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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่8-10 พ.ย.61 12,987 12,987 3,500 5,900  

วนัที ่15-17 พ.ย.61 12,987 12,987 3,500 5,900  

วนัที ่22-24 พ.ย.61 12,987 12,987 3,500 5,900  

วนัที ่30 พ.ย.-2 ธ.ค.61 13,987 13,987 3,500 5,900  

วนัที ่6-8 ธ.ค.61 13,987 13,987 3,500 5,900  

วนัที ่8-10 ธ.ค.61 15,987 15,987 4,500 6,900  

วนัที ่13-15 ธ.ค.61 12,987 12,987 3,500 5,900  

วนัที ่14-16 ธ.ค.61 13,987 13,987 3,500 5,900  

วนัที ่20-22 ธ.ค.61 13,987 13,987 3,500 5,900  

วนัที ่21-23 ธ.ค.61 13,987 13,987 3,500 5,900  

วนัที ่22-24 ธ.ค.61 13,987 13,987 3,500 5,900  

วนัที ่29-31 ธ.ค.61 16,987 16,987 4,500 6,900  

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิจนถงึ 2 ขวบ) ราคา 5,000 บาท 
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  ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - หลวงพระบาง - พระธาตพุสู ี- ตลาดมดื                                     (-/-/อสิระ) 

11.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์1 สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี (FD)  
  โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่นเจา้หนา้ทีต่รวจเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระกอ่นเดนิทาง 
14.30 น.   เหนิฟ้าสูเ่มอืงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD1030  
  (ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง) 
16.00 น.      ถงึสนามบนิหลวงพระบาง สปป.ลาว หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  
  ไกดท์อ้งถิน่รอรับคณะ จากนัน้น าทา่นขึน้รถตูห้รอืรถบสัปรับอากาศทอ้งถิน่ เดนิทางสูเ่มอืงหลวงพระบาง น าทา่น

ไปสกัการะ พระธาตพุสู ี(รวมคา่เขา้ชมแลว้) ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิ
เขาสงู 150 เมตรใจกลางเมอืง สองขา้งทางขึน้พระธาตรุม่รืน่
และหอมอบอวลไปดว้ยกลิน่ดอกจ าปาลาวหลากสสีนั มองจาก
ยอดพสู ีคอืภาพพาโนรามาของราชธานีเกา่แกร่มิแมน่ ้าโขง 
จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดมดื เป็น
ถนนคนเดนิตอนเย็น เริม่ตัง้แตป่ระมาณ 5 โมงเย็นถงึประมาณ 
4 ทุม่ มชีาวลาวทอ้งถิน่น าสนิคา้พืน้เมอืงมาจ าหน่ายมากมาย 

อาท ิผา้ทอมอื ผา้ปัก ผา้นุ่ง ผา้ซิน่ลาว เครือ่งเงนิ เครือ่งไม ้วางเรยีงรายรมิทางเดนิตัง้แตห่นา้พระราชวังจนถงึสดุ
มมุถนน  

ค า่   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย    
ทีพ่กั    Luang Prabang Paradise Resortหรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่อง  ตกับาตรขา้วเหนยีว – ตลาดเชา้ - วดัเชยีงทอง – พระราชวงัหลวง - วดัวชินุราช - น า้ตกตาดกวางส ี          
                (B/L/อสิระ) 

05.30 น.      ร่วม ท าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนยีว (รวมค่าขา้ว
เหนียวใสบ่าตรแลว้) ทกุๆเชา้ ชาวหลวงพระบางทกุ
บา้นจะพากนัออกมาน่ังรอ ตักบาตรพระสงฆ์ที
เรยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็น รอ้ยๆรูป ซึง่เป็นภาพ
ทีส่ะทอ้นสงัคมอนัสงบสขุ และความเลื่อมใส
ศรัทธาตอ่พทุธศาสนาไดเ้ป็น อย่างดี จากนั้นแวะ
เทีย่ว ตลาดเชา้ ชมวถิชีวีติ ของชาวหลวงพระ
บาง พรอ้มเลอืกซือ้เลอืกชมิ อาหารและของฝาก
ทอ้งถิน่หลากหลายชนดิ 

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) ณ หอ้งอาหารโรงแรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้เดนิทางสู ่พระราชวงัหลวงพระบาง (รวมคา่เขา้ชมแลว้) ภายในนัน้มกีารจัดแสดงประวัตศิาสตรอ์นัเกา่แก่

และยาวนานของเมอืง รวมถงึจัดแสดงสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆอนัเป็นเอกลักษณ์และของขวัญของก านัลจากมติร
ประเทศทีม่อบใหท้างเขา้ดา้นขวาเป็นทีต่ัง้ของหอพระบาง ซึง่ ประดษิฐาน “พระบางแหง่หลวงพระบาง” เป็น

พระพทุธรปูปางหา้มสมทุร สงูสองศอกเจ็ดนิว้ หลอ่ดว้ยส ารดิ (ทองค าผสม 90
เปอรเ์ซ็นต)์ มอีายอุยูร่าวปลายพทุธศตวรรษที ่
18 ตามศลิปะเขมรแบบบายนตอนปลาย โดย
มพีทุธลักษณะคอื ประทับยนืยกพระหัตถข์ึน้ 
นิว้พระหัตถเ์รยีบเสมอกนั พระพักตรค์อ่นขา้ง
เป็นรปูสีเ่หลีย่ม พระนลาฏกวา้ง พระขนงเป็น
รปูปีกกา พระเนตรเรยีว พระนาสกิคอ่นขา้ง
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แบน พระโอษฐบ์าง พระเศยีร และพระเกตมุาลาเกลีย้งส าหรับสวมเครือ่งทรง ปัน้พระองคเ์ล็ก พระโสภใีหญ ่ครอง
จวีรหม่คลมุ แลเห็นแถบสบง และหนา้นาง จากนัน้ชม วดัเชยีงทอง (รวมคา่เขา้ชมแลว้) หลังจากพระเจา้ไชย
เชษฐาธริาช เถลงิราชสมบตัคิรองราชยอ์าณาจักรลา้นนาไดเ้พยีง 1 ปี ก็ตอ้งมเีหตใุหเ้ดนิทางกลับมายังอาณาจักร
ลา้นชา้ง ครัง้นี้พระองคจ์งึไดอ้ญัเชญิพระแกว้มรกตกบัพระพทุธสหิงิคจ์ากเชยีงใหมก่ลับมายังหลวงพระบางดว้ย 
จากนัน้พระองคก็์เริม่สรา้งวัดเชยีงทองขึน้ในใจกลางกรงุหลวงพระบาง โดยสรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ. 2103 ตัง้อยู ่ ใกล ้
แมน่ ้าโขง เป็นวัดทีม่สีถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งทีส่วยงามมากจนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "อญัมณีของศลิปะลา้น
ชา้ง"  จากนัน้ชม วดัวชินุราช  (รวมคา่เขา้ชมแลว้) เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงหลวงพระบางสรา้งขึน้เมือ่ 
พ.ศ. 2058 ในรัชสมยัพระเจา้วชินุราชแหง่อาณาจักรลา้นชา้ง อดตีเคยอญัเชญิพระบางมาประดษิฐานในวดัแหง่นี้
เอกลักษณ์ของวัดนี้เห็นไดจ้ากประตไูมท้ีม่กีารแกะสลักอยา่งสวยงาม และมสีถาปัตยกรรมแบบขอมทีไ่ดแ้บบมาจาก
ปราสาทวัดภ ูแขวงจ าปาศักดิใ์นเขตลาวภาคใต ้ดา้นในวัดมพีระพทุธรปูเกา่แก ่และศลิาจารกึรปูแบบตา่งๆ โดยมเหสี

ของพระเจา้วชินุราชไดช้กัน าใหม้กีารสรา้งพระธาตขุึน้ซ ึง่ตา่งจากพระธาตอุืน่ๆ คอืสรา้งเป็นรปูทรงกลมตัดครึง่ มอง
คลา้ยผลแตงโมชาวลาวจงึเรยีกขานกนัตดิปากวา่ “พระธาตหุมากโม” (ธาตปุะทมุ) ตอ่มา พ.ศ. 2485 วัดนี้จงึไดเ้ป็น
พพิธิภณัฑส์ าหรับเก็บรักษาพระพทุธรปูและวัตถโุบราณจ านวนมาก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2) ณ รา้นอาหาร         
บา่ย น าคณะมุ่งหนา้สู่ น า้ตกตาดกวางสี(รวมค่าเขา้ชมแลว้)  ระหว่าง

ทางผ่านหมูบ่า้นชนบทชมวถิชีวีติทอ้งถิน่ น ้าตกแหง่นี้ไดช้ือ่วา่เป็นน ้าตก
ทีส่วยทีส่ดุของหลวงพระบางอยู่หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 32 กโิลเมตร 
เป็นน ้าตกหนิปนูไหลลดหล่ันชัน้เป็นชัน้ๆ ความสงูประมาณ 75 เมตร น ้า
ในน ้าตกมีสเีขียวหรือฟ้าครามคลา้ยสขีองมรกต อสิระท่านถ่ายรูปเก็บ
ความประทับใจหรือเดนิเลน่ชมความร่มรื่นของตน้ไมน้านาพันธุ ์ไดเ้วลา
สมควรพบกนั ณ จดุนัดหมายเพือ่เดนิทางกลับหลวงพระบาง      

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย    
ทีพ่กั   Luang Prabang Paradise Resortหรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม วดัแสนสขุาราม - บา้นผานม  - หลวงพระบาง - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                      (B/L/-) 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ชม วดัแสนสขุาราม อยูใ่นเขตเมอืงเกา่หลวงพระบาง  เป็น

วัดเกา่แกถ่กูสรา้งขึน้ ภายหลังทีน่ครหลวงพระบางแยกออก
จากนครเวยีงจันทนไ์ด ้11 ปี โดดเดน่ดว้ยพระ อุ โ บ ส ถ สี

แดงลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ศลิปะแบบหลวงพระบาง 
ภายในมพีระพทุธรปูยนืองคใ์หญเ่พยีง องค์เดียวในหลวง
พระบาง ดา้นขา้งมหีอรอยพระพุทธบาทจ าลองตามประวัติ
กล่าววา่มผีูบ้รจิาคเงนิจ านวนหนึ่งแสนกบี เป็นทุนเริม่สรา้ง
วัดใน พ.ศ. 2261 จงึเป็นทีม่า ของค าวา่ “แสน”  

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) ณ รา้นอาหาร         
บา่ย จากนัน้น าทา่นชม บา้นผานม หมูบ่า้นชาวไทลือ้ผูท้อผา้ใหก้บัเจา้มหาชวีติลาว อกี

หนึง่จดุหนึง่ซ ึง่ผูม้าเยอืนหลวงพระบางไมค่วรพลาด หมูบ่า้นแหง่นี้มชีือ่เสยีงในการ
ท าผา้ทอมอืดว้ยกีก่ระตกุแบบดัง้เดมิ ผา้ทอบา้นผานม มทีัง้ผา้แพรเบีย่ง ลวดลาย
แบบลือ้แท ้ๆ  และผา้ทีป่ระยกุตเ์ป็นของใชใ้นชวีติปัจจบุนั เชน่ ผา้ปโูตะ๊  ผ ้า คลุ ม
เตยีงผา้รองแกว้รองจาน ฯลฯ เลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ  

 สมควรแกเ่วลาน าคณะเดนิทางสูส่นามบนิหลวงพระบาง  
 เช็คอนิ รับบอรด์ดิง้พาส เตรยีมตัวกลับ 
16.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD1031 (ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง) 
17.55 น.      ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 
 
 
 
 
 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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ราคาทวัรร์วม 

1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5.คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7.คา่น ้าหนักโหลดกระเป๋าสมัภาระ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9.คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   

1.ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4.คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5.คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6.คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ตามความพงึพอใจ 

 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  ช าระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้สามารถเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดนิทางไดก้่อนที่บรษัิทฯจะท าการออกต๋ัวโดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2  

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้  
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง  

• กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทางสามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง 
ทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ 

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดนิ สามารถเปลี่ยนไดเ้พียง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ 

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี  
•  

เง ือ่นไขการยกเลกิ  

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
***ไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณีนกรณี 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ สปป. ลาว 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงทีต่า่งประเทศทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
 
หมายเหต ุ 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป (ไมม่หีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทางดว้ย) 
2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4. ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร

บางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
 
 โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


