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อตัราคา่บรกิาร 

  ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

เดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่26-28 กรกฎาคม 61 11,999 11,999 3,500 5,900  

วนัที ่10-12 สงิหาคม 61 12,999 12,999 3,500 5,900  

วนัที ่6-8 กนัยายน 61 7,999 7,999 3,500 5,900  

วนัที ่15-17 กนัยายน 61 8,999 8,999 3,500 5,900  

วนัที ่22-24 กนัยายน 61 8,999 8,999 3,500 5,900  

วนัที ่27-29 กนัยายน 61 8,999 8,999 3,500 5,900  

วนัที ่4-6 ตลุาคม 61 8,999 8,999 3,500 5,900  

วนัที ่11-13 ตลุาคม 61 9,999 9,999 3,500 5,900  

วนัที ่12-14 ตลุาคม 61 10,999 10,999 3,500 5,900  

วนัที ่18-20 ตลุาคม 61 9,999 9,999 3,500 5,900  

วนัที ่27-29 ตลุาคม 61 9,999 9,999 3,500 5,900  

วนัที ่11-13 ตลุาคม 61 9,999 9,999 3,500 5,900  

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิจนถงึ 2 ขวบ) ราคา 5,000 บาท 
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วนัแรก   กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - หลวงพระบาง - พระธาตพุสู ี- ตลาดมดื                                     (-/-/อสิระ) 

11.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคาน์เตอร ์1 สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี (FD)  
  โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่านเจา้หนา้ทีต่รวจเช็คบัตรโดยสารและสมัภาระกอ่นเดนิทาง 
14.30 น.   เหนิฟ้าสูเ่มอืงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD1030  
  (ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง) 
16.00 น.      ถงึสนามบนิหลวงพระบาง สปป.ลาว หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  
  ไกดท์อ้งถิน่รอรับคณะ จากนัน้น าท่านขึน้รถตูห้รอืรถบัสปรับอากาศทอ้งถิน่ เดนิทางสูเ่มอืงหลวงพระบาง น าท่าน

ไปสักการะ พระธาตุพูส ี (ไม่รวมคา่เขา้ ท่านละ 20,000 กบี) 
ที่ตัง้อยู่บนเนินเขาสงู 150 เมตรใจกลางเมอืง สองขา้งทางขึน้
พระธาตุร่มรืน่และหอมอบอวลไปดว้ยกลิน่ดอกจ าปาลาวหลาก
สสีนั มองจากยอดพูส ีคอืภาพพาโนรามาของราชธานีเกา่แก่ริม
แม่น ้าโขง จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงที ่ตลาด
มดื เป็นถนนคนเดนิตอนเย็น เริม่ตัง้แต่ประมาณ 5 โมงเย็นถงึ
ประมาณ 4 ทุ่ม มชีาวลาวทอ้งถิน่น าสนิคา้พื้นเมอืงมาจ าหน่าย

มากมาย อาท ิผา้ทอมอื ผา้ปัก ผา้นุ่ง ผา้ซิน่ลาว เครือ่งเงนิ เครือ่งไม ้วางเรยีงรายรมิทางเดนิตัง้แตห่นา้พระราชวงั
จนถงึสดุมมุถนน  

ค า่   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั    
ทีพ่กั    VILLA PUMALIN หรอืเทยีบเทา่  
 

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

05.30 น.       ร่วม ท าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนียว ทุกๆเชา้
 ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนัออกมาน่ังรอ
 ตกับาตรพระสงฆท์เีรยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็น
 รอ้ยๆรูป ซึง่เป็นภาพทีส่ะทอ้นสงัคมอนัสงบสขุ
 และความเลือ่มใสศรัทธาตอ่พุทธศาสนาไดเ้ป็น
 อยา่งด ีจากนัน้แวะเทีย่ว ตลาดเชา้ ชมวถิชีวีติ
 ของชาวหลวงพระบาง พรอ้มเลอืกซือ้เลอืกชมิ
 อาหารและของฝากทอ้งถิน่หลากหลายชนดิ 

08.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) ณ หอ้งอาหารโรงแรม   
 
 
 
 
 
 
 

   จากนัน้เดนิทางสู ่พระราชวงัหลวงพระบาง (ไมร่วมคา่เขา้ ท่านละ 30,000 กบี) ภายในนัน้มี
การจดัแสดง ประวตัศิาสตรอ์นัเกา่แกแ่ละยาวนานของเมอืง รวมถงึจดัแสดงสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆอนัเป็น
เอกลกัษณ์และ ของขวญัของก านัลจากมติรประเทศทีม่อบใหท้างเขา้ดา้นขวาเป็นทีต่ัง้ของหอพระบาง ซึง่ 
ประดษิฐาน “พระ บางแหง่หลวงพระบาง” เป็นพระพุทธรูปปางหา้มสมทุร สงูสองศอกเจ็ดนิว้ หลอ่ดว้ยส ารดิ 
(ทองค าผสม 90  เปอรเ์ซ็นต)์ มอีายอุยูร่าวปลายพุทธศตวรรษที ่18 ตามศลิปะเขมรแบบบายนตอนปลาย โดยมี
พุทธลกัษณะคอื ประทับยนืยกพระหตัถข์ ึน้ นิว้พระหตัถเ์รยีบเสมอกนั พระพักตรค์อ่นขา้งเป็นรูปสีเ่หลีย่ม พระนลาฏ

กวา้ง พระขนงเป็นรปูปีกกา พระเนตรเรยีว พระนาสกิคอ่นขา้งแบน พระ
โอษฐบ์าง พระเศยีร และพระเกตมุาลาเกลีย้งส าหรับสวมเครือ่งทรง ปั้น
พระองคเ์ล็ก พระโสภใีหญ่ ครองจวีรหม่
คลมุ แลเห็นแถบสบง และหนา้นาง 
จากนัน้ชม วดัเชยีงทอง (ไมร่วมคา่เขา้ 
ท่านละ 20,000 กบี) หลงัจากพระเจา้
ไชยเชษฐาธริาช เถลงิราชสมบัติ

ครองราชยอ์าณาจกัรลา้นนาไดเ้พยีง 1 ปี ก็ตอ้งมเีหตใุหเ้ดนิทางกลบัมายงั
อาณาจกัรลา้น ชา้ง ครัง้นี้พระองคจ์งึไดอ้ญัเชญิพระแกว้มรกตกบัพระพุทธ
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สหิงิคจ์าก เชยีงใหมก่ลบัมายงัหลวงพระบางดว้ย จากนัน้พระองคก็์เริม่สรา้งวดัเชยีงทองขึน้ในใจกลางกรุงหลวง
พระบาง โดยสรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ. 2103 ตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้าโขง เป็นวดัทีม่สีถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งทีส่วยงามมากจน
ไดร้ับการขนานนามวา่เป็น "อญัมณีของศลิปะลา้นชา้ง" จากนัน้ชม วดัวชิุนราช  (ไมร่วมคา่เขา้ ท่านละ 20,000 กบี)  
เป็นวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงหลวงพระบางสรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ. 2058 ในรชัสมยัพระเจา้วชินุราชแหง่อาณาจกัรลา้น
ชา้ง อดตีเคยอญัเชญิพระบางมาประดษิฐานใน วดัแหง่นี้เอกลกัษณ์ของวดันี้เห็นไดจ้ากประตไูมท้ีม่กีารแกะสลกัอยา่ง
สวยงาม และมสีถาปัตยกรรมแบบขอมทีไ่ดแ้บบมาจากปราสาทวดัภ ูแขวงจ าปาศกัดิใ์นเขตลาวภาคใต ้ดา้นในวดัมี
พระพุทธรูปเกา่แก ่และศลิาจารกึรูปแบบตา่งๆ โดยมเหสขีองพระเจา้วชินุราชไดช้กัน าใหม้กีารสรา้งพระธาตขุ ึน้ซึง่
ตา่งจากพระธาตอุืน่ๆ คอืสรา้งเป็นรูปทรงกลมตดัครึง่ มองคลา้ยผลแตงโมชาวลาวจงึเรยีกขานกนัตดิปากวา่ “พระธาตุ
หมากโม” (ธาตปุะทุม) ตอ่มา พ.ศ. 2485 วดันี้จงึไดเ้ป็นพพิธิภณัฑส์ าหรับเก็บรักษาพระพุทธรปูและ วตัถุโบราณ
จ านวนมาก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) ณ รา้นอาหาร      
บ่าย น าคณะมุง่หนา้สู ่น า้ตกตาดกวางส ี(ไมร่วมคา่เขา้ ท่านละ 20,000 

กบี)  ระหวา่งทางผ่านหมูบ่า้นชนบทชมวถิชีวีติทอ้งถิน่ น ้าตกแหง่นี้ได ้
 ชือ่วา่เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุของหลวงพระบางอยูห่า่งจากตวัเมอืง
ประมาณ 32 กโิลเมตร เป็นน ้าตกหนิปูนไหลลดหลัน่ชัน้เป็นชัน้ๆ ความ
สงูประมาณ 75 เมตร น ้าในน ้าตกมสีเีขยีวหรอืฟ้าครามคลา้ยส ีของ
มรกต อสิระท่านถ่ายรูปเก็บความประทับใจหรอืเดนิเลน่ชมความ ร่มรืน่
ของตน้ไมน้านาพันธุ ์ไดเ้วลาสมควรพบกนั ณ จดุนัดหมายเพือ่เดนิทาง
กลบัหลวง พระบาง      

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั    
ทีพ่กั    VILLA PUMALIN หรอืเทยีบเทา่  
 

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

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  ชม วดัแสนสุขาราม อยู่ในเขตเมอืงเก่าหลวงพระบาง 

 เป็นวัดเก่าแก่ถูกสรา้งขึน้ ภายหลังที่นครหลวงพระบาง
 แยกออกจากนครเวยีงจันทน์ได ้11 ปี โดดเด่นดว้ยพระ
 อุโบสถสีแดงลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ศลิปะแบบ
 หลวงพระบาง ภายในมีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่เพียง
 องค์เดียวในหลวงพระบาง ดา้นขา้งมีหอรอยพระพุทธ
 บาทจ าลองตามประวตักิลา่ววา่มผีูบ้รจิาคเงนิจ านวนหนึ่ง
 แสนกบี เป็นทุนเริม่สรา้งวัดใน พ.ศ. 2261 จงึเป็นที่มา
 ของค าวา่ “แสน”  

เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) ณ รา้นอาหาร         
บ่าย  จากนัน้น าท่านชม บา้นผานม หมูบ่า้นชาวไทลือ้ผูท้อผา้ใหก้บัเจา้มหาชวีติลาว 

 อกีหนึง่จดุหนึง่ซึง่ผูม้าเยอืนหลวงพระบางไมค่วรพลาด หมูบ่า้นแหง่นี้มชี ือ่เสยีง
 ในการท าผา้ทอมอืดว้ยกีก่ระตกุแบบดัง้เดมิ ผา้ทอบา้นผานม มทีัง้ผา้แพรเบีย่ง
 ลวดลาย แบบลือ้แท ้ๆ  และผา้ทีป่ระยกุตเ์ป็นของใชใ้นชวีติปัจจบุัน เชน่ ผา้ปูโตะ๊ 
 ผา้คลมุเตยีงผา้รองแกว้รองจาน ฯลฯ เลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ  

  สมควรแกเ่วลาน าคณะเดนิทางสูส่นามบนิหลวงพระบาง   
  เช็คอนิ รับบอรด์ดิง้พาส เตรยีมตวักลบั 
16.30 น.       ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD1031 
  (ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง) 
17.55 น.       ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

 
**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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ราคาทวัรร์วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5.คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี
7.คา่น ้าหนักโหลดกระเป๋าสมัภาระ ท่านละ 20 กก.  8.หวัหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9.คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   

1.ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4.คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5.คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,000 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6.คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์ตามความพงึพอใจ 

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

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเท่านัน้  
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง  

• กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
อย่างนอ้ย 45 วัน ก่อนการเดนิทางสามารถเปลีย่นไดเ้พียง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง 
ท่านใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ 

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดนิ สามารถเปลีย่นไดเ้พียง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางท่านใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ 

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดทุ้กกรณี  
 

 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เคร ือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เคร ือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ สปป. ลาว 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงทีต่า่งประเทศทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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เง ือ่นไขการยกเลกิ  
 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
***ไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณีนกรณี 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
หมายเหต ุ 
 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่15 ทา่นข ึน้ไป (ไมม่หีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทางดว้ย) 
2. ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วเท่านัน้ 
4. ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร

บางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
 
 โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


