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วันแรก

06.30 น.

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-นา้ ตกตาดกวางสี-ล่ องเรือชมพระอาทิตย์ ตกดิน-ตลาดมืด
 (-/กลางวัน/เย็น)
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคาท์ เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์ เวย์
Bangkok Airway (PG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกแก่ทก
ุ ท่าน

09.25 น.

ออกเดินทางสูห่ ลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน PG 941 ** บริการอาหารบนเครื่อง**

11.35 น.

เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร

จากนัน้

นาเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้ านสู่ นา้ ตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall)ห่าง
จากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริ มถนน 2 ข้ างทาง
เป็ นหนึง่ ในน ้าตกที่สวยที่สดุ ในเขตหลวงพระบาง มีแม่น ้าใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของน ้าตกที่ตก
ลดหลัน่ เป็ นชันๆอย่
้ างสวยงามแต่ละชันเกิ
้ ดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชัน้ สภาพป่ าร่ ม
รื่ น มีสะพานและเส้ นทางเดินชมรอบๆ น ้าตก ให้ เวลาอิสระดื่มด่ากับธรรมชาติ และ อิสระกับการเล่นน ้า
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(BI) LAOS001_PG

ค่า

นาท่า นลงเรื อ เพื่ อ ชมบ้ านเรื อ น และการด ารงชี วิ ต ของ
ชาวเมืองหลวงพระบาง ให้ ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ
พระอาทิตย์อัสดง และ อิ่มอร่ อยกับอาหารบนเรื อ
จากนัน้ นาท่านเลือกซือ้ สินค้ าที่ ตลาดมืด ซึ่งชาวหลวง
พระบางจะวางของขายตามถนนศรี สว่างวงศ์ จนถึงหน้ า
พระราชวัง ให้ ทกุ ท่านเลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัยพื ้ไว้ เป็ น
ของฝากหรื อเป็ นของที่ระลึก

 เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว
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วันที่สอง

บ้ านช่ างฆ้ อง-ถา้ ติ่ง-บ้ านช่ างไห-พระราชวังเก่ า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่ -พระธาตุษูสี-บายศรีส่ ูขวัญ
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก

จากนัน้

นาท่านเยี่ยมชม บ้ านช่ างฆ้ อง ศูนย์หตั กรรมพื ้นบ้ านอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบางที่รวบรวมสินค้ า
หัตกรรมงานฝี มือต่างๆ ไว้ สาหรับนักท่องเที่ยวเข้ าเยี่ยมชมหรื อเรี ยนรู้ วิธีการทา อาทิ การทางานกระดาษ
สา การทอผ้ าไหมของลาว จากนันเดิ
้ นทางสูท่ ่าเรื อ บ้ านช่างไห เพื่อล่องเรื อเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่ ง
แม่น ้าโขงสู่ ถา้ ติ่ง ซึง่ เป็ นถ ้าอยูบ่ นหน้ าผาริ มแม่น ้าโขงมีอยู่ 2 ถ ้า คือ ถ ้าล่างและถ ้าบน ถ ้าติ่งลุม่ หรื อ ถ ้า
ล่างสูง 60 เมตร จากพื ้นน ้ามีลกั ษณะเป็ นโพรงน ้าตื ้นๆ มีหินงอกหินย้ อย มีพระพุทธรูปไม้ จานวนนับ 2,500
องค์ ส่วนใหญ่จะเป็ นพระยืน มีทงปางประทานพร
ั้
และปางห้ ามญาติ ถ ้าติ่งบน จะไปทางแยกซ้ ายเดินขึ ้น
บันไดไป 218 ขัน้ ปากถ ้าไม่ลกึ มากมีพระพุทธรูปอยูใ่ นถ ้าแต่ไม่มากเท่าถ ้าล่าง สมัยโบราณเป็ นที่สกั การะ
บวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้ าโพธิ สารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็ น
ผู้นาพระพุทธรูปเข้ ามา และจึงทรงใช้ ถ ้าติ่งเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ทางพุทธศาสนา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร

จากนัน้

นาท่านเดินทางกลับสู่ บ้ านช่ างไหชมวิถีชีวิตของชาวบ้ านที่อยูร่ ิ มแม่น ้าโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และ
ต้ ม เหล้ า ขาว จ าหน่า ยและยัง เป็ นแหล่ง รวมสินค้ า พื ้นเมื อ งจาพวก ผ้ าทอลวดลายสวยงามมา กมาย
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เครื่ องเงิน วางจาหน่ายอย่างเป็ นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้ านที่ได้ จดั แต่งลานบ้ าน อย่างสวยงาม
เพื่อรอรับนักท่องเที่ยว จากนัน้ เยี่ยมชม พระราชวังเก่ า (Royal Palace Museum) สร้ างขึ ้นปี พ.ศ.2447
โดยสถาปนิ ก ชาวฝรั่ ง เศสเป็ นผู้อ อกแบบ เป็ นวัง ที่ เจ้ า มหาชี วิ ต ศรี ส ว่า งวงศ์ ทรงประทับ อยู่ที่ นี่ จ น
สิ ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ ถกู เปลีย่ นเป็ น พิพิธภัณฑ์
ภายในมี ห อที่ป ระดิ ษ ฐานองค์ พ ระบางพระพุท ธรู ป ปางห้ า มญาติ สูง 83 ซม. หนัก 54 กก. และยัง
ประกอบด้ วยหอฟั งธรรมห้ องรับแขกของเจ้ ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้ องท้ องพระโรง ทางด้ านหลังก็เป็ น
พระตาหนักซึง่ มีเครื่ องใช้ ไม้ สอยต่างๆ จัดเก็บไว้ เป็ นระเบียบเรี ยบง่าย จากนัน้ นาท่านเยี่ยมชม วัดเชียง
ทองเป็ นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชก่อนที่จะย้ ายเมือ ง
หลวงไปเวียงจันทน์ มีพระอุโบสถ หรื อภาษาลาวเรี ยกว่า “สิม” เป็ นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถ
แอ่ น โค้ ง และลาดต่ า ลงมาก ซ้ อ นกั น อยู่ 3 ชั น้ เป็ นศิ ล ปะแบบหลวงพระบาง ส่ว นกลางมี ช่ อ ฟ้ า
ประกอบด้ วย 17 ช่อ ซึ่งเป็ นที่สงั เกตกันว่า เป็ นวัดที่พระมหากษัตริ ย์สร้ างขึ ้นจึงมี 17 ขัน้ ส่วนสามัญจะ
สร้ างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ ในนันด้
้ วย ส่วนหน้ าบัน หรื อภาษาลาวว่า “โหง่” เป็ นรู ป
เศียรนาค ความงามของวัดอยูท่ ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบารุงรักษาอย่างดีเยี่ยม
นาท่านไหว้ พระที่ วัดใหม่ สุวรรณภูมาราม หรื อที่ชาวหลวงพระบางเรี ยกกันสันๆว่
้ า "วัดใหม่ " เคยเป็ นที่
ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์สดุ ท้ ายของลาวและยังเคยเป็ นที่
ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคูเ่ มืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ ามหาชีวิตสักริ นฤทธิ์ จนกระทัง่ ถึงปี
พ.ศ. 2437 จึงได้ อัญเชิ ญพระบาง
ไป ประดิ ษ ฐ านในหอ พระบ า ง
ภายในพระราชวัง จวบจนกระทั่ง
ปั จจุบัน เมื่ อมาเยือนวัดแห่งนี ้สิ่งที่
เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่าง
จากวั ด อื่ น ๆ คื อ ตั ว อุ โ บสถ(สิ ม )
ลั ก ษณะจะเป็ นอาคารทรงโรง
หลัง คามี ข นาดใหญ่ มี ช ายคาปก
คลุมทังสี
้ ่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน
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จากนัน้ นาท่านสู่ พระธาตุภษู ี เป็ นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 150 เมตร ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองหลวงพระ
บาง เปรี ยบเสมือนเสาหลักของเมือง และยังเป็ นจุดชมวิวที่นกั ท่องเที่ยวนิยมไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์
ตกดิน และสามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา บันไดทางขึ ้นมีทงหมด
ั้
328 ขัน้ ชาวหลวง
พระบางกล่าวว่า “ไปเยี่ยมนครหลวงพระบาง ถ้ าไม่ ได้ ขึน้ ภูษีถือว่ าไม่ ถึงหลวงพระบาง”
ค่า

รั บประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารเมืองหลวงพระบาง (พิเศษ!! พิ ธีบายศรี ส่ ู ขวัญตาม

ประเพณีพืน้ บ้ านของหลวงพระบาง) ตามประเพณีพื ้นเมืองของคนลาว ที่จัดขึ ้นเพื่อต้ อนรับแขกบ้ าน
แขกเมือง และร่วมรับประทานอาหารตามแบบพื ้นบ้ าน (ขันโตก)
 เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว
วันที่สาม

ใส่ บาตรข้ าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้ านผานม-กรุงเทพฯ

 (เช้ า/-/-)

เช้ า

ตื่นเช้ าไปร่วม ทาบุญ-ใส่ บาตรข้ าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้ าชาวหลวงพระบางทุกบ้ านจะพา
กันออกมานัง่ รอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรี ยงแถวเดินมาตามถนนเป็ นร้ อยๆรูป ซึง่ เป็ นภาพยามเช้ าทีม่ ีชีวิตชีวา
ของหลวงพระบางโดยสะท้ อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลือ่ มใสศรัทธาที่มีตอ่ พุทธศาสนาที่
หยัง่ รากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้ านช้ าง และนาท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้ า ที่เต็มไปด้ วยอาหาร
พื ้นเมือง และของฝาก แวะชิมกาแฟลาวที่ขึ ้นชื่อ ร้ านประชานิยม ให้ ทา่ นได้ ลิ ้มรสกาแฟลาว คูก่ บั ขนมคู่
หรื อ ปาท่องโก๋
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
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จากนัน้

จากนัน้ นาท่านเที่ ยวชม วัดวิชุนราช นาท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็ นเจดีย์ ปทุมหรื อ พระธาตุ
ดอกบัว แต่ชาวลาวทัว่ ไปเรี ยกว่า พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ ายแตงโมผ่าครึ่ งหรื อทรง
โอคว่า คล้ ายสถูปฟองนา้ ที่สาญจี ประเทศอิ นเดีย ยอดพระธาตุมีลกั ษณะคล้ ายรัศมี แบบเปลวไฟของ
พระพุทธรู ปแบบลังกาหรื อสุโขทัย บริ เวณมุมฐานชัน้ กลางและชัน้ บนมี เจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทังสี
้ ่มุม
จากนัน้ นาท่านแวะช้ อปปิ ้งผ้ าพืน้ เมื อ งที่ บ้ านผานม เป็ นหมู่บ้านชาวไทลื ้อ มีฝีมื อ ในการทอผ้ าอย่าง
สวยงาม อดีตเป็ นแหล่งทอผ้ าถวายแด่เจ้ ามหาชีวิต ปั จจุบนั ผ้ าทอจากบ้ านผานมนี ้มีชื่อเสียงมาก และมี
การรวมกลุม่ ตังเป็
้ นศูนย์หตั ถกรรมแสดงสินค้ า และยังมีการสาธิตให้ ทา่ นชมด้ วย

ได้ เวลาสมควร เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
12.20 น.
14.35 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG 942 ** บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง **
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
.......................................................................................
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน บิน PG
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

01 ก.พ.62

03 ก.พ.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

08 ก.พ.62

10 ก.พ.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

15 ก.พ.62

17 ก.พ.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

22 ก.พ.62

24 ก.พ.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

01 มี.ค.62

03 มี.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

08 มี.ค.62

10 มี.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000











อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน(กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถตู้รับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋ าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
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อัตราค่าบริการไม่ รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ะ)
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินน้าใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ะ)
เงื่อนไขการสารองที่น่ งั และการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่ น้อยกว่ า 15 วัน มิฉะนัน้ ถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระ
ก่ อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
 ยกเลิ กการเดินทางก่ อนการเดิน ทาง 30 วัน บริ ษั ทฯ จะคืนเงิน ค่ ามัดจ าให้ ทัง้ หมด ยกเว้ นในกรณี
วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ
ทัง้ สิน้
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ทงั ้ หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้
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กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
ทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ทัง้ นี ท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายที่ไม่
สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุก
กรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะ
เดินทางไม่ ครบตามจานวนที่บริ ษั ทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึ น้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่ อทาง
บริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสียหายต่ าง ๆ ที่เกิดจาก
การยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ ีมีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ไม่ มีหัวหน้ า
ทัวร์ ไทยร่ วมเดินทางไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
 กรณีท่ ที ่ านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุก
ครั ง้ ก่ อนทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้
แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้
ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
 กรณี ใช้ ห นั งสื อเดิ นทางราชการ (เล่ มนา้ เงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ย วกับคณะทัวร์ หากท่ านถู ก
ปฏิเสธในการเข้ า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด
ๆ ทัง้ สิน้
รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีท่ เี กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านัน้ (หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถเดินทางได้ )
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 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่
ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยั พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีท่ เี กิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่ง
ไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีท่ เี กิดเหตุสุดวิสัย
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบาง
รายการ,ไม่ ทานอาหารบางมือ้ ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทน
ต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ ี
เกิดจากความประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ กี ระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณีท่ กี ารตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คนื ค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
 ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ ที ่ านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
และไม่ สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทัง้ หมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศ
หรือต่ างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรือค่ า
ทัวร์ ทงั ้ หมด
** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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