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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์     

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตภุษีู-ตลาดมืด                              (-/-/เย็น)                                                                                                                            

12.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway (PG) โดยมี

เจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทุกทา่น  

15.05 น.    ออกเดนิทางสู่หลวงพระบาง โดยเที่ยวบนิ PG 945  ** บริการอาหารบนเครื่อง** 

16.40 น.        เดนิทางถงึ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง 

** หมายเหตุ    เที่ยวบินบางกอกแอรเ์วยต์ ัง้แต่เดอืน เมษายน 60 เป็นตน้ไป เฉพาะไฟลท์ขาไปจะ 

เปลี่ยนเวลาบินเป็น 14.45-16.45 น. จะเร็วขึ้นจากเวลาเดิม 20 นาทีค่ะ *** 

จากนัน้ น าท่านเดนิขึ้นบนัได 328 ข ัน้สู่ พระธาตภุูษี (Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มรื่น 

ดว้ยตน้ดอกจ าปา ภูษ ีนี้หมายถงึ “ภูศรี” คอืเป็นศรีของเมอืงหลวงพระบางนัน่เอง ตัง้โดดเด่นกลางใจเมอืงมจีุดชมววิก่อนถงึ

ยอดพระธาตุ มองเหน็วดั บา้นเรอืน ทอดยาวขนานกบัแมน่ า้โขงจรดปากแมน่ า้คานยอดสูงสุดของภูษ ีอยู่บนพื้นทีร่าบแคบๆ ตวั

พระธาตุเป็นทรงดอกบวัสี่เหลีย่มทาสทีอง ตัง้อยู่บนฐานสี่เหลีย่มยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองส าริด7 ช ัน้ สูงประมาณ 21 

เมตร จะสวยมากในยามเยน็ แบบนี้แสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตเุป็นสทีองสุกปล ัง่ มทีาง 

เดนิรอบองคพ์ระธาตุสามารถชมทวิทศันต์วัเมอืงหลวงพระบางไดเ้กือบรอบเลยทเีดยีว 

  ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง หลงัทานอาหาร  น าทา่น  

ชมถนนขา้วเหนียว ของหลวงพระบาง หรอื ตลาดมืด เลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงไวเ้ป็นของ 

ฝากหรือเป็นที่ระลกึ  

          น าท่านเขา้สูพ่กัที่ Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

วนัที่สอง ตกับาตรขา้วเหนียว-บา้นช่างไห่-บา้นผานม-ถ ้าติ่ง-น ้ าตกกวงชี-พธีิบายศรีสู่ขวญั               (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00  น. ตื่นเชา้ไปร่วม ท าบุญ-ตกับาตร กบัชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะ 

พากนัออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆท์ี่เรยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูปซึ่งเป็นภาพ 

ยามเชา้ที่มชีวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสุขและความ 

เลือ่มใสศรทัธาที่มต่ีอพุทธศาสนาที่หย ัง่รากลกึลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและน าทา่น 

แวะเที่ยวชม ตลาดเชา้  

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

หลงัอาหาร น าท่านจากนัน้น าท่านแวะชอ้ปป้ิงผา้พื้นเมอืงที่ บา้นผานม เป็นหมูบ่า้นชาวไทลื้อ มฝีีมอืในการทอผา้อย่างสวยงาม อดตีเป็นแหลง่

ทอผา้ถวายแด่เจา้มหาชวีติ ปจัจุบนัผา้ทอจากบา้นผานมนี้มชีื่อเสยีงมาก และมกีารรวมกลุม่ตัง้เป็นศูนยห์ตัถกรรมแสดงสนิคา้ และ

ยงัมกีารสาธติใหท้่านชมดว้ยจากนัน้น าทา่นลงเรือเดนิทางชมววิทวิทศันส์องฝัง่แมน่ า้โขง ถ ้าติ่ง (Ting Cave) ซึ่งเป็นถ า้อยู่บนหนา้

ผาริมแมน่ า้โขงมอียู่ 2 ถ า้ คอื ถ  า้ลา่งและถ า้บน ถ า้ติ่งลุม่ หรือ ถ  า้ลา่งสูง 60 เมตร จากพื้นน า้มลีกัษณะเป็นโพรงน า้ตื้นๆ มหีนิงอก

หนิยอ้ย มพีระพุทธรูปไมจ้ านวนนบั 2,500 องค ์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยนื มที ัง้ปางประทานพร และปางหา้มญาติ ถ  า้ติ่งบน จะไป
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ทางแยกซา้ยเดนิขึ้นบนัไดไป 218 ข ัน้ ปากถ า้ไมล่กึมากมพีระพุทธรูปอยู่ในถ า้แต่ไมม่ากเทา่ถ  า้ลา่ง สมยัโบราณเป็นที่สกัการะ

บวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟ้ีา ผแีถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจา้โพธิสารทรงเลือ่มใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรูปเขา้มา 

และจึงทรงใชถ้  า้ติ่งเป็นสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ทางพุทธศาสนาแลว้ลอ่งเรือกลบั ก่อนถงึตวัเมอืงหลวงพระบางแวะ บา้นช่างไห ชมวถิชีวีติ

ของชาวบา้นทีอ่ยู่ริมแมน่ า้โขง มอีาชพีในการหมกัสาโท และตม้เหลา้ขาว จ าหน่ายและยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้พื้นเมอืงจ าพวก ผา้

ทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงนิ วางจ าหน่ายอยา่งเป็นระเบยีบ ชมความร่วมมอืของชาวบา้นที่ไดจ้ดัแต่งลานบา้น อยา่ง

สวยงามเพือ่รอรบันกัท่องเทีย่ว ไดเ้วลาพอสมควรลงเรอืเดนิทางกลบัสู่ตวัเมอืงหลวงพระบาง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าเดนิทางผา่นหมูบ่า้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้นสู่ น ้ าตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร 

ไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใต ้หนึ่งในน า้ตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของ 

น า้ตกที่ตกลดหล ัน่เป็นช ัน้ๆอยา่งสวยงามแต่ละช ัน้เกิดจากการผสมของหนิปูนสูงราว 70  

เมตร ม ี2 ช ัน้ สภาพป่าร่มรื่น มสีะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆ น า้ตก 

ไดเ้วลาสมควร น าทุกทา่นเดนิทางกลบัเขา้สู่เมอืงหลวงพระบาง 

  ค า่       รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง  

(พศิษ!! พธีิบายศรสูีข่วญัตามประเพณีพื้นบา้นของหลวงพระบาง) 

          น าท่านเขา้สูพ่กัที่ Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

วนัที่สาม วดัเชียงทอง-วดัใหม่สุวรรณภมูาราม-พระราชวงัเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ                   (เชา้/กลางวนั/-)                                                                               

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

น าท่าน เที่ยวชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมอืงหลวง 

พระบางสรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชก่อนทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจนัทน์  

และยงัไดร้บัการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์และเจา้ชวีติศรีสว่างวงศว์ฒันา  

กษตัริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว บริเวณที่ต ัง้ของวดัอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียง 

เหนือของตวัเมอืงหลวงพระบาง ใกลบ้ริเวณที่แมน่ า้คานไหลมาบรรจบกนักบัแมน่ า้โขง 

 มพีระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรยีกวา่ “สมิ” เป็นหลงัไมใ่หญ่โตนกั หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต า่ลงมาก ซอ้นกนัอยู ่3 ช ัน้ 

เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางม ีช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สงัเกตกนัวา่ เป็นวดัที่พระมหากษตัรยิส์รา้งขึ้นจึงม ี

17 ข ัน้ ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เชือ่กนัวา่จะเก็บของมค่ีาไวใ้นนัน้ดว้ย ส่วนหนา้บนั หรอืภาษาลาววา่ “โหง”่ เป็นรูปเศยีร

นาค ความงามของวดัอยู่ที่ความสงบสงา่สะอาดมกีารวางผงัออกแบบและบ ารุงรกัษาอย่างดเียี่ยม จากนัน้น าท่านเทยีวชม วดัวชินุ

ราช น าทา่นนมสัการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดยีป์ทุมหรอืพระธาตุดอกบวั แต่ชาวลาวท ัว่ไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เนื่องจาก

เหน็วา่มรูีปทรงคลา้ยแตงโมผา่ครึ่งหรือทรงโอคว า่ คลา้ยสถปูฟองน า้ที่สาญจ ีประเทศอินเดยี ยอดพระธาตุมลีกัษณะคลา้ยรศัมี

แบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั บริเวณมมุฐานช ัน้กลางและช ัน้บนม ี

เจดยีท์ศิทรงดอกบวัตูมท ัง้สี่มมุ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าท่านเดนิทางไปวดัใหม่สุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกนัส ัน้ๆ 
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ว่า "วดัใหม่" เคยเป็นที่ประทบัของสมเดจ็พระสงัฆราชบุญทนั ซึ่งเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นที่

ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชวีิตสกัรินฤทธิ์ จนกระท ัง่ถึงปีพ.ศ. 2437 จึงได ้

อญัเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระท ัง่ปจัจุบนั เมือ่มาเยอืนวดัแห่งนี้สิ่งที่เราจะสงัเกตเหน็

ถงึความแตกต่างจากวดัอื่นๆ คือตวัอุโบสถ(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมท ัง้สี่ดา้น

สองระดบัต่อเนื่องกนั จากนัน้ น าท่านชม พระราชวงัเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวงัที่ เจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรง

ประทบัอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม ์ เมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองเมือ่ปี พ.ศ.2518  พระราชวงัก็ไดถู้กเปลีย่นเป็น พพิธิภณัฑ ์

ประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรบัแขกของเจา้มหาชีวิตและพระมเหสี หอ้งทอ้งพระโรง  ทางดา้นหลงัก็เป็นพระต าหนกัซึ่งมี

เครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเก็บไวเ้ป็นระเบียบเรียบง่าย และ นมสัการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บา้นคู่เมอืงของหลวงพระบาง 

เป็นพระพุทธรูปประทบัยนืปรางคห์า้มสมทุรเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมยัหลงับายน น า้หนกั 54 กก. ประกอบดว้ยทองค า 

90% และยงัมีพระพุทธรูปนาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่

สนามบนินานาชาติหลวงพระบาง 

17.25 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG 946 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  

19.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

 
....................................................................................... 

 
อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วดัเชียงทอง พกั 4 ดาว 3 วนั บิน PG 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

14 ก.ย.61 16 ก.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

5 ต.ค.61 7 ต.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 
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12 ต.ค.61 14 ต.ค.61 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

20 ต.ค.61 22 ต.ค.61 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

26 ต.ค.61 28 ต.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

23 พ.ย.61 25 พ.ย.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

7 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน(กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

✓ ค่ารถตูร้บั-สง่สถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบ ุ

✓ ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

✓ ประกนัอบุตัิเหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัขึ้นกอ่นวนัเดินทาง) 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิม่ 7%  

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิ่มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลือช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกวา่15 วนั มิฉะน้ันถอื 

วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไมส่ามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้ 

เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิทุกกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้

(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่ 

เกดิจากการยกเลิกของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธ์ิเลื่อนวนัเดินทางหรอืยกเลิกการเดนิทาง 

โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายใน

โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดินทางเพื่อการทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 
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รายละเอยีดเพิ่มเติม 

➢ บริษทัฯมสีทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไมส่ามารถเดินทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัิเหตุในรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมา

ขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัิเหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯ

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

➢ ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิและไมส่ามารถเปลี่ยนช่ือได  ้

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

➢ กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบิน

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 
 
 


