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วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด                                   (-/-/เย็น)                                                                                                                            

11.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

13.55 น.             ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเท่ียวบิน FD 1030   **ไม่มีอาหารบนเคร่ือง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.20 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
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จากนั้น น าท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี 
(Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มร่ืนด้วย
ตน้ดอกจ าปา ภูษี น้ีหมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรี
ของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้ งโดดเด่น
กลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ 
มองเห็นวดั บา้นเรือน ทอดยาวขนานกบัแม่น ้ า
โขงจรดปากแม่น ้ าคานยอดสูงสุดของภูษี อยู่
บนพื้นท่ีราบแคบๆ ตวัพระธาตุเป็นทรงดอกบวั
ส่ีเหล่ียมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานส่ีเหล่ียมยอด
ประดบัดว้ยเศวตฉัตรทองส าริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเยน็ แบบน้ีแสงแดดจะส่ององค์พระ
ธาตุเป็นสีทองสุกปลัง่ มีทางเดินรอบองคพ์ระธาตุสามารถชมทิวทศัน์ตวัเมืองหลวงพระบางไดเ้กือบรอบเลยทีเดียว 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง หลงัทานอาหาร  น าท่าน ชมถนนข้าวเหนียว ของ
หลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นท่ีระลึก  

   น าท่านเข้าสู่พกัท่ี Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 
 

วันท่ีสอง ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ า้ติ่ง-บ้านช่างไห-น ้าตกตาดกวงชี-พธิีบายศรีสู่ขวัญ               (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

05.00  น. ต่ืนเช้าไปร่วม ท าบุญ-ตักบาตร กบัชาวหลวงพระ
บางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากัน
ออกมานั่งรอตกับาตรพระสงฆ์ท่ีเรียงแถวเดินมา
ตามถนนเป็นร้อยๆ รูปซ่ึงเป็นภาพยามเช้าท่ีมี
ชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถึงวิถีชีวิต
ของสังคมอนัสงบสุขและความเล่ือมใสศรัทธาท่ีมี
ต่อพุทธศาสนาท่ีหยัง่รากลึกลงในวฒันธรรมของ
ชาวลา้นชา้งและน าท่านแวะเท่ียวชม ตลาดเช้า  

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พกั 
จากนั้น น าท่านแวะชอ้ปป้ิงผา้พื้นเมืองท่ี บ้านผานม เป็นหมู่บา้นชาวไทล้ือ มีฝีมือในการทอผา้อยา่งสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอ

ผา้ถวายแด่เจา้มหาชีวิต ปัจจุบนัผา้ทอจากบา้นผานมน้ีมีช่ือเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนยห์ัตถกรรมแสดง
สินคา้ และยงัมีการสาธิตให้ท่านชมดว้ย จากนั้นน าท่านลงเรือเดินทางชมวิวทิวทศัน์สองฝ่ังแม่น ้ าโขง ถ ้าติ่ง (Ting 

Cave) ซ่ึงเป็นถ ้าอยู่บนหนา้ผาริมแม่น ้ าโขงมีอยู่ 2 ถ ้า คือ ถ ้าล่างและถ ้าบน ถ ้าต่ิงลุ่ม หรือ ถ ้าล่างสูง 60 เมตร จากพื้น
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น ้ามีลกัษณะเป็นโพรงน ้าต้ืนๆ มีหินงอกหินยอ้ย มีพระพุทธรูปไมจ้ านวนนบั 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยนื มีทั้ง
ปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ ้ าต่ิงบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ ้ าไม่ลึกมากมี
พระพุทธรูปอยู่ในถ ้าแต่ไม่มากเท่าถ ้าล่าง สมยัโบราณเป็นท่ีสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาต่ิง 
ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเล่ือมใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ ้ าต่ิงเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนาแลว้ล่องเรือกลบั  

  
เท่ียง            บริการอาหารกลางวันพื้นบ้านแบบขันโตก บนเรือ พร้อมด่ืมด ่ากบับรรยากาศ ริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

    
ก่อนถึงตวัเมืองหลวงพระบางแวะ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีอยู่ริมแม่น ้ าโขง มีอาชีพในการหมกัสาโท 
และตม้เหลา้ขาว จ าหน่ายและยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้พื้นเมืองจ าพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เคร่ืองเงิน วาง
จ าหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบา้นท่ีไดจ้ดัแต่งลานบา้น อย่างสวยงามเพื่อรอรับนกัท่องเท่ียว 
ไดเ้วลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองหลวงพระบาง 

บ่าย น าเดินทางผ่านหมู่บา้นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบา้นสู่ น ้าตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall) ห่างจากหลวงพระ
บาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้หน่ึงในน ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน ้าตก
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ท่ีตกลดหลัน่เป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มร่ืน มี
สะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น ้าตก 

 
       ได้เวลาสมควรน าทุกท่านเดินทางกลบัเข้าสู่เมืองหลวงพระบาง 

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง   (พเิศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของ
หลวงพระบาง) 

   น าท่านเข้าสู่พกัท่ี Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 
 

วันท่ีสาม วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ       (เช้า/กลางวัน/-)                                                                               

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พกั 
น าท่าน เท่ียวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมยัพระเจา้ไชย

เชษฐาธิราชก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์ และยงัไดรั้บการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์และเจา้ชีวิต
ศรีสว่างวงศ์วฒันา กษตัริยส์องพระองค์สุดทา้ยของลาว บริเวณท่ีตั้งของวดัอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตวั
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เมืองหลวงพระบาง ใกลบ้ริเวณท่ีแม่น ้าคานไหลมาบรรจบกนักบัแม่น ้าโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” 
เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนกั หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต ่าลงมาก ซอ้นกนัอยู ่3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง 
ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซ่ึงเป็นท่ีสังเกตกันว่า เป็นวดัท่ีพระมหากษตัริยส์ร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วน
สามญัจะสร้างกนัแค่ 1-7 ช่อ เช่ือกนัวา่จะเก็บของมีค่าไวใ้นนั้นดว้ย ส่วนหนา้บนั หรือภาษาลาววา่ “โหง่” เป็นรูปเศียร
นาค ความงามของวดัอยูท่ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผงัออกแบบและบ ารุงรักษาอยา่งดีเยีย่ม  

 
จากนั้น น าท่านเทียวชม วัดวิชุนราช น าท่านนมสัการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวั แต่ชาวลาวทัว่ไป

เรียกว่า พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็นว่ามีรูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าคร่ึงหรือทรงโอคว ่า คลา้ยสถูปฟองน ้ าท่ีสาญจี 
ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกัษณะคลา้ยรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั บริเวณมุมฐาน
ชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิ์ศทรงดอกบวัตูมทั้งส่ีมุม 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปวัดใหม่สุวรรณภู
มารามหรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกนัสั้นๆ
ว่า "วัดใหม่"  เคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จ
พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช บุ ญ ทั น  ซ่ึ ง เ ป็ น ส ม เ ด็ จ
พระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยงัเคย
เป็นท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมือง
หลวงพระบางในรัชสมยัของเจ้ามหาชีวิตสัก
รินฤทธ์ิ  จนกระทั่ง ถึ ง ปีพ.ศ .  2437  จึงได้
อญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบาง
ภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั เม่ือมาเยอืนวดัแห่งน้ีส่ิงท่ีเราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือ
ตวัอุโบสถ(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งส่ีดา้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั 
จากนั้น น าท่านชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวงัท่ี เจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทบัอยูท่ี่น่ี
จนส้ินพระชนม์  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือปี พ.ศ.2518  พระราชวงัก็ได้ถูกเปล่ียนเป็น พิพิธภณัฑ์ 
ประกอบดว้ยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจา้มหาชีวิตและพระมเหสี ห้องทอ้งพระโรง   ทางดา้นหลงัก็เป็นพระ
ต าหนักซ่ึงมีเคร่ืองใช้ไม้สอยต่างๆ   จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และ นมัสการหอพระบาง  ซ่ึงเป็นพระ
คู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทบัยืนปรางคห์้ามสมุทรเป็นพระพุ3ทธรูปศิลปะขอมสมยัหลงั
บายน น ้ าหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองค า 90% และยงัมีพระพุทธรูปนาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์
ประดิษฐานอยู ่ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 

  
15.50 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เท่ียวบินท่ี FD 1031 **ไม่มีอาหารบนเคร่ือง** 
17.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

....................................................................................... 
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หมายเหตุ :  
1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การเปลีย่นแปลงไฟล์ท

บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิเหตุภัย
พบิัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพกัจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเท่ากนั 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว 
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขท้ังหมด** 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พกั 4 ดาว 3 วัน บิน FD 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 
ราคาจอยแลนด์ 

(ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 
พกัเดี่ยว 

11-13 เม.ย. 63 24+1 15,900 15,500 14,900 11,900 3,000 

12-14 เม.ย. 63 24+1 16,900 16,500 15,900 12,900 3,000 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 
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อตัราค่าบริการรวม 
✓ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
✓ ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

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

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

20 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 
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• กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ในกรณีท่ีค่าทัวร์มีราคา ต ่ากว่า 10,000 บาท 

กรณียกเลกิ : 
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
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➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน
ท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความประมาท
ของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


