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วันแรก
09.30 น.
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13.15 น.
บ่ าย

กรุงเทพฯ– เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี (-/-/เย็น)
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองหลวงนครเวียงจันทน์โดยเที่ยวบิน FD 1040 (มีบริการอาหารร้ อนบนเครื่ อง)

เดินทางถึงสนามบิน วัตไตเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านไปสักการะ วัดพระธาตุหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชยั เป็ นศาสนสถานที่สาคัญที่สุด
ของประเทศลาว เป็ นสัญลักษณ์ประจาชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึง
ความเป็ นเอกราชและอานาจอธิ ปไตยของลาวสร้ างขึ้ น ในศตวรรษที่ 16เป็ นเจดี ยท์ ี่ มีลกั ษณะโดดเด่ นที่ สุดใน
อาณาจักรล้านช้างเป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรมี
ลักษณะคล้ายป้อมปราการมีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ข้ ึนโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทาช่องหน้าต่างเล็กๆ
เอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็ นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆองค์พระธาตุยงั มีเจดียบ์ ริ วารล้อมอยูโ่ ดยรอบ
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นาท่ าน

จากนั้น

คา่

ชมอนุ สาวรี ย์ ประตู ชั ย ตั้ ง อยู่ ท า ง ทิ ศ
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อของนครเวียงจันทน์
บนถนนล้า นช้า งจะไปสิ้ น สุ ด ที่ บ ริ เวณ
ประตู ชัย สร้ า งเสร็ จ ในปี พ.ศ.2512เป็ น
อนุ สรณ์ สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาว
ลาวที่ ส ละชี วิ ต ในสงครามก่ อ นหน้าการ
ปฏิวตั ิพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชยั มีชื่อเรี ยก
อีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้งเพราะการก่อสร้าง
นี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริ กาที่ ซ้ื อมา
เพื่อสร้ างสนามบิ น ใหม่ในเวียงจัน ทน์ ใน
ระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสี ยก่อนจึงได้นามาสร้างประตูชยั แทนเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้าน
ช้างกับฝรั่ งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน
อย่างยิง่
น าท่ านเดิน ทางมุ่งสู่ เมืองวังเวียงสัมผัสวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่และธรรมชาติ ท่ามกลางขุน เขาที่ รายล้อ มอยู่
โดยรอบ จนได้ ชื่อว่าเป็ น “กุ้ยหลินแห่ งเมืองลาว
รั บ ประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารที่วัง เวีย ง
และให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินไปกับ
สี สั น ยามค่ า คื น ในเมื อ งวัง เวี ย งบน ถนนคนเดิ น (
Walking Street ) หรื อ ถนนโรตี ซ่ ึ ง มี โ รตี ให้ท่ า นได้
เลือกชิมกันอย่างจุใจ
เข้ าสู่ ที่พกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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วันสอง
เช้ า

เที่ยง

วังเวียง – ถา้ จัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริ ก ารอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่ พัก
หลังอาหารพาท่านตระการตากับความงาม
ของหิ นงอกหิ นย้อ ยใน ถ้ า จั ง ภายใน
บรรยากาศเย็น สบายรวมทั้ง สู ด อากาศ
แสนบริ สุทธิ์ บนยอดถ้ า พร้ อมทั้งชม จุด
ชมวิ ว สุ ดยอดถ้ าที่ ท่ านจะสามา ร ถ
มองเห็นเมืองวังเวียงได้ท้ งั เมือง และชม
สระมรกต ซึ่งเป็ นบ่อน้ าแร่ ที่ได้จากภูเขา
หิ นปูนได้เวลาสมควรพาทุกท่านมุ่ง หน้า
เมื อ งหลวงพระบางเมื อ งมรดกโลก
ระหว่างทาง ท่ านจะได้ผ่านหมู่บ้านชาว
ลาวพร้อมทั้งต้นไม้นานาพันธุ์ เพลิดเพลินไปกับทัศนี ยภาพอันงดงาม การทานาขั้นบันไดและหมู่บา้ นชนเผ่าต่างๆ
ของลาว ผ่านเมือง กาสี พูคู ณ เชี ยงเงิ น และเส้น ทางสายนี้ ถือว่าเป็ นสันทางที่ สวยที่ สุด เส้น ทางหนึ่ งในเอเชีย
อาคเนย์ระหว่างทางให้ท่านถ่ายรู ปจากมุมสูงของยอดเขาที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่งบนเส้นทางนี้และพักผ่อนหย่อนใจกับ
บรรยากาศแสนสบายที่ภูเพียงฟ้า
 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร ถึงหลวงพระบางแล้วนาท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นเพื่อนมัสการพระธาตุ
ภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่ มรื่ นด้วยต้นดอกจาปา ภูษีน้ ีหมายถึง “ภูศรี ” คือเป็ นศรี ของเมืองหลวงพระ
บางนั่นเองตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรื อนทอดยาวขนานกับแม่น้ า
โขงจรดปากแม่น้ าคานยอดสูงสุดของภูษี อยูบ่ นพื้นที่ราบแคบๆตัวพระธาตุเป็ นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทองตั้งอยู่
บนฐานสี่ เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสาริ ด 7 ชั้น สู งประมาณ 21 เมตรจะสวยมากในยามเย็น แบบนี้
แสงแดดจะส่ององค์พระธาตุเป็ นสีทองสุกปลัง่ มีทางเดินรอบองค์พระธาตุสามารถชมทิวทัศน์ตวั เมืองหลวงพระบาง
ได้เกือบรอบเลยทีเดียว
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คา่

 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร(พิศษ!! พิธีบายศรีสู่ ขวัญตามประเพณีพื้นบ้ านของหลวงพระบาง)
หลังทานอาหารสามารถเดินเที่ยว ชมถนนข้ าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรื อ ตลาดมืดเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองไว้
เป็ นของฝากหรื อเป็ นที่ระลึก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้ าสู่ พกั ที่ ChitchareungMuanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันสาม

ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ

05.00 น.

ตื่นเช้าไปร่ วมทาบุญ-ตักบาตรกับชาวหลวงพระบางทุ ก
เช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากัน ออกมานั่งรอตัก
บาตรพระสงฆ์ที่เรี ยงแถวเดินมาตามถนนเป็ นร้อยๆ รู ปซึ่ง
เป็ นภาพยามเช้า ที่ มี ชี วิ ต ชี ว าของหลวงพระบางโดย
สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใส
ศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยัง่ รากลึก ลงในวัฒ นธรรม
ของชาวล้านช้าง และนาท่านแวะเที่ยวชมตลาดเช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple)
เป็ นวัด หลวงคู่ บ้านคู่ เมืองหลวงพระบางสร้ างขึ้ น ในสมัย พระเจ้าไชยเชษฐาธิ ร าชก่ อนที่ จ ะย้ายเมือ งหลวงไป
เวียงจันทน์และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรี สว่างวงศ์วฒั นากษัตริ ยส์ องพระองค์
สุดท้ายของลาวบริ เวณที่ต้งั ของวัดอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบางใกล้บริ เวณที่แม่น้ าคาน
ไหลมาบรรจบกัน กับแม่น้ าโขง มีพระอุโ บสถ หรื อภาษาลาวเรี ยกว่า“สิ ม” เป็ นหลังไม่ใหญ่ โตนัก หลังคาพระ
อุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่าลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็ นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย
17 ช่อซึ่งเป็ นที่สังเกตกันว่า เป็ นวัดที่พระมหากษัตริ ยส์ ร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้นส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกัน
ว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วยส่ วนหน้าบัน หรื อภาษาลาวว่า “โหง่ ” เป็ นรู ปเศียรนาคความงามของวัดอยู่ที่ความ
สงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบารุ งรักษาจากนั้นนาท่านชมพระราชวังเก่ า (Royal Palace Museum)
เป็ นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.
2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็ น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระ
มเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็ นพระตาหนักซึ่งมีเครื่ องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็ นระเบียบเรี ยบง่าย
และ นมัสการหอพระบางซึ่งเป็ นพระคู่บา้ นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็ นพระพุทธรู ปประทับยืนปรางค์หา้ มสมุทร
เป็ นพระพุทธรู ปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ าหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคา 90% และยังมีพระพุทธรู ปนาคปรก
สลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่

เช้ า
จากนั้น
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เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางไปวัดใหม่สุวรรณภูมารามหรื อที่ชาวหลวงพระบางเรี ยกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่" เคยเป็ นที่
ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็ นที่ประดิษฐาน
พระบาง พระพุทธรู ปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักริ นฤทธิ์ จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้
อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทัง่ ปัจจุบนั เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เรา
จะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเป็ นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มี
ชายคาปกคลุมทั้งสี่ดา้ นสองระดับต่อเนื่องกัน จากนั้นนาท่าน นมัสการ พระธาตุหมากโมเป็ นเจดียป์ ทุมหรื อพระธาตุ
ดอกบัว แต่ชาวลาวทัว่ ไปเรี ยกว่า พระธาตุหมากโม เนื่ องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ งหรื อทรงโอคว่า
คล้ายสถูปฟองน้ าที่สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกั ษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรู ปแบบลังกา
หรื อสุโขทัย บริ เวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม ได้เวลาสมควรนาทุกท่านมุ่งหน้าสู่
สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง

16.30 น.
17.55 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 1031
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
.......................................................................................
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หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่ นแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน หรื อ เกิดเหตุภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ ท่องเที่ยวต่าง ๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รูปแบบ วัตถุดบิ และรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่โรงแรมที่เข้ าพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเท่ ากัน
4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัตติ ามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเทีย่ วต่างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็ นรูปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่ างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจาแล้ ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มเี ตียง

พักเดี่ยว

จอยแลนด์
(ราคาไม่ รวมตั๋ว)

15 ก.พ.63

17 ก.พ.63

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

10,900

07 มี.ค.63

09 มี.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

9,900

21 มี.ค.63

23 มี.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

9,900

04 เม.ย.63

06 เม.ย.63

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

11,900

11 เม.ย.63

13 เม.ย.63

24+1

16,900

16,500

15,900

3,000

12,900

12 เม.ย.63

14 เม.ย.63

24+1

16,900

16,500

15,900

3,000

12,900
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13 เม.ย.63

15 เม.ย.63

24+1

16,900

16,500

15,900

3,000

12,900

02 พ.ค.63

04 พ.ค.63

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

11,900

16 พ.ค.63

18 พ.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

9,900

30 พ.ค.63

01 มิ.ย.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

9,900

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 3,000 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตัว๋ เครื่ องบินแล้ว**












อัตราค่าบริการรวม
ตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถตู้รับ-ส่ งสถานที่ท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่ อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ค้มุ ครองถึงการสู ญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่ค้มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
ภาษีนา้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินบิ าร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ได้ ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนา้ ใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
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 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 30 วัน)
 กรุณาชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ มรี าคา ตา่ กว่า 10,000 บาท
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) :
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด
 ยกเลิกน้ อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกน้ อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) :
 ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่ อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด เทศ
กาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเ จ็บ ป่ วย จนไม่ สามารถเดิน ทางได้ ซึ่ ง จะต้ อ งมีใ บรั บ รองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่ านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มผี ้เู ดินทางไม่ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรื อ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋ ภายใน เช่ น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่ อ งจากสายการบิน อาจมีก ารปรั บ เปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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รายละเอียดเพิม่ เติม
บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ )
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภยั พิบัตทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัตเิ หตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะ
ถือว่าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ ล้วทั้งหมด
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 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ท้งั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่ านเอง**
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