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NT549
ทวัรเ์วยีงจนัทน ์วังเวยีง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คนื (FD)
ทัวรล์าว , 3 วัน 2 คนื ,

Chitchareune Mouang Luang Hotel  , The Grand Riverside Hotel

เวยีงจนัทร ์- พระธาตุหลวง - ประตูชยั - วงัเวยีง - ถนนโรตี
ถ้าํจงั - หลวงพระบาง - พระธาตุภูษ ี- ถนนคนเดนิ - วดัวชุินราช 
ตกับาตรขา้วเหนยีว - วดัเชยีงทอง - พระราชวงั - หอพระบาง

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เวยีงจนัทร ์- พระธาตหุลวง - ประตชูยั - วงัเวยีง - ถนนโรตี

09.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอน เมอืงอาคาร 1 ขาออก ชนั 2 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

12.05 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงหลวงนครเวยีงจนัทน ์โดย เทยีวบนิ FD 1040 (มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือง)

**หมายเหต*ุ* สายการบนิแอรเ์อเชยี มบีรกิารล็อกทนัีงและ Hot Seat บรกิารสําหรับลกูคา้ทมีคีวามประสงคต์อ้งการนังแถวหนา้และนังตดิกัน
หรือเลอืกทนัีงได ้เนืองจากตัวเครืองบนิของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็กทนัีงได ้ทนัีงอาจจะไม่ไดต้ดิกันในคณะ



ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ
*ในกรณีตอ้งการล็อกทนัีงไป-กลับ คา่ใชจ้า่ยใจการล็อกทนัีงไปกลับ 200 บาท/ทา่น/เทยีว 
*ตอ้งการล็อกทนัีงแถวหนา้ Hot Seat 
แถวท ี1 คา่บรกิารล็อกทนัีง ขาละ 500 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลับ 1,000 บาท/ทา่น 
แถวท ี2-5 คา่บรกิารล็อกทนัีง ขาละ 400 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลับ 800 บาท/ทา่น 
แถวท ี6-8 คา่บรกิารล็อกทนัีง ขาละ 200 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลับ 4,00 บาท/ทา่น 
**กรุณาแจง้พนักงานขายทกุครังกอ่นทําการจอง**

13.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิวตัไต เมอืงเวยีงจนัทน ์ประเทศลาว ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

บา่ย
นําทา่นไปสกัการะ วดัพระธาตหุลวง ตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของประตชูยั เป็นศาสนสถานทสํีาคัญทสีดุของประเทศลาว
เป็นสญัลักษณ์ประจําชาตลิาวมคีวามหมายตอ่จติใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง
แทนถงึความเป็นเอกราชและอํานาจอธปิไตยของลาวสรา้งขนึในศตวรรษท ี16 เป็นเจดยีท์มีลัีกษณะโดดเดน่ทสีดุในอาณาจักรลา้นชา้ง
เป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมในพระพทุธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักร มลัีกษณะคลา้ยป้อมปราการ
มกีารกอ่สรา้งระเบยีงสงูใหญ่ขนึโอบลอ้มองคพ์ระธาตไุว ้พรอ้มกับทําชอ่งหนา้ตา่งเล็กๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตทูางเขา้เป็นบานประตไูมใ้หญ่
ลงรักสแีดงรอบๆองคพ์ระธาต ุและมเีจดยีบ์รวิารลอ้มอยู่โดยรอบ

ชม อนุสาวรยีป์ระตชูยั ตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจันทน ์บนถนนลา้นชา้งจะไปสนิสดุทบีรเิวณประตชูยั สรา้งเสร็จในปี
พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพอืระลกึถงึประชาชนชาวลาวทสีละชวีติในสงครามกอ่นหนา้การปฏวัิตพิรรคคอมมวินสิต์
ประตชูยัมชีอืเรียกอกีอย่างหนุ่งวา่ "รัยเวย"์
เพราะในการกอ่สรา้งใชป้นูซเีมนสจ์ากประเทศอเมรกิาทซีอืมาเพอืสรา้งสนามบนิใหม่ในเวยีงจันทนใ์นระหวา่งสงครามอนิโดจนี แตพ่า่ยเสยีกอ่น
จงึไดนํ้ามาสรา้งประตชูยัแทน เป็นสถาปัตยกรรมทผีสมผสานศลิปะลา้นชา้งกับฝรังเศสเขา้ดว้ยกันอย่างงดงามและกลมกลนือย่างยงิ

นําทา่นเดนิทางมุ่งสู ่เมอืงวงัเวยีง สมัผัสวถิชีวีติความเป็นอยู่และธรรมชาต ิทา่มกลางขนุเขาทรีายลอ้มอยู่โดยรอบ จนไดช้อืวา่เป็น
"กุย้หลนิแหง่เมอืงลาว"

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ รา้นอาหารทวัีงเวยีง 

และใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิไปกับสสีนัยามค่าํคนืในเมอืงวังเวยีงบน ถนนคนเดนิ (Walking Street) หรือ ถนนโรตี
ซงึมโีรตใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิกันอย่างจใุจ

ทพีกั
The Grand Riverside Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
วงัเวยีง - ถ้าํจงั - หลวงพระบาง - พระธาตภุษู ี- ถนนคนเดนิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

หลังอาหาร พาทา่นตระการตากับความงามของหนิงอกหนิยอ้ยใน ถ้าํจงั ภายในมบีรรยากาศเย็นสบาย รวมทังสดูอากาศแสนบรสิทุธบินยอดถ ้าํ
พรอ้มทังชม จดุชมววิสดุยอดถ้าํ ททีา่นจะสามารถมองเห็นเมอืงวังเวยีงไดทั้งเมอืง 

นําทา่นชม สระมรกต ซงึเป็นบอ่น ้าํแร่ทไีดจ้ากภเูขาหนิปนู

ไดเ้วลาสมควรพาทกุทา่นมุ่งหนา้ เมอืงหลวงพระบาง เมอืงมรดกโลก ระหวา่งทางทา่นจะไดผ้า่นหมู่บา้นชาวลาวพรอ้มทังตน้ไมน้านาพันธุ์
เพลดิเพลนิไปกับทัศนียภาพอันงดงาม การทํานาขันบันไดและหมู่บา้นชนเผา่ตา่งๆของลาว ผา่นเมอืง กาส ีพคูณู เชยีงเงนิ
และเสน้ทางสายนีถอืวา่เป็นสนัทางทสีวยทสีดุ
เสน้ทางหนงึในเอเชยีอาคเนยร์ะหวา่งทางใหท้า่นถ่ายรูปจากมุมสงูของยอดเขาทสีวยทสีดุแหง่หนงึบนเสน้ทางนีและพักผอ่นหย่อนใจกับบรรยากาศแสนสบายที
ภเูพยีงฟ้า

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร



บา่ย
เดนิทางถงึ หลวงพระบาง

แลว้นําทา่นเดนิขนึบันได 328 ขัน เพอืนมัสการ พระธาตภุษู ี(Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มรืนดว้ยตน้ดอกจําปา ภษีูนีหมายถงึ “ภศูร”ี
คอืเป็นศรีของเมอืงหลวงพระบางนันเอง ตังโดดเดน่กลางใจเมอืง มจีดุชมววิกอ่นถงึยอดพระธาตุ
มองเห็นวัดบา้นเรือนทอดยาวขนานกับแม่น ้าํโขงจรดปากแม่น ้าํคานยอดสงูสดุของภษีู อยู่บนพนืทรีาบแคบๆ
ตัวพระธาตเุป็นทรงดอกบัวสเีหลยีมทาสทีองตังอยู่ บนฐานสเีหลยีมยอดประดับดว้ยเศวตฉัตรทองสํารดิ 7 ชนั สงูประมาณ 21 เมตร
จะสวยมากในยามเย็น แบบนีแสงแดดจะสอ่งองคพ์ระธาตเุป็นสทีองสกุปลัง มทีางเดนิรอบองคพ์ระธาตุ
สามารถชมทวิทัศนตั์วเมอืงหลวงพระบางไดเ้กอืบรอบเลยทเีดยีว

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ รา้นอาหาร (พศิษ!! พธิบีายศรีสูข่วัญตามประเพณีพนืบา้นของหลวงพระบาง)

หลังรับประทานอาหาร สามารถเดนิเทยีวชม ถนนขา้วเหนยีว หรือ ตลาดมดื เลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นทรีะลกึ
อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย

ทพีกั
Chitchareune Mouangluang Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
ตกับาตรขา้วเหนยีว - วดัเชยีงทอง - พระราชวงั - หอพระบาง - วดัวชุินราช - กรุงเทพฯ

06.00 น.
ตนืเชา้ไปร่วม ทําบุญ - ตกับาตร กับชาวหลวงพระบาง
ทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากันออกมานังรอตักบาตรพระสงฆท์เีรียงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆรูป
ซงึเป็นภาพยามเชา้ทมีชีวีติชวีาของหลวงพระบาง โดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอันสงบสขุและความเลอืมใสศรัทธาทมีตีอ่พทุธศาสนา
ทหียังรากลกึลงในวัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง

นําทา่นแวะเทยีวชม ตลาดเชา้

รับประทานบรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเทยีวชม วดัเชยีงทอง (Xieng Thong Temple)  เป็นวัดหลวงคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบาง
สรา้งขนึในสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชกอ่นทจีะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจันทน ์และยังไดรั้บการอุปถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรีสวา่งวงศ์
และเจา้ชวีติศรีสวา่งวงศวั์ฒนา กษัตรยิส์องพระองคส์ดุทา้ยของลาว บรเิวณทตัีงของวัดอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมอืงหลวงพระบาง
ใกลบ้รเิวณทแีม่น ้าํคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น ้าํโขง มพีระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา่ “สมิ” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก
หลังคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต่าํลงมาก ซอ้นกันอยู่ 3 ชนั เป็นศลิปะแบบหลวงพระบาง สว่นกลางม ีชอ่ฟ้า ประกอบดว้ย 17 ชอ่
ซงึเป็นทสีงัเกตกันวา่ เป็นวัดทพีระมหากษัตรยิส์รา้งขนึจงึม ี17 ชอ่ สว่นสามัญจะสรา้งกันแค ่1-7 ชอ่
เชอืกันวา่จะเก็บของมคีา่ไวใ้นนันดว้ยสว่นหนา้บัน หรือภาษาลาววา่ “โหง”่ เป็นรูปเศยีรนาค ความงามของวัดอยู่ทคีวามสงบสงา่ สะอาด
มกีารวางผังออกแบบและบํารุงรักษา

จากนันนําทา่นชม พระราชวงัเกา่ (Royal Palace Museum) เป็นวังทเีจา้มหาชวีติศรีสวา่งวงศท์รงประทับอยู่ทนีีจนสนิพระชนม์
เมอืมกีารเปลยีนแปลงการปกครองเมอืปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ไดถู้กเปลยีนเป็นพพิธิภัณฑ ์ประกอบดว้ย หอฟังธรรม
หอ้งรับแขกของเจา้มหาชวีติและพระมเหส ีหอ้งทอ้งพระโรง ทางดา้นหลังก็เป็นพระตําหนัก ซงึมเีครืองใชไ้มส้อยตา่งๆ
จัดเก็บไวเ้ป็นระเบยีบเรียบงา่ย

นําทา่นนมัสการ หอพระบาง ซงึเป็นพระคูบ่า้นคูเ่มอืงของหลวงพระบาง เป็นพระพทุธรูปประทับยืนปรางคห์า้มสมุทร
เป็นพระพทุธรูปศลิปะขอมสมัยหลังบายน น ้าํหนัก 54 กก. ประกอบดว้ยทองคํา 90% และยังมพีระพทุธรูปนาคปรกสลักศลิาศลิปะขอมอกี 4
องคป์ระดษิฐานอยู่

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางไป วดัใหมส่วุรรณภมูาราม หรือทชีาวหลวงพระบางเรียกกันสนัๆวา่ "วดัใหม"่
เคยเป็นทปีระทับของสมเด็จพระสงัฆราชบญุทัน ซงึเป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคส์ดุทา้ยของลาว และยังเคยเป็นทปีระดษิฐาน "พระบาง"



พระพทุธรูปคูเ่มอืงหลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธ ิจนกระทังถงึปี พ.ศ. 2437
จงึไดอั้ญเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระบาง ภายในพระราชวังจวบจนกระทังปัจจบัุน
เมอืมาเยือนวัดแหง่นีสงิทเีราจะสงัเกตเห็นถงึความแตกตา่งจากวัดอนื  ๆคอืตัวอุโบสถ(สมิ) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามขีนาดใหญ่
มชีายคาปกคลมุทังสดีา้นสองระดับตอ่เนืองกัน 

จากนันนําทา่นนมัสการ พระธาตหุมากโม เป็นเจดยีป์ทมุหรือพระธาตดุอกบัว แตช่าวลาวทัวไปเรียกวา่ "พระธาตหุมากโม"
เนืองจากเห็นวา่มรีูปทรงคลา้ยแตงโมผา่ครงึ หรือทรงโอคว่าํ คลา้ยสถูปฟองน ้าํทสีาญจ ีประเทศอนิเดยี
ยอดพระธาตมุลัีกษณะคลา้ยรัศมแีบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลังกาหรือสโุขทัย
บรเิวณมุมฐานชนักลางและชนับนมเีจดยท์ศิทรงดอกบัวตมูทังสมีุม 

ไดเ้วลาสมควรนําทกุทา่นมุ่งหนา้สู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง

16.30 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซยี เทยีวบนิท ีFD 1031

17.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรล์าว
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี14 สงิหาคม 2562 เวลา 10:06 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรล์าว

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถตูร้บั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• เงอืนไขประกนัการเดนิทางคา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก. ตอ่ 1 ใบ

อัตราคา่ลรกิารนไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

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

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน,
การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ ่วยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลกูทัวร ์1 ท่าน (บังคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่านคะ่ (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่ังคบัทปิคะ่)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

กรณียกเลกิ

กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี



เงอืนไขอนืๆ

• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ท่านขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10
ท่านไมม่หีวัหนา้ทัวรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(15
ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้ - ออกประเทศใดๆกต็าม
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• เทยีวบนิ, ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์

• กรณมี ี"คดคีวาม" ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณ ี"หญงิตงัครรภ"์ ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง **
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