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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซีย   
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตภุษีู-ตลาดมืด                              (-/-/เยน็)                                                                                                                            

11.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

14.10 น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเทีย่วบนิ FD 1030   

 
 
 
 
 
 
 
 
15.30 น.        เดนิทางถงึ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

จากนัน้ น าท่านเดินขึ้นบนัได 328 ข ัน้สู่ พระธาตุภษีู (Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มรื่น 

ดว้ยตน้ดอกจ าปา ภษู ีน้ีหมายถงึ “ภศูรี” คือเป็นศรีของเมอืงหลวงพระบางนัน่เอง ตัง้ 

โดดเด่นกลางใจเมอืงมจีดุชมววิก่อนถงึยอดพระธาต ุมองเหน็วดั บา้นเรอืน ทอดยาว 

ขนานกบัแมน่ า้โขงจรดปากแมน่ า้คานยอดสูงสุดของภษู ีอยู่บนพื้นทีร่าบแคบๆ ตวัพระ 

ธาตเุป็นทรงดอกบวัสีเ่หลีย่มทาสทีอง ตัง้อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองส าริด7 ช ัน้ สูงประมาณ 21 เมตร จะ

สวยมากในยามเยน็ แบบน้ีแสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตเุป็นสทีองสุกปล ัง่ มทีางเดนิรอบองคพ์ระธาตสุามารถชมทวิทศันต์วัเมอืง

หลวงพระบางไดเ้กอืบรอบเลยทเีดยีว 

  ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง หลงัทานอาหาร  น าท่าน ชมถนนขา้วเหนียว ของหลวงพระบาง  

หรอื ตลาดมืด เลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงไวเ้ป็นของฝากหรอืเป็นที่ระลกึ  

   น าท่านเขา้สูพ่กัที่ Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

วนัที่สอง ตกับาตรขา้วเหนียว-บา้นช่างไห-่บา้นผานม-ถ ้าติ่ง-น ้าตกกวงชี-พธิีบายศรสูีข่วญั               (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00  น. ตื่นเชา้ไปร่วม ท าบญุ-ตกับาตร กบัชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะ 

พากนัออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆท์ีเ่รียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูปซึง่เป็นภาพ 

ยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสุขและความ 

เลือ่มใสศรทัธาทีม่ต่ีอพทุธศาสนาทีห่ย ัง่รากลกึลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและน าท่าน 

แวะเที่ยวชม ตลาดเชา้  

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 
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หลงัอาหาร น าท่านจากนัน้น าท่านแวะชอ้ปป้ิงผา้พื้นเมอืงที ่บา้นผานม เป็นหมูบ่า้นชาวไทลื้อ มฝีีมอืในการทอผา้อย่างสวยงาม อดตีเป็นแหลง่

ทอผา้ถวายแด่เจา้มหาชวีติ ปจัจุบนัผา้ทอจากบา้นผานมน้ีมชีื่อเสยีงมาก และมกีารรวมกลุม่ต ัง้เป็นศูนยห์ตัถกรรมแสดงสนิคา้ และ

ยงัมกีารสาธิตใหท่้านชมดว้ยจากนัน้น าท่านลงเรอืเดนิทางชมววิทวิทศันส์องฝัง่แมน่ า้โขง ถ ้าติ่ง (Ting Cave) ซึง่เป็นถ า้อยู่บนหนา้

ผารมิแมน่ า้โขงมอียู่ 2 ถ า้ คือ ถ า้ลา่งและถ า้บน ถ า้ติ่งลุม่ หรอื ถ า้ลา่งสูง 60 เมตร จากพื้นน า้มลีกัษณะเป็นโพรงน า้ตื้นๆ มหีนิงอก

หนิยอ้ย มพีระพทุธรูปไมจ้  านวนนบั 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยนื มที ัง้ปางประทานพร และปางหา้มญาต ิถ า้ติ่งบน จะไป

ทางแยกซา้ยเดนิขึ้นบนัไดไป 218 ข ัน้ ปากถ า้ไมล่กึมากมพีระพทุธรูปอยู่ในถ า้แต่ไมม่ากเท่าถ า้ลา่ง สมยัโบราณเป็นทีส่กัการะ

บวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟ้ีา ผแีถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจา้โพธสิารทรงเลือ่มใสพระพทุธศาสนาเป็นผูน้ าพระพทุธรูปเขา้มา 

และจงึทรงใชถ้  า้ติ่งเป็นสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ทางพทุธศาสนาแลว้ลอ่งเรอืกลบั ก่อนถงึตวัเมอืงหลวงพระบางแวะ บา้นช่างไห ชมวถิชีวีติ

ของชาวบา้นทีอ่ยู่รมิแมน่ า้โขง มอีาชพีในการหมกัสาโท และตม้เหลา้ขาว จ าหน่ายและยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้พื้นเมอืงจ าพวก ผา้

ทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงนิ วางจ าหน่ายอย่างเป็นระเบยีบ ชมความร่วมมอืของชาวบา้นทีไ่ดจ้ดัแต่งลานบา้น อย่าง

สวยงามเพือ่รอรบันกัท่องเทีย่ว ไดเ้วลาพอสมควรลงเรอืเดินทางกลบัสู่ตวัเมอืงหลวงพระบาง 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าเดนิทางผ่านหมู่บา้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้นสู่ น ้ าตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวงพระบาง 30กโิลเมตร 

ไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใต ้หน่ึงในน า้ตกทีส่วยทีสุ่ดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของ 

น า้ตกทีต่กลดหล ัน่เป็นช ัน้ๆอย่างสวยงามแต่ละช ัน้เกดิจากการผสมของหนิปูนสูงราว 70  

เมตร ม ี2 ช ัน้ สภาพป่าร่มรื่น มสีะพานและเสน้ทางเดินชมรอบๆ น า้ตก 

ไดเ้วลาสมควร น าทกุท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมอืงหลวงพระบาง 

  ค า่       รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง  

(พศิษ!! พธิีบายศรสูีข่วญัตามประเพณีพื้นบา้นของหลวงพระบาง) 

   น าท่านเขา้สูพ่กัที่ Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

วนัที่สาม วดัเชียงทอง-วดัใหม่สวุรรณภมูาราม-พระราชวงัเกา่-หอพระบาง--กรุงเทพฯ                          (เชา้/กลางวนั/-)                                                                               

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

น าท่าน เทีย่วชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมอืงหลวง 

พระบางสรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชก่อนทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจนัทน ์ 

และยงัไดร้บัการอปุถมัภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์และเจา้ชวีติศรสีว่างวงศว์ฒันา  

กษตัรยิส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว บรเิวณทีต่ ัง้ของวดัอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียง 

เหนือของตวัเมอืงหลวงพระบาง ใกลบ้รเิวณทีแ่มน่ า้คานไหลมาบรรจบกนักบัแม่น า้โขง 

 มพีระอโุบสถ หรอืภาษาลาวเรียกว่า “สมิ” เป็นหลงัไมใ่หญ่โตนกั หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต า่ลงมาก ซอ้นกนัอยู่ 3 ช ัน้ 

เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางม ีช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซึง่เป็นที่สงัเกตกนัว่า เป็นวดัทีพ่ระมหากษตัรยิส์รา้งขึ้นจงึม ี

17 ข ัน้ ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกนัว่าจะเกบ็ของมค่ีาไวใ้นนัน้ดว้ย ส่วนหนา้บนั หรอืภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียร

นาค ความงามของวดัอยู่ทีค่วามสงบสงา่สะอาดมกีารวางผงัออกแบบและบ ารุงรกัษาอย่างดเียีย่ม จากนัน้น าท่านเทยีวชม วดัวชินุ
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ราช น าท่านนมสัการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดยีป์ทมุหรอืพระธาตดุอกบวั แต่ชาวลาวท ัว่ไปเรยีกว่า พระธาตหุมากโม เน่ืองจาก

เหน็ว่ามรูีปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึ่งหรอืทรงโอคว า่ คลา้ยสถูปฟองน า้ทีส่าญจ ีประเทศ 

อนิเดยี ยอดพระธาตมุลีกัษณะคลา้ยรศัมแีบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลงักาหรอื 

สุโขทยั บรเิวณมมุฐานช ัน้กลางและชัน้บนมเีจดยท์ศิทรงดอกบวัตูมท ัง้สี่มมุ 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าท่านเดนิทางไปวดัใหม่สุวรรณภมูารามหรอืทีช่าวหลวงพระบางเรยีกกนั 

ส ัน้ๆว่า "วดัใหม่" เคยเป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็พระสงัฆราชบุญทนั ซึง่เป็นสมเดจ็ 

พระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหา

ชีวิตสกัรินฤทธิ์ จนกระท ัง่ถึงปีพ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระท ัง่

ปจัจุบนั เมือ่มาเยอืนวดัแห่งน้ีสิ่งที่เราจะสงัเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอื่นๆ คือตวัอุโบสถ(สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรง

โรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมท ัง้สี่ดา้นสองระดบัต่อเน่ืองก ัน จากนัน้ น าท่านชม พระราชวงัเก่า (Royal Palace 

Museum) เป็นวงัที่ เจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์ทรงประทบัอยู่ทีน่ี่จนสิ้นพระชนม ์ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่ปี พ.ศ.

2518  พระราชวงัก็ไดถู้กเปลีย่นเป็น พพิิธภณัฑ ์ประกอบดว้ยหอฟงัธรรมหอ้งรบัแขกของเจา้มหาชีวิตและพระมเหสี หอ้งทอ้ง

พระโรง  ทางดา้นหลงัก็เป็นพระต าหนกัซึ่งมเีครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเก็บไวเ้ป็นระเบยีบเรียบง่าย และ นมสัการหอพระบาง 

ซึ่งเป็นพระคู่บา้นคู่เมอืงของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทบัยืนปรางคห์า้มสมทุรเป็นพระพุ3ทธรูปศิลปะขอมสมยัหลงั

บายน น า้หนกั 54 กก. ประกอบดว้ยทองค า 90% และยงัมพีระพุทธรูปนาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคป์ระดิษฐานอยู่ 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางมุง่หนา้สู่สนามบนินานาชาติหลวงพระบาง 

16.45 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเซีย เที่ยวบนิที่ FD 1031  

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

 
อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

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

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

3 มี.ค.61 5 มี.ค.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

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

13 เม.ย.61 15 เม.ย.61 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
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15 เม.ย.61 17 เม.ย.61 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

27 เม.ย.61 29 เม.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

18 พ.ค.61 20 พ.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

25 พ.ค.61 27 พ.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

2 มิ.ย.61 4 มิ.ย.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

16 มิ.ย.61 18 มิ.ย.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

30 มิ.ย.61 2 ก.ค.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

7 ก.ค.61 9 ก.ค.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

14 ก.ค.61 16 ก.ค.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

21 ก.ค.61 23 ก.ค.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

4 ส.ค.61 6 ส.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

18 ส.ค.61 20 ส.ค.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

25 ส.ค.61 27 ส.ค.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

1 ก.ย.61 3 ก.ย.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

8 ก.ย.61 10 ก.ย.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

22 ก.ย.61 24 ก.ย.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

29 ก.ย.61 1 ต.ค.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
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- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

    5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

    6. กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 

     กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
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- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 

 
 
 
 
 

 


