้ยของลาวบริเวณท่ีตั้งของวดัอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
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ของตวัเมืองหลวงพระบางใกล้บริเวณท่ีแม่น ้ าคานไหลมาบรรจบกนักบัแม่น ้ าโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาว
เรียกว่า“สิม” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนกั หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต ่าลงมาก ซ้อนกนัอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะ
แบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อซ่ึงเป็นท่ีสังเกตกนัวา่ เป็นวดัท่ีพระมหากษตัริยส์ร้างข้ึน
จึงมี 17 ขั้นส่วนสามญัจะสร้างกนัแค่ 1-7 ช่อ เช่ือกนัวา่จะเก็บของมีค่าไวใ้นนั้นดว้ยส่วนหน้าบนั หรือภาษาลาวว่า 
“โหง่” เป็นรูปเศียรนาคความงามของวดัอยูท่ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผงัออกแบบและบ ารุงรักษาจากนั้นน า
ท่านชมพระราชวังเก่า(Royal Palace Museum)เป็นว ังท่ี  เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ทรงประทับอยู่ ท่ี น่ี จน
ส้ินพระชนม์  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือปี พ.ศ.2518  พระราชวงัก็ได้ถูกเปล่ียนเป็น พิพิธภัณฑ ์
ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจา้มหาชีวิตและพระมเหสี ห้องทอ้งพระโรง ทางด้านหลงัก็เป็นพระ
ต าหนกัซ่ึงมีเคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ จดัเก็บไวเ้ป็นระเบียบเรียบง่าย และ นมัสการหอพระบางซ่ึงเป็นพระคู่บา้นคู่เมือง
ของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทบัยนืปรางคห์า้มสมุทรเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมยัหลงับายน น ้าหนกั 
54 กก. ประกอบดว้ยทองค า 90% และยงัมีพระพุทธรูปนาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคป์ระดิษฐานอยู ่

 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปวัดใหม่สุวรรณภูมารามหรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกนัสั้นๆวา่ "วัดใหม่" เคยเป็นท่ี

ประทบัของสมเด็จพระสังฆราชบุญทนั ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นท่ีประดิษฐาน
พระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมยัของเจา้มหาชีวิตสักรินฤทธ์ิ จนกระทัง่ถึงปีพ.ศ. 2437 จึงได้
อญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั เม่ือมาเยอืนวดัแห่งน้ีส่ิงท่ีเรา 
จะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือตวัอุโบสถ(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มี
ชายคาปกคลุมทั้งส่ีดา้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั  
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่าน นมสัการ พระธาตุหมากโมเป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวั แต่ชาวลาวทัว่ไปเรียกวา่ พระธาตุ
หมากโม เน่ืองจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าคร่ึงหรือทรงโอคว  ่า คล้ายสถูปฟองน ้ าท่ีสาญจี ประเทศอินเดีย 
ยอดพระธาตุมีลกัษณะคลา้ยรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั บริเวณมุมฐานชั้นกลางและ
ชั้นบนมีเจดยทิ์ศทรงดอกบวัตูมทั้งส่ีมุม ไดเ้วลาสมควรน าทุกท่านมุ่งหนา้สู่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 
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16.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เทีย่วบินที ่FD 1031  
17.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา ลาว เวยีงจนัทร์ วงัเวยีง หลวงพระบาง พกั 4 ดาว 3 วนั บิน FD 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

07 ม.ีค.63 09 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

21 ม.ีค.63 23 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

11 เม.ย.63 13 เม.ย.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

12 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

02 พ.ค.63 04 พ.ค.63 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

16 พ.ค.63 18 พ.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

30 พ.ค.63 01 ม.ิย.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่ารถตูรั้บ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 เง่ือนไขประกนัการเดินทางค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบติัเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 
 ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่15 

วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ: 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด

นกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50%และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย: 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็น
จริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน

ท่ีบริษทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั 
บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัร์ไทยร่วมเดินทางไป
ดว้ยโดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 

 กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้–ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได ้) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับ
ในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ
ในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั
ทวัร์) 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือ
วา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


