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

09.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

12.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองหลวงนครเวยีงจนัทน์โดยเท่ียวบิน FD 1040 (มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 
13.15 น. เดินทางถึงสนามบิน วตัไตเมืองเวยีงจันทน์ ประเทศลาว ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
บ่าย น าท่านไปสักการะ วัดพระธาตุหลวงตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชยัเป็นศาสน
สถาน ท่ีส าคัญ ท่ี สุดของประเทศลาว เป็น
สัญลกัษณ์ประจ าชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจ
ของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึง
ความเป็นเอกราชและอ านาจอธิปไตยของลาว
สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 16เป็นเจดียท่ี์มีลกัษณะ
โดดเด่นท่ีสุดในอาณาจักรล้านช้างเป็นการ
ผ ส ม ผ ส าน ระห ว่ า งส ถ า ปั ต ย ก ร รม ใน
พระพุทธศาสนากบัสถาปัตยกรรมของอาณาจกัรมีลกัษณะคลา้ยป้อมปราการมีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ข้ึนโอบ
ลอ้มองคพ์ระธาตุไวพ้ร้อมกบัท าช่องหนา้ต่างเล็กๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรักสีแดง
รอบๆองค์พระธาตุย ังมี เจดีย์บ ริวารล้อมอยู่โดยรอบ  และน าท่ าน  ชมอนุสาวรีย์ประตูชัยตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวียงจนัทน์บนถนนลา้นชา้งจะไปส้ินสุดท่ีบริเวณประตูชยั สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512
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เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวท่ีสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวติัพรรคคอมมิวนิสต์
ประตูชยัมีช่ือเรียกอีกอยา่งว่า รัยเวยแ์นวตั้งเพราะการก่อสร้างน้ีใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกาท่ีซ้ือมาเพื่อสร้าง
สนามบินใหม่ในเวียงจนัทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงได้น ามาสร้างประตูชัยแทนเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝร่ังเศสเขา้ดว้ยกนัอยา่งงดงามและกลมกลืนอยา่งยิง่ 

 
จากนั้น น าท่านเดินทางมุ่งสู่เมืองวงัเวียงสัมผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู่

และธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาท่ีรายลอ้มอยูโ่ดยรอบ จนได้
ช่ือว่าเป็น “กุ้ยหลนิแห่งเมืองลาว 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารที่วังเวียง  และให้
ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัเพลิดเพลินไปกบัสีสันยามค ่า
คืนในเมืองวงัเวียงบน ถนนคนเดิน( Walking Street )

หรือถนนโรตีซ่ึงมีโรตีใหท้่านไดเ้ลือกชิมกนัอยา่งจุใจ 
เข้าสู่ทีพ่กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วนัสอง วงัเวยีง – ถ า้จัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน                                  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก หลัง
อาหารพาท่านตระการตากับความงามของ
หินงอกหินยอ้ยใน ถ ้าจังภายในบรรยากาศ
เย็นสบายรวมทั้งสูดอากาศแสนบริสุทธ์ิบน
ยอดถ ้ า พร้อมทั้ งชม จุดชมวิว สุดยอดถ ้ าท่ี
ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวงัเวียงได้ทั้ ง
เมือง  และชม สระมรกต ซ่ึงเป็นบ่อน ้ าแร่ท่ี
ไดจ้ากภูเขาหินปูนไดเ้วลาสมควรพาทุกท่าน
มุ่งหน้าเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก
ระหวา่งทาง ท่านจะไดผ้า่นหมู่บา้นชาวลาวพร้อมทั้งตน้ไมน้านาพนัธ์ุ  เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนังดงาม การ
ท านาขั้นบนัไดและหมู่บา้นชนเผา่ต่างๆ ของลาว ผา่นเมือง กาสี พูคูณ เชียงเงิน   และเส้นทางสายน้ีถือวา่เป็นสันทาง
ท่ีสวยท่ีสุด เส้นทางหน่ึงในเอเชียอาคเนยร์ะหวา่งทางให้ท่านถ่ายรูปจากมุมสูงของยอดเขาท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงบน
เส้นทางน้ีและพกัผอ่นหยอ่นใจกบับรรยากาศแสนสบายท่ีภูเพยีงฟ้า 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ถึง
หลวงพระบางแลว้น าท่านเดินข้ึนบนัได 328 
ขั้ น เพื่ อนมัสการพระธาตุ ภูษี  (Phou Si 

Mountian) สองขา้งทางร่มร่ืนด้วยตน้ดอก
จ าปา ภูษีน้ีหมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของ
เมืองหลวงพระบางนั่นเองตั้งโดดเด่นกลาง
ใจเมืองมี จุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ 
มองเห็นวดั บ้านเรือนทอดยาวขนานกับ
แม่น ้ าโขงจรดปากแม่น ้ าคานยอดสูงสุดของ
ภูษี อยู่บนพื้นท่ีราบแคบๆตวัพระธาตุเป็นทรงดอกบวัส่ีเหล่ียมทาสีทองตั้งอยู่บนฐานส่ีเหล่ียมยอดประดบัด้วย
เศวตฉตัรทองส าริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตรจะสวยมากในยามเยน็ แบบน้ีแสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตุเป็นสีทอง
สุกปลัง่มีทางเดินรอบองคพ์ระธาตุสามารถชมทิวทศัน์ตวัเมืองหลวงพระบางไดเ้กือบรอบเลยทีเดียว 

ค ่า   รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร(พศิษ!! พธีิบายศรีสู่ขวญัตามประเพณพืีน้บ้านของหลวงพระบาง) 
หลงัทานอาหารสามารถเดินเท่ียว ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืดเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองไว้
เป็นของฝากหรือเป็นท่ีระลึก อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

น าท่านเข้าสู่พกัที ่ChitchareungMuanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
 

วนัสาม ตักบาตรข้าวเหนียว - วดัเชียงทอง– พระราชวงั – หอพระบาง –วดัวชุินราช - กรุงเทพฯ            (เช้า/กลางวนั/-) 
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05.00  น. ต่ืนเช้าไปร่วมท าบุญ-ตักบาตรกบัชาวหลวงพระบางทุก
เช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากนัออกมานั่งรอตกั
บาตรพระสงฆท่ี์เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูปซ่ึง
เป็นภาพยามเช้าท่ี มี ชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดย
สะทอ้นถึงวถีิชีวิตของสังคมอนัสงบสุขและความเล่ือมใส
ศรัทธาท่ีมีต่อพุทธศาสนาท่ีหย ัง่รากลึกลงในวฒันธรรม
ของชาวลา้นชา้ง และน าท่านแวะเท่ียวชมตลาดเช้า 

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

เจา้ไชยเชษฐาธิราชก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวยีงจนัทน์และยงัไดรั้บการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์และ
เจา้ชีวิตศรีสว่างวงศ์วฒันากษตัริยส์องพระองค์สุดทา้ยของลาวบริเวณท่ีตั้งของวดัอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
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) เป็นวงัท่ี เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ทรงประทับอยู่ท่ี น่ีจน
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 
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 หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปวัดใหม่สุวรรณภูมารามหรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกนัสั้นๆวา่ "วัดใหม่" เคยเป็นท่ี
ประทบัของสมเด็จพระสังฆราชบุญทนั ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นท่ีประดิษฐาน
พระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมยัของเจา้มหาชีวิตสักรินฤทธ์ิ จนกระทัง่ถึงปีพ.ศ. 2437 จึงได้
อญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั เม่ือมาเยอืนวดัแห่งน้ีส่ิงท่ีเรา 
จะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือตวัอุโบสถ(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มี
ชายคาปกคลุมทั้งส่ีดา้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั จากนั้นน าท่าน นมสัการ พระธาตุหมากโมเป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุ
ดอกบวั แต่ชาวลาวทัว่ไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็นว่ามีรูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าคร่ึงหรือทรงโอคว  ่า 
คลา้ยสถูปฟองน ้าท่ีสาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกัษณะคลา้ยรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักา
หรือสุโขทยั บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิ์ศทรงดอกบวัตูมทั้งส่ีมุม ไดเ้วลาสมควรน าทุกท่านมุ่งหนา้สู่
สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 

  
16.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เทีย่วบินที ่FD 1031  
17.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

....................................................................................... 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว เวยีงจันทร์ วงัเวียง หลวงพระบาง พกั 4 ดาว 3 วนั บิน FD 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

30 ม.ีค.62 01 เม.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

06 เม.ย.62 08 เม.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

27 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

04 พ.ค.62 06 พ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
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11 พ.ค.62 13 พ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

18 พ.ค.62 20 พ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

25 พ.ค.62 27 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 

15 ม.ิย.62 17 ม.ิย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
✓ ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีทีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 


