
ใบอนญุาตฯ 11/09867

เน็กซทั์วร.์คอม โดย
บรษิทั เน็กซ ์บุค๊กงิ จํากดั
เลขท ี240/26 อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ชนั 16 ถนนรัชดาภเิษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

Tel : 081-873-6566 (ทกุวัน) 
Line ID : @nexttour
E-mail : info@nexttour.com 
Website : https://www.nexttour.com

NT548
ทวัรล์าว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คนื (PG)
ทัวรล์าว , 3 วัน 2 คนื ,

Chitchareune Mouang Luang Hotel

หลวงพระบาง - น้าํตกตาดกวางส ี- ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ - ตลาดมดื
บา้นชา่งฆอ้ง - ถ้าํตงิ - บา้นชา่งไห - พระราชวงัเก่า - วดัเชยีงทอง - วดัใหม่
ระธาตุษูส ี- บายศรสีูข่วญั - ใสบ่าตรขา้วเหนยีว - วดัวชุินราช - บา้นผานม 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - น้าํตกตาดกวางส ี- ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ - ตลาดมดื

06.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway (PG)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

09.55 น.
ออกเดนิทางสู ่หลวงพระบาง โดยเทยีวบนิ PG 941 (บรกิารอาหารบนเครือง)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



บา่ย
นําเดนิทางผา่นหมู่บา้นชนบท ชมวถิชีวีติของชาวบา้น สู ่น้าํตกตาดกวางส ี(Kuang Xi Waterfall) หา่งจากหลวงพระบาง 30
กโิลเมตรไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้โดยผา่นหมู่บา้นชนบทรมิถนน 2 ขา้งทาง เป็นหนงึในน ้าํตกทสีวยทสีดุในเขตหลวงพระบาง
มแีม่น ้าํใสสมีรกตตลอดปี

ชมความงามของน ้าํตกทตีกลดหลันเป็นชนัๆอย่างสวยงาม แตล่ะชนัเกดิจากการผสมของหนิปนูสงูราว 70 เมตร ม ี2 ชนัสภาพป่าร่มรืน
มสีะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆน ้าํตก ใหเ้วลาอสิระดมืด่าํกับธรรมชาต ิและอสิระกับการเลน่น ้าํ

ค่าํ
นําทา่น ลอ่งเรอื เพอืชมบา้นเรือน และการดํารงชวีติของชาวเมอืงหลวงพระบาง ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับบรรยากาศพระอาทติยอั์สดง
และอมิอร่อยกับอาหารบนเรือ

จากนันนําทา่นเลอืกซอืสนิคา้ท ีตลาดมดื ซงึชาวหลวงพระบางจะวางของขายตามถนนศรีสวา่งวงศจ์นถงึหนา้พระราชวัง
ใหท้กุทา่นเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัยพไืวเ้ป็นของฝากหรือเป็นของทรีะลกึ

ทพีกั
Chitchareune Mouangluang Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
บา้นช่างฆอ้ง - ถ้าํตงิ - บา้นช่างไห - พระราชวงัเกา่ - วดัเชยีงทอง - วดัใหม ่- พระธาตษูุส ี- บายศรสีูข่วญั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

จากนันนําทา่นเยียมชม บา้นช่างฆอ้ง ศนูยหั์ตกรรมพนืบา้นอกีแหง่หนงึของเมอืงหลวงพระบาง ทรีวบรวมสนิคา้หัตกรรมงานฝีมอืตา่งๆ
ไวสํ้าหรับนักทอ่งเทยีวเขา้เยียมชมหรือเรียนรูว้ธิกีารทํา อาท ิการทํางานกระดาษสา การทอผา้ไหมของลาว 

จากนันเดนิทางสูท่า่เรือ บา้นช่างไห เพอืลอ่งเรือเดนิทางชมววิทวิทัศนส์องฝังแม่น ้าํโขงสูถ่ ้าํตงิ ซงึเป็นถ ้าํอยู่บนหนา้ผารมิแม่น ้าํโขงมอียู่ 2 ถ ้าํ
คอืถ ้าํลา่งและถ ้าํบน ถ ้าํตงิลุม่หรือถ ้าํลา่งสงู 60 เมตรจากพนืน ้าํ มลัีกษณะเป็นโพรงน ้าํตนื  ๆมหีนิงอกหนิยอ้ย มพีระพทุธรูปไมจํ้านวนนับ 2,500
องค ์สว่นใหญ่จะเป็นพระยืน มทัีงปางประทานพรและปางหา้มญาต ิถ ้าํตงิบนจะไปทางแยกซา้ย เดนิขนึบันไดไป 218 ขัน ปากถ ้าํไม่ลกึมาก
มพีระพทุธรูปอยู่ในถ ้าํแตไ่ม่มากเทา่ถ ้าํลา่ง สมัยโบราณเป็นทสีกัการะบวงสรวงดวงวญิญาณผฟ้ีาผแีถนเทวดาผาตงิ
ตอ่มาพระเจา้โพธสิารทรงเลอืมใสพระพทุธศาสนา เป็นผูนํ้าพระพทุธรูปเขา้มาและจงึทรงใชถ้ ้าํตงิเป็นสถานทศัีกดสิทิธทิางพทุธศาสนา 

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่บา้นช่างไห ชมวถิชีวีติของชาวบา้นทอียู่รมิแม่น ้าํโขง มอีาชพีในการหมักสาโทและตม้เหลา้ขาวจําหน่าย
และยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้พนืเมอืงจําพวกผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เครืองเงนิวางจําหน่ายอย่างเป็นระเบยีบ
ชมความร่วมมอืของชาวบา้นทไีดจั้ดแตง่ลานบา้นอย่างสวยงามเพอืรอรับนักทอ่งเทยีว

จากนันเยียมชม พระราชวงัเกา่ (Royal Palace Museum) สรา้งขนึปี พ.ศ.2447 โดยสถาปนกิชาวฝรังเศสเป็นผูอ้อกแบบ
เป็นวังทเีจา้มหาชวีติศรีสวา่งวงศท์รงประทับอยู่ทนีีจนสนิพระชนม ์เมอืมกีารเปลยีนแปลงการปกครองเมอืปี พ.ศ.2518
พระราชวังก็ไดถู้กเปลยีนเป็นพพิธิภัณฑ ์ภายในมหีอทปีระดษิฐานองคพ์ระบางพระพทุธรูปปางหา้มญาต ิสงู 83 ซม. หนัก 54 กก.
และยังประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรับแขกของเจา้มหาชวีติและพระมเหส ีหอ้งทอ้งพระโรง
ทางดา้นหลังก็เป็นพระตําหนักซงึมเีครืองใชไ้มส้อยตา่งๆจัดเก็บไวเ้ป็นระเบยีบเรียบงา่ย

จากนันเยียมชม วดัเชยีงทอง เป็นวัดหลวงคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบาง
สรา้งขนึในสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชกอ่นทจีะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจันทน ์มพีระอุโบสถหรือภาษาลาวเรียกวา่ “สมิ” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก
หลังคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต่าํลงมากซอ้นกันอยู่ 3 ชนั เป็นศลิปะแบบหลวงพระบาง สว่นกลางมชีอ่ฟ้าประกอบดว้ย 17 ชอ่
ซงึเป็นทสีงัเกตกันวา่ เป็นวัดทพีระมหากษัตรยิส์รา้งขนึ จงึม ี17 ชอ่ สว่นสามัญจะสรา้งกันแค ่1 - 7 ชอ่เชอืกันวา่จะเก็บของมคีา่ไวใ้นนันดว้ย
สว่นหนา้บัน หรือ ภาษาลาวเรียกวา่ “โหง”่ เป็นรูปเศยีรนาค ความงามของวัดอยู่ทคีวามสงบ สงา่ สะอาด
มกีารวางผังออกแบบและบํารุงรักษาอย่างดเียียม

นําทา่นไหวพ้ระท ีวดัใหมส่วุรรณภมูาราม หรือทชีาวหลวงพระบางเรียกกันสนัๆวา่ "วดัใหม"่ เคยเป็นทปีระทับของสมเด็จพระสงัฆราชบญุทัน
ซงึเป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคส์ดุทา้ยของลาว และยังเคยเป็นทปีระดษิฐานพระบาง พระพทุธรูปคูเ่มอืงหลวงพระบาง



ในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธจินกระทังถงึปี พ.ศ. 2437 จงึไดอั้ญเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระบาง
ภายในพระราชวังจวบจนกระทังปัจจบัุน เมอืมาเยือนวัดแหง่นีสงิทเีราจะสงัเกตเห็นถงึความแตกตา่งจากวัดอนื  ๆคอืตัวอุโบสถ(สมิ)
ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรงหลังคา มขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลมุทังสดีา้นสองระดับตอ่เนืองกัน 

จากนันนําทา่นสู ่พระธาตภุษู ีเป็นยอดเขาทมีคีวามสงูประมาณ 150 เมตร ตังอยู่ใจกลางเมอืงหลวงพระบาง เปรียบเสมอืนเสาหลักของเมอืง
และยังเป็นจดุชมววิทนัีกทอ่งเทยีวนยิมไปชมบรรยากาศพระอาทติยต์กดนิ และสามารถมองเห็นววิเมอืงหลวงพระบางได ้360 องศา
บันไดทางขนึมทัีงหมด 328 ขัน ชาวหลวงพระบางกลา่ววา่ “ไปเยยีมนครหลวงพระบาง ถา้ไมไ่ดข้นึภษูถีอืวา่ไมถ่งึหลวงพระบาง”

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ รา้นอาหารเมอืงหลวงพระบาง (พเิศษ!! พธิบีายศรีสูข่วัญตามประเพณีพนืบา้นของหลวงพระบาง)
ตามประเพณีพนืเมอืงของคนลาว ทจัีดขนึเพอืตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง และร่วมรับประทานอาหารตามแบบพนืบา้น (ขันโตก)

ทพีกั
Chitchareune Mouangluang Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
ใสบ่าตรขา้วเหนยีว - วดัวชุินราช - บา้นผานม - กรุงเทพฯ

เชา้
ตนืเชา้ไปร่วม ทําบุญ - ใสบ่าตรขา้วเหนยีว กับชาวหลวงพระบาง ทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากันออกมานังรอตักบาตรพระสงฆ์
ทเีรียงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆรูป ซงึเป็นภาพยามเชา้ทมีชีวีติชวีาของหลวงพระบาง
โดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอันสงบสขุและความเลอืมใสศรัทธา ทมีตีอ่พทุธศาสนาทหียังรากลกึ ลงในวัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง

นําทา่นแวะเทยีวชม ตลาดเชา้ ทเีต็มไปดว้ยอาหารพนืเมอืงและของฝาก แวะชมิกาแฟลาวทขีนึชอื รา้นประชานยิม
ใหท้า่นไดล้มิรสกาแฟลาวคูก่ับขนมคู ่หรือ ปาทอ่งโก๋

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

จากนันนําทา่นเทยีวชม วดัวชุินราช นําทา่นนมัสการ พระธาตหุมากโม เป็นเจดยีป์ทมุ หรือ พระธาตดุอกบัว แตช่าวลาวทัวไปเรียกวา่
พระธาตหุมากโม เนืองจากเห็นวา่มรีูปทรงคลา้ยแตงโมผา่ครงึหรือทรงโอคว่าํ คลา้ยสถูปฟองน ้าํทสีาญจ ีประเทศอนิเดยี
ยอดพระธาตมุลัีกษณะคลา้ยรัศมแีบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลังกาหรือสโุขทัย บรเิวณมุมฐานชนักลางและชนับน
มเีจดยีท์ศิทรงดอกบัวตมูทังสมีุม

จากนันนําทา่นแวะชอ้ปปิงผา้พนืเมอืงท ีบา้นผานม เป็นหมู่บา้นชาวไทลอื มฝีีมอืในการทอผา้อย่างสวยงาม
อดตีเป็นแหลง่ทอผา้ถวายแดเ่จา้มหาชวีติ ปัจจบัุนผา้ทอจากบา้นผานมนีมชีอืเสยีงมาก
และมกีารรวมกลุม่ตังเป็นศนูยหั์ตถกรรมแสดงสนิคา้และยังมกีารสาธติใหท้า่นชมดว้ย

ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง เพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ

12.48 น.
ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG 942 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

14.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรล์าว
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี5 กันยายน 2562 เวลา 11:47 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรล์าว

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั - สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ, โทรศพัท  ์- โทรสาร, อนิเตอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซกัรดี ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน,
การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศ
ซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าํใจของทุกทา่นคะ่ (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

• เงอืนไขอนืๆ
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(15
ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน



• คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10
ทา่นขอสงวนสทิธเิลอืนวนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ทา่นออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการทอ่งเทยีวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้ - ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทงัสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ, ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเทา่นนั
(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การกอ่จลาจล
หรอืกรณทีา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจาํตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทยีว
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื,
เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศ ปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม
อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไป ดงันัน
ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์  ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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