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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย       

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – เวียงจนัทร ์– พระธาตหุลวง – ประตูชยั – วงัเวียง - ถนนโรตี                        � (-/-/เยน็)                                                                                                                           

09.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั3น 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

12.05 น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเที�ยวบนิ FD 1040 (มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครื6อง)  
13.25 น.        เดนิทางถงึสนามบนิ วตัไต เมืองเวยีงจนัทน์ ประเทศลาว ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
บา่ย นาํท่านไปสกัการะ วดัพระธาตุหลวง ตั+งอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชยัเป็น 

ศาสนสถานที�สาํคญัที�สุดของประเทศลาว เป็นสญัลกัษณป์ระจาํชาตลิาว มคีวามหมายต่อ 
จติใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถงึความเป็นเอกราชและอาํนาจอธปิไตย 
ของลาวสรา้งขึ+นในศตวรรษที� 16 เป็นเจดียท์ี�มลีกัษณะโดดเด่นที�สุดในอาณาจกัรลา้นชา้ง  
เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมในพระพทุธศาสนากบัสถาปตัยกรรมของอาณาจกัร มลีกัษณะคลา้ยป้อมปราการ มี
การก่อสรา้งระเบยีงสูงใหญ่ขึ+นโอบลอ้มองคพ์ระธาตไุวพ้รอ้มกบัทาํช่องหนา้ต่างเลก็ๆ เอาไวโ้ดยตลอด ประตูทางเขา้เป็นบาน
ประตูไมใ้หญ่ลงรกัสแีดง รอบๆองคพ์ระธาตยุงัมเีจดยีบ์รวิารลอ้มอยู่โดยรอบ  และนาํท่าน ชมอนุสาวรยีป์ระตูชยั ตั+งอยู่ทางทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทน ์บนถนนลา้นชา้งจะไปสิ+นสุดที�บรเิวณประตูชยั สรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์ 

สถานเพื�อระลกึถงึประชาชนชาวลาวที�สละชวีติในสงครามก่อนหนา้การปฏวิตัพิรรคคอมมวินิสตป์ระตูชยัมชีื�อ
เรยีกอีกอย่างว่า รยัเวยแ์นวตั+ง เพราะการก่อสรา้งนี+ใชปู้นซเีมนสจ์ากประเทศอเมรกิาที�ซื+อมาเพื�อสรา้ง
สนามบนิใหม่ในเวยีงจนัทนใ์นระหว่างสงครามอนิโดจนีแต่พ่ายเสยีก่อนจงึไดน้าํมาสรา้งประตูชยัแทน เป็น
สถาปตัยกรรมที�ผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝร ั �งเศสเขา้ดว้ยกนัอย่างงดงามและกลมกลนือย่างยิ�ง จากนั+นนาํ
ท่านเดนิทางมุง่สู่เมอืงวงัเวยีงสมัผสัวถิชีวีติความเป็นอยู่และธรรมชาติท่ามกลางขนุเขาที�รายลอ้มอยู่โดยรอบ 
จนไดชื้6อว่าเป็น “ กุย้หลนิแห่งเมืองลาว  

คํ 6า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารที6วงัเวยีง  และใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 
เพลดิเพลนิไปกบัสสีนัยามคํ �าคืนในเมอืงวงัเวยีงบน ถนนคนเดิน( Walking Street )  
หรอืถนนโรตซีึ�งมโีรตใีหท่้านไดเ้ลอืกชมิกนัอย่างจใุจ 

� เขา้สูท่ี6พกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัสอง วงัเวียง – ถํ3าจงั – หลวงพระบาง – พระธาตภุษีู – ถนนคนเดิน                                  � (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                           

เชา้         � บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที6พกั หลงัอาหารพาท่านตระการตากบัความงามของ 
หนิงอกหนิยอ้ยใน ถํ3าจงั ภายในบรรยากาศเยน็สบายรวมท ั+งสูดอากาศแสนบริสุทธิ>บน 
ยอดถํ+า พรอ้มท ั+งชม จุดชมววิ สุดยอดถํ+าที�ท่านจะสามารถมองเหน็เมอืงวงัเวยีงไดท้ ั+ง 
เมอืง  และชม สระมรกต ซึ�งเป็นบอ่นํ+าแร่ที�ไดจ้ากภูเขาหนิปูน ไดเ้วลาสมควรพาทกุ 
ท่านมุง่หนา้เมอืงหลวงพระบางเมอืงมรดกโลก ระหว่างทาง ท่านจะไดผ้่านหมูบ่า้นชาว 
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ลาวพรอ้มท ั+งตน้ไมน้านาพนัธุ ์ เพลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนังดงาม การทาํนาข ั+นบนัได และหมูบ่า้นชนเผ่าต่างๆ ของลาว ผ่าน
เมอืง กาส ีพคููณ เชยีงเงนิ   และเสน้ทางสายนี+ถอืว่าเป็นสนัทางที�สวยที�สุด เสน้ทางหนึ�งในเอเชยีอาคเนย ์  ระหว่างทางใหท่้าน
ถ่ายรูปจากมมุสูงของยอดเขาที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งบนเสน้ทางนี+และพกัผ่อนหย่อนใจกบับรรยากาศแสนสบายที� ภเูพยีงฟ้า 

เที6ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ถงึหลวงพระบางแลว้นาํท่านเดนิขึ+นบนัได 328 ข ั+น 
เพื�อนมสัการ พระธาตุภษีู (Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มรื�นดว้ยตน้ดอกจาํปา ภษูนีี+  
หมายถงึ “ภศูร”ี คือเป็นศรขีองเมอืงหลวงพระบางนั �นเอง ต ั+งโดดเด่นกลางใจเมอืงมจีดุชมววิ 
ก่อนถงึยอดพระธาต ุมองเหน็วดั บา้นเรอืน ทอดยาวขนานกบัแมน่ํ +าโขงจรดปากแมน่ํ +าคาน 
ยอดสูงสุดของภูษ ีอยู่บนพื+นที�ราบแคบๆ ตวัพระธาตเุป็นทรงดอกบวัสี�เหลี�ยมทาสทีอง ต ั+ง 
อยู่บนฐานสี�เหลี�ยมยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองสาํรดิ7 ช ั+น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเยน็ แบบนี+แสงแดดจะ

 ส่ององคพ์ระธาตเุป็นสทีองสุกปล ั �ง มทีางเดนิรอบองคพ์ระธาตสุามารถชมทวิทศันต์วัเมอืงหลวงพระบางไดเ้กอืบรอบเลยทเีดยีว 
  คํ 6า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (พศิษ!! พธีิบายศรีสูข่วญัตามประเพณีพื3นบา้นของหลวงพระบาง) 
  หลงัทานอาหารสามารถเดินเที�ยว ชมถนนขา้วเหนียว ของหลวงพระบาง หรอื ตลาดมืด เลอืกซื+อสนิคา้พื+นเมอืงไวเ้ป็นของฝาก

 หรอืเป็นที�ระลกึ  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
   �นําท่านเขา้สูพ่กัที6 Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัสาม       ตกับาตรขา้วเหนียว - วดัเชียงทอง – พระราชวงั – หอพระบาง – วดัวิชุนราช - กทม.           � (เชา้/กลางวนั/-)                                                                              

05.00  น. ตื�นเชา้ไปร่วม ทาํบญุ-ตกับาตร กบัชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพา 
กนัออกมานั �งรอตกับาตรพระสงฆท์ี�เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอ้ย ๆ รูป ซึ�งเป็นภาพ 
ยามเชา้ที�มชีวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสุขและความเลื�อม 
ใสศรทัธาที�มต่ีอพทุธศาสนาที�หย ั �งรากลกึลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและนาํท่านแวะเที�ยว 
ชม ตลาดเชา้  

เชา้        � บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที6พกั 
จากนั+น นาํท่านเที�ยวชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบางสรา้งขึ+นในสมยัพระเจา้ไชย

เชษฐาธริาชก่อนที�จะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจนัทน ์และยงัไดร้บัการอปุถมัภจ์ากเจา้มหา 
ชวีติศรสีว่างวงศ ์และเจา้ชวีติศรีสว่างวงศว์ฒันา กษตัรยิส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว 
 บรเิวณที�ต ั+งของวดัอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมอืงหลวงพระบาง ใกล ้
บรเิวณที�แมน่ํ +าคานไหลมาบรรจบกนักบัแมน่ํ +าโขง มพีระอโุบสถ หรอืภาษาลาวเรยีกว่า 
“สมิ” เป็นหลงัไมใ่หญ่โตนกั หลงัคาพระอโุบสถแอ่นโคง้และลาดตํ �าลงมาก ซอ้นกนั 
อยู่ 3 ช ั+น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางม ี ช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซึ�งเป็นที�สงัเกตกนัว่า เป็นวดัที�พระมหากษตัรยิ ์
สรา้งขึ+นจงึม ี17 ข ั+น ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เชื�อกนัว่าจะเก็บของมค่ีาไวใ้นนั+นดว้ย ส่วนหนา้บนั หรอืภาษาลาวว่า “โหง”่ 
เป็นรูปเศียรนาคความงามของวดัอยู่ที�ความสงบสงา่สะอาดมกีารวางผงัออกแบบและบาํรุงรกัษา จากนั+นนาํท่านชม พระราชวงัเกา่ 
(Royal Palace Museum) เป็นวงัที� เจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ ทรงประทบัอยู่ที�นี�จนสิ+นพระชนม ์  เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงการ
ปกครองเมื�อปี พ.ศ.2518  พระราชวงักไ็ดถู้กเปลี�ยนเป็น พพิธิภณัฑ ์ ประกอบดว้ยหอฟงัธรรมหอ้งรบัแขกของเจา้มหาชวีติและ
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พระมเหส ี หอ้งทอ้งพระโรง  ทางดา้นหลงัก็เป็นพระตาํหนกัซึ�งมเีครื�องใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเกบ็ไวเ้ป็นระเบยีบเรยีบงา่ย และ 
นมสัการหอพระบาง ซึ�งเป็นพระคู่บา้นคู่เมอืงของหลวงพระบาง เป็นพระพทุธรูปประทบัยนืปรางคห์า้มสมทุรเป็นพระพทุธรูป
ศิลปะขอมสมยัหลงับายน นํ+าหนกั 54 กก. ประกอบดว้ยทองคาํ 90% และยงัมพีระพทุธรูปนาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอกี 4 
องคป์ระดษิฐานอยู่  

เที6ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหารนาํท่านเดนิทางไปวดัใหม่สุวรรณภมูารามหรอืที�ชาวหลวงพระบางเรยีกกนัส ั+นๆว่า "วดัใหม่" เคยเป็นที�ประทบัของ

สมเดจ็พระสงัฆราชบุญทนั ซึ�งเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงั 
เคยเป็นที�ประดษิฐานพระบาง พระพทุธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้ 
มหาชวีติสกัรนิฤทธิ> จนกระท ั �งถงึปีพ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชญิพระบางไปประดษิฐาน 
ในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระท ั �งปจัจบุนั เมื�อมาเยอืนวดัแห่งนี+สิ�งที�เรา 
จะสงัเกตเหน็ถงึความแตกต่างจากวดัอื�นๆ คือตวัอโุบสถ(สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคาร 
ทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมท ั+งสี�ดา้นสองระดบัต่อเนื�องกนั จากนั+น 
นาํท่าน นมสัการ พระธาตหุมากโม เป็นเจดียป์ทมุหรอืพระธาตดุอกบวั แต่ชาวลาว 
ท ั �วไปเรยีกว่า พระธาตุหมากโม เนื�องจากเหน็ว่ามรูีปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึ�งหรอืทรงโอควํ �า คลา้ยสถูปฟองนํ+าที�สาญจ ีประเทศ
อนิเดยี ยอดพระธาตมุลีกัษณะคลา้ยรศัมแีบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลงักาหรอืสุโขทยั บรเิวณมมุฐานช ั+นกลางและช ั+นบน
มเีจดยท์ศิทรงดอกบวัตูมท ั+งสี�มมุ ไดเ้วลาสมควรนาํทกุท่านมุง่หนา้สู่สนามบนินานาชาติหลวงพระบาง  

16.45 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเซีย เที6ยวบนิที6 FD 1031  

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
....................................................................................... 

 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื6อนไขรายการท่องเที6ยว 

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

เริ6มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี6ยว 

13 ม.ค.61 15 ม.ค.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

27 ม.ค.61 29 ม.ค.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

16 ก.พ.61 18 ก.พ.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

9 มี.ค.61 11 มี.ค.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

23 มี.ค.61 25 มี.ค.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
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13 เม.ย.61 15 เม.ย.61 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

14 เม.ย.61 16 เม.ย.61 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตั bวเครื6องบนิชั3นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี6ยนแปลงตั bว 
- ที6พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ6มเงนิพกัหอ้งเดี6ยว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื3อหรอืเปลี6ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานที6ตามรายการระบุ  
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที6ท่องเที6ยวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถิ6นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที6ยวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื6อนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํ3 ามนัและภาษีต ั bวทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ6มหากสายการบนิปรบัขึ3นกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนํ3 าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
- ภาษีหกั ณ ที6จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ6ม 7%  

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื6องดื6มที6ส ั 6งเพิ6มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที6ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที6ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที6กรมแรงงานทั3งที6เมืองไทยและต่างประเทศซึ6งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ6น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ3 าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ6นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
เงื6อนไขการสาํรองที6นั 6ง 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นที6เหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 
  กว่า15 วนั มิฉะนั3นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั3งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ั3งหมด 
   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิkการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั3งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั3งสิ3น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ6งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื6อนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั3งนี3 ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที6ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื6อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
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     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิkในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั3งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนที6บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึ3นไป)เนื6องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื6นที6เดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที6เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
    6. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ3นไปจงึออกเดินทางในกรณีที6มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 
        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

7.กรณีที6ท่านตอ้งออกตั bวภายใน เช่น (ต ั bวเครื6องบนิ,ต ั bวรถทวัร,์ต ั bวรถไฟ) กรุณาสอบถามที6เจา้หนา้ที6ทกุคร ั3ง 
กอ่นทาํการออกตั bว เนื6องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี6ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

รายละเอยีดเพิ6มเติม 
- บรษิทัฯมีสทิธิkในการเปลี6ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที6เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เที6ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที6ยว สามารถเปลี6ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื6อท่องเที6ยวเท่านั3น (หนังสอืเดินทาง
ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั3งสิ3น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส
ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที6ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที6กรมแรงงานทั3งจากไทยและต่างประเทศซึ6งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซึ6งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื6อนไขนี3 ในกรณีที6เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ6งอาจจะปรบัเปลี6ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั3งสิ3น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที6ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื3อ,เพราะค่าใชจ้า่ย
ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั3งสิ3น หากเกดิสิ6งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี6เกดิจากความประมาทของนักท่องเที6ยวเอง
หรอืในกรณีที6กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที6การตรวจคนเขา้เมืองทั3งที6กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที6ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิkที6จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทั3งสิ3น 
- ต ั bวเครื6องบนิเป็นตั bวราคาพเิศษ กรณีที6ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื6อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี6ยนชื6อได ้
- เมื6อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั3งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
เงื6อนไขขอ้ตกลงต่างๆที6ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี3 แลว้ท ั3งหมด 
- กรุป๊ที6เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที6ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที6ยวบนิพเิศษ เช่น 
Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ั3งหมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื6อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื6อประโยชน์ของท่านเอง ** 


