วันแรก กรุ งเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด

(-/-/เย็น)

11.00น. พร้อมกันที่

สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
Thai Air Asia (FD)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

**พีเรียดช่ วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 เปลีย่ นแปลงเวลาขาไปเป็ น 13.55-15.20 น.**
13.55น.ออกเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน FD 1030**ไม่ มีอาหารบนเครื่ อง**

15.20 น. เดินทางถึง

เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้น นาท่านเดินขึ้นบันได
328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian)สองข้างทางร่ มรื่ นด้วยต้นดอกจาปา ภูษีน้ ี
หมายถึง “ภูศรี ” คือเป็ นศรี ของเมืองหลวงพระบางนัน่ เองตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ
มองเห็นวัด บ้านเรื อนทอดยาวขนานกับ
แม่น้ าโขงจรดปากแม่น้ าคานยอดสู งสุ ด
ของภูษี อยูบ่ นพื้นที่ราบแคบๆตัวพระธาตุ
เป็ นทรงดอกบัวสี่ เหลี่ยมทาสี ทองตั้งอยู่
บนฐานสี่ เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตร
ทองสาริ ด 7 ชั้น สู งประมาณ 21 เมตรจะ
สวยมากในยามเย็น แบบนี้แสงแดดจะ
ส่ ององค์พระธาตุเป็ นสี ทองสุ กปลัง่ มี
ทางเดินรอบองค์พระธาตุสามารถชม
ทิวทัศน์ตวั เมืองหลวงพระบางได้เกือบ
รอบเลยทีเดียว
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารเมืองหลวงพระบางหลังทานอาหาร นาท่าน ชมถนนข้ าวเหนียว ของหลวง
พระบาง หรื อ ตลาดมืดเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองไว้เป็ นของฝากหรื อเป็ นที่ระลึก
นําท่ านเข้ าสู่ พกั ที่Chitchareung Muanglouang Hotelณ หลวงพระบาง หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว
วันทีส่ อง ตักบาตรข้ าวเหนียว-บ้ านผานม-ถํา้ ติ่ง-บ้ านช่ างไห
05.00 น. ตื่นเช้าไปร่ วม
ทําบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวง
พระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะ
พากันออกมานัง่ รอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรี ยง
แถวเดินมาตามถนนเป็ นร้อยๆ รู ปซึ่งเป็ นภาพ
ยามเช้าที่มีชีวติ ชีวาของหลวงพระบางโดย
สะท้อนถึงวิถีชีวติ ของสังคมอันสงบสุ ขและ
ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยัง่
รากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้างและ
นาท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้ า
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั

-นํา้ ตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีส่ ู ขวัญ

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

จากนั้น

นาท่านแวะช้อปปิ้ งผ้าพื้นเมืองที่ บ้ านผานมเป็ นหมูบ่ า้ นชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงามอดีตเป็ นแหล่ง
ทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวติ ปั จจุบนั ผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสี ยงมากและมีการรวมกลุ่มตั้งเป็ นศูนย์หตั ถกรรม
แสดงสิ นค้า และยังมีการสาธิ ตให้ท่านชมด้วยจากนั้นนาท่านลงเรื อเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ าโขง ถํา้ ติ่ง
(Ting Cave) ซึ่ งเป็ นถ้ าอยูบ่ นหน้าผาริ มแม่น้ าโขงมีอยู่ 2 ถ้ า คือ ถ้ าล่างและถ้ าบนถ้ าติ่งลุ่ม หรื อ ถ้ าล่างสู ง 60 เมตร
จากพื้นน้ ามีลกั ษณะเป็ นโพรงน้ าตื้นๆมีหินงอกหิ นย้อย มีพระพุทธรู ปไม้จานวนนับ 2,500 องค์ ส่ วนใหญ่จะเป็ น
พระยืนมีท้ งั ปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ าติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ าไม่ลึก
มากมีพระพุทธรู ปอยูใ่ นถ้ าแต่ไม่มากเท่าถ้ าล่างสมัยโบราณเป็ นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดา
ผาติ่งต่อมาพระเจ้าโพธิ สารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็ นผูน้ าพระพุทธรู ปเข้ามาและจึงทรงใช้ถ้ าติ่งเป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ ทางพุทธศาสนาแล้วล่องเรื อกลับก่อนถึงตัวเมืองหลวงพระบางแวะ บ้ านช่ างไห ชมวิถีชีวติ ของชาวบ้านที่
อยูร่ ิ มแม่น้ าโขงมีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าขาวจาหน่ายและยังเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าพื้นเมืองจาพวก ผ้า
ทอลวดลายสวยงามมากมายเครื่ องเงิน วางจาหน่ายอย่างเป็ นระเบียบชมความร่ วมมือของชาวบ้านที่ได้จดั แต่งลาน
บ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวได้เวลาพอสมควรลงเรื อเดินทางกลับสู่ ตวั เมืองหลวงพระบาง

เทีย่ ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาเดินทางผ่านหมู่บา้ นชนบทชมวิถีชีวติ ของชาวบ้านสู่
นํา้ ตกตาดกวงชี (Kuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวงพระบาง
30กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ หนึ่งในน้ าตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบางชมความงามของน้ าตกที่ตก
ลดหลัน่ เป็ นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหิ นปูนสู งราว 70 เมตร มี 2 ชั้นสภาพป่ าร่ มรื่ น มีสะพาน
และเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ าตก

คํ่า

ได้ เวลาสมควรนําทุกท่ านเดินทางกลับเข้ าสู่ เมืองหลวงพระบาง
 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารเมืองหลวงพระบาง
(พิเศษ!! พิธีบายศรีส่ ู ขวัญตามประเพณีพืน้ บ้ านของหลวงพระบาง)
นําท่ านเข้ าสู่ พกั ทีC่ hitchareung Muanglouang Hotelณ หลวงพระบาง หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว

วันทีส่ าม วัดเชียงทอง-

วัดวิชุนราช-วัดใหม่ สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุ งเทพฯ (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่าน เที่ยวชม
วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็ นวัดหลวงคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชย
เชษฐาธิ ราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวติ ศรี สว่างวงศ์ และเจ้าชีวติ

ศรี สว่างวงศ์วฒั นากษัตริ ยส์ องพระองค์สุดท้ายของลาวบริ เวณที่ต้ งั ของวัดอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของตัวเมือง
หลวงพระบางใกล้บริ เวณที่แม่น้ าคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ าโขง มีพระอุโบสถ หรื อภาษาลาวเรี ยกว่า “สิ ม” เป็ น
หลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่าลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็ นศิลปะแบบหลวงพระบาง
ส่ วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อซึ่ งเป็ นที่สังเกตกันว่า เป็ นวัดที่พระมหากษัตริ ยส์ ร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้นส่ วนสามัญ
จะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วยส่ วนหน้าบัน หรื อภาษาลาวว่า “โหง่ ” เป็ นรู ปเศียรนาค
ความงามของวัดอยูท่ ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบารุ งรักษาอย่างดีเยีย่ ม

จากนั้น นาท่านเทียวชม
วัดวิชุนราช นาท่านนมัสการ
พระธาตุหมากโม เป็ นเจดียป์ ทุมหรื อพระธาตุ
ดอกบัว แต่ชาวลาวทัว่ ไปเรี ยกว่า พระธาตุ
หมากโม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้าย

เทีย่ ง

แตงโมผ่าครึ่ งหรื อทรงโอคว่า คล้ายสถูปฟองน้ าที่สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกั ษณะคล้ายรัศมีแบบเปลว
ไฟของพระพุทธรู ปแบบลังกาหรื อสุ โขทัย บริ เวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่ มุม
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางไปวัดใหม่ สุวรรณภูมาราม หรื อที่ชาวหลวงพระบางเรี ยกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่ " เคยเป็ นที่
ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็ นที่ประดิษฐาน
พระบาง พระพุทธรู ปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวติ สักริ นฤทธิ์ จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้
อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เรา
จะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ(สิ ม) ลักษณะจะเป็ นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มี
ชายคาปกคลุมทั้งสี่ ดา้ นสองระดับต่อเนื่องกัน จากนั้น นาท่านชมพระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็ นวังที่
เจ้ามหาชีวติ ศรี สว่างวงศ์ทรงประทับอยูท่ ี่นี่จนสิ้ นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2518
พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็ น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวติ และพระมเหสี ห้อง
ท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็ นพระตาหนักซึ่ งมีเครื่ องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็ นระเบียบเรี ยบง่าย และ
นมัสการหอพระบาง ซึ่ งเป็ นพระคู่บา้ นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็ นพระพุทธรู ปประทับยืนปรางค์หา้ มสมุทรเป็ น
พระพุ 3ทธรู ปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ าหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคา 90% และยังมีพระพุทธรู ปนาคปรก
สลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่ ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระ
บาง

**พีเรียดช่ วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 เปลีย่ นแปลงเวลาขากลับเป็ น 15.50-17.20 น.**
15.50น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเซีย เทีย่ วบินที่ FD 1031**ไม่ มีอาหารบนเครื่ อง**
17.20น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
.......................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จํานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

15 พ.ย.62

17 พ.ย.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

29 พ.ย.62

01 ธ.ค.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

06 ธ.ค.62

08 ธ.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

08 ธ.ค.62

10 ธ.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

13 ธ.ค.62

15 ธ.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

20 ธ.ค.62

22 ธ.ค.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

28 ธ.ค.62

30 ธ.ค.62

24+1

16,900

16,500

15,900

3,000

29 ธ.ค.62

31 ธ.ค.62

24+1

17,900

17,500

16,900

3,000

30 ธ.ค.62

01 ม.ค.63

24+1

18,900

18,500

17,900

3,000

10 ม.ค. 63

12 ม.ค. 63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

24 ม.ค. 63

26 ม.ค. 63

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

07 ก.พ. 63

09 ก.พ. 63

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

14 ก.พ. 63

16 ก.พ. 63

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

28 ก.พ. 63

01 มี.ค. 63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

13 มี.ค. 63

15 มี.ค. 63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

27 มี.ค. 63

29 มี.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

15,900

15,500

14,900

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

08 พ.ค. 63

10 พ.ค. 63

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

22 พ.ค. 63

24 พ.ค. 63

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000












อัตราค่ าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถตู้รับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทไี่ ด้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง
ภาษีนํา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ค่ าระวางนํา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
อัตราค่ าบริการไม่ รวม

 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)

 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนํา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า15
วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชํ าระก่ อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก:
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย:
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นีท้ ่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ น
จริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่นๆ :
 บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวน
ทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้ องนําไปชําระค่ าเสี ยหายต่ างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 1 5 ท่านโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีทที่ ่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน ,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มนํา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า
–ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

















รายละเอียดเพิม่ เติม
บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สํ าคัญ
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชํ ารุ ดจากสายการบิน
กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
กรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด

 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทําให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าํ ให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้ องทําพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ ก่อนทําการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มนํา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

