วันแรก
11.00 น.
13.55 น.

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด

 (-/-/เย็น)

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน FD 1030 **ไม่มีอาหารบนเครื่ อง**

15.20 น.
เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้น นาท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่ มรื่ นด้วยต้นดอกจาปา ภูษี นี้ หมายถึง “ภู
ศรี ” คือเป็ นศรี ของเมื องหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจ
เมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรื อน ทอดยาว
ขนานกับแม่น้ า โขงจรดปากแม่ น้ า คานยอดสู งสุ ดของภู ษี อยู่บ น
พื้ น ที่ ร าบแคบๆ ตัว พระธาตุ เ ป็ นทรงดอกบัว สี่ เ หลี่ ย มทาสี ท อง
ตั้งอยู่บนฐานสี่ เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสาริ ด7 ชั้น สู ง
ประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็น แบบนี้ แสงแดดจะส่ อง
องค์พระธาตุเป็ นสี ทองสุ กปลัง่ มีทางเดินรอบองค์พระธาตุสามารถ
ชมทิวทัศน์ตวั เมืองหลวงพระบางได้เกือบรอบเลยทีเดียว
ค่า
 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารเมืองหลวงพระบาง หลังทานอาหาร นาท่ าน ชมถนนข้ าวเหนียว ของ
หลวงพระบาง หรื อ ตลาดมืด เลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองไว้เป็ นของฝากหรื อเป็ นที่ระลึก
นาท่ านเข้ าสู่ พกั ที่ Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว

วันที่สอง

ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้ านผานม-ถา้ ติ่ง-บ้ านช่ างไห-น้าตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีส่ ู ขวัญ

05.00 น.

ตื่นเช้าไปร่ วม ทาบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระ
บางทุ ก เช้า ชาวหลวงพระบางทุ ก บ้า นจะพากัน
ออกมานั่งรอตัก บาตรพระสงฆ์ที่เรี ยงแถวเดิ นมา
ตามถนนเป็ นร้ อ ยๆ รู ป ซึ่ งเป็ นภาพยามเช้ า ที่ มี
ชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิต
ของสังคมอันสงบสุ ขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มี
ต่อพุทธศาสนาที่ หยัง่ รากลึกลงในวัฒนธรรมของ
ชาวล้านช้างและนาท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านแวะช้อปปิ้ งผ้าพื้นเมืองที่ บ้ านผานม เป็ นหมู่บา้ นชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็ นแหล่งทอ
ผ้าถวายแด่เจ้ามหาชี วิต ปั จจุบนั ผ้าทอจากบ้านผานมนี้ มีชื่อเสี ยงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็ นศูนย์หัตถกรรมแสดง
สิ นค้า และยังมีการสาธิ ตให้ท่านชมด้วย จากนั้นนาท่านลงเรื อเดิ นทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่ งแม่น้ าโขง ถ้าติ่ง (Ting
Cave) ซึ่ งเป็ นถ้ าอยู่บนหน้าผาริ มแม่น้ าโขงมีอยู่ 2 ถ้ า คือ ถ้ าล่างและถ้ าบน ถ้ าติ่งลุ่ม หรื อ ถ้ าล่างสู ง 60 เมตร จากพื้น
น้ ามีลกั ษณะเป็ นโพรงน้ าตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรู ปไม้จานวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็ นพระยืน มีท้ งั
ปางประทานพร และปางห้ า มญาติ ถ้ า ติ่ ง บน จะไปทางแยกซ้ า ยเดิ น ขึ้ น บัน ไดไป 218 ขั้น ปากถ้ า ไม่ ลึ ก มากมี
พระพุทธรู ปอยู่ในถ้ าแต่ไม่มากเท่าถ้ าล่าง สมัยโบราณเป็ นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง
ต่อมาพระเจ้า โพธิ ส ารทรงเลื่ อมใสพระพุ ทธศาสนาเป็ นผูน้ าพระพุ ทธรู ปเข้ามา และจึ ง ทรงใช้ถ้ า ติ่ ง เป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาแล้วล่องเรื อกลับ

เช้ า
จากนั้น

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เที่ยง

บ่ าย

ค่า

 บริการอาหารกลางวันพื้นบ้ านแบบขันโตก บนเรื อ พร้ อมดื่มด่ากับบรรยากาศ ริมฝั่งแม่น้าโขง

ก่อนถึงตัวเมืองหลวงพระบางแวะ บ้ านช่ างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ าโขง มีอาชีพในการหมักสาโท
และต้มเหล้าขาว จาหน่ายและยังเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าพื้นเมืองจาพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่ องเงิน วาง
จาหน่ายอย่างเป็ นระเบียบ ชมความร่ วมมือของชาวบ้านที่ได้จดั แต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่ องเที่ยว
ได้เวลาพอสมควรลงเรื อเดินทางกลับสู่ตวั เมืองหลวงพระบาง
นาเดินทางผ่านหมู่บา้ นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้าตกตาดกวงชี (Kuang Xi Waterfall) ห่างจากหลวงพระ
บาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ หนึ่ งในน้ าตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ าตก
ที่ตกลดหลัน่ เป็ นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหิ นปูนสู งราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่ าร่ มรื่ น มี
สะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ าตก
ได้ เวลาสมควรนาทุกท่ านเดินทางกลับเข้ าสู่ เมืองหลวงพระบาง
 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารเมืองหลวงพระบาง (พิเศษ!! พิธีบายศรีส่ ู ขวัญตามประเพณีพื้นบ้ านของ
หลวงพระบาง)
นาท่ านเข้ าสู่ พกั ที่ Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว

วันที่สาม

วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่ สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ

 (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า
นาท่าน

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
เที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็ นวัดหลวงคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชย
เชษฐาธิ ราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ และเจ้าชีวิต
ศรี สว่างวงศ์วฒั นา กษัตริ ยส์ องพระองค์สุดท้ายของลาว บริ เวณที่ต้ งั ของวัดอยู่ทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของตัว
เมืองหลวงพระบาง ใกล้บริ เวณที่แม่น้ าคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ าโขง มีพระอุโบสถ หรื อภาษาลาวเรี ยกว่า “สิ ม”
เป็ นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่าลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็ นศิลปะแบบหลวงพระบาง
ส่ วนกลางมี ช่อฟ้ า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่ งเป็ นที่สังเกตกันว่า เป็ นวัดที่ พระมหากษัตริ ยส์ ร้ างขึ้นจึ งมี 17 ขั้น ส่ วน
สามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรื อภาษาลาวว่า “โหง่” เป็ นรู ปเศียร
นาค ความงามของวัดอยูท่ ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบารุ งรักษาอย่างดีเยีย่ ม

จากนั้น

นาท่านเทียวชม วัดวิชุนราช นาท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็ นเจดียป์ ทุมหรื อพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวทัว่ ไป
เรี ยกว่า พระธาตุหมากโม เนื่ องจากเห็ นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ งหรื อทรงโอคว่า คล้ายสถูปฟองน้ าที่สาญจี
ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกั ษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรู ปแบบลังกาหรื อสุ โขทัย บริ เวณมุมฐาน
ชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่ มุม

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางไปวัดใหม่ สุวรรณภู
มารามหรื อที่ ชาวหลวงพระบางเรี ยกกันสั้นๆ
ว่ า "วั ด ใหม่ " เคยเป็ นที่ ป ระทับ ของสมเด็ จ
พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช บุ ญ ทั น ซึ่ ง เ ป็ น ส ม เ ด็ จ
พระสัง ฆราชองค์สุ ดท้า ยของลาวและยัง เคย
เป็ นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรู ปคู่เมือง
หลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชี วิตสัก
ริ นฤทธิ์ จนกระทั่ ง ถึ ง ปี พ.ศ. 2437 จึ ง ได้
อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบาง
ภายในพระราชวังจวบจนกระทัง่ ปัจจุบนั เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ
ตัวอุโบสถ(สิ ม) ลักษณะจะเป็ นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ ดา้ นสองระดับต่อเนื่ องกัน
จากนั้น นาท่านชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็ นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ ทรงประทับอยูท่ ี่นี่
จนสิ้ นพระชนม์ เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงการปกครองเมื่ อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็ น พิพิธภัณฑ์
ประกอบด้วยหอฟั งธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชี วิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็ นพระ
ต าหนัก ซึ่ ง มี เ ครื่ องใช้ไ ม้ส อยต่ า งๆ จัด เก็ บ ไว้เ ป็ นระเบี ย บเรี ย บง่ า ย และ นมั ส การหอพระบาง ซึ่ ง เป็ นพระ
คู่บา้ นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็ นพระพุทธรู ปประทับยืนปรางค์ห้ามสมุทรเป็ นพระพุ 3ทธรู ปศิลปะขอมสมัยหลัง
บายน น้ า หนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองค า 90% และยังมี พ ระพุ ทธรู ปนาคปรกสลัก ศิ ลาศิ ล ปะขอมอี ก 4 องค์
ประดิษฐานอยู่ ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง

15.50 น.
17.20 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 1031 **ไม่มีอาหารบนเครื่ อง**
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
.......................................................................................

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่ นแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน หรื อ เกิดเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่น ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมที่เข้ าพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD
ราคาจอยแลนด์

วันเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

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

(ไม่รวมตั๋วเครื่ องบิน)

พักเดี่ยว

**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ว**

อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ ารถตู้รับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ








อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
20 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่ อนเดินทาง 30 วัน)
• กรุณาชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ มีราคา ต่ากว่า 10,000 บาท

กรณียกเลิก :
• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษั ทฯ จะทาการเลื่ อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่ อ งจากสายการบิ นอาจมี ก ารปรั บ เปลี่ยนไฟล์ ทบิ น หรื อเวลาบิ น โดยไม่ ไ ด้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษั ทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้องทาพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

