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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซีย   
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตภุูษี-ตลาดมืด                              (-/-/เยน็)                                                                                                                            

11.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประต ู1 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

14.10 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเท่ียวบิน FD 1030   

15.30 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

จากน้ัน น าท่านเดินขึ้ นบนัได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) 

สองขา้งทางร่มร่ืนดว้ยตน้ดอกจ าปา ภูษี น้ีหมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรี

ของเมืองหลวงพระบางนัน่เอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึง

ยอดพระธาตุ มองเห็นวดั บา้นเรือน ทอดยาวขนานกบัแม่น ้าโขงจรด

ปากแมน่ ้าคานยอดสงูสุดของภษีู อยูบ่นพ้ืนท่ีราบแคบๆ ตวัพระธาตุเป็น

ทรงดอกบวัส่ีเหล่ียมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานส่ีเหล่ียมยอดประดับดว้ย

เศวตฉตัรทองส าริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็น 

แบบน้ีแสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตุเป็นสีทองสุกปลัง่ มีทางเดินรอบองคพ์ระธาตุสามารถชมทิวทศัน์ตวัเมือง

หลวงพระบางไดเ้กือบรอบเลยทีเดียว 

  ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง หลงัทานอาหาร  น าท่าน ชมถนนขา้ว

เหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นท่ีระลึก  

 น าท่านเขา้สู่พกัที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัที่สอง ตกับาตรขา้วเหนียว-บา้นช่างไห่-บา้นผานม-ถ ้าติง่-น ้าตกกวงชี-พิธีบายศรีสูข่วญั              

 (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00  น. ต่ืนเชา้ไปร่วม ท าบุญ-ตกับาตร กบัชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระ

บางทุกบา้นจะพากันออกมานัง่รอตักบาตรพระสงฆ์ท่ีเรียงแถวเดินมาตาม

ถนนเป็นรอ้ยๆ รูปซ่ึงเป็นภาพยามเชา้ท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดย

สะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเล่ือมใสศรัทธาท่ีมีต่อพุทธ

ศาสนาท่ีหยัง่รากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและน าท่านแวะเท่ียวชม 

ตลาดเชา้  

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

หลงัอาหาร น าท่านจากน้ันน าท่านแวะชอ้ปป้ิงผา้พ้ืนเมืองท่ี บา้นผานม เป็นหมูบ่า้นชาวไทล้ือ มีฝีมือในการทอผา้อยา่ง

สวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผา้ถวายแด่เจา้มหาชีวิต ปัจจุบนัผา้ทอจากบา้นผานมน้ีมีช่ือเสียงมาก และมีการ

รวมกลุ่มตั้งเป็นศนูยห์ตัถกรรมแสดงสินคา้ และยงัมีการสาธิตใหท่้านชมดว้ยจากน้ันน าท่านลงเรือเดินทางชม

วิวทิวทศัน์สองฝัง่แม่น ้าโขง ถ ้าติง่ (Ting Cave) ซ่ึงเป็นถ ้าอยูบ่นหน้าผาริมแมน่ ้าโขงมีอยู ่ 2 ถ ้า คือ ถ ้าล่าง

และถ ้าบน ถ ้าต่ิงลุ่ม หรือ ถ ้าล่างสงู 60 เมตร จากพื้ นน ้ามีลกัษณะเป็นโพรงน ้าต้ืนๆ มีหินงอกหินยอ้ย มี

พระพุทธรปูไมจ้ านวนนับ 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางหา้มญาติ ถ ้าต่ิง

บน จะไปทางแยกซา้ยเดินขึ้ นบนัไดไป 218 ขัน้ ปากถ ้าไมลึ่กมากมีพระพุทธรปูอยูใ่นถ ้าแต่ไมม่ากเท่าถ ้าล่าง 

สมยัโบราณเป็นท่ีสกัการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาต่ิง ต่อมาพระเจา้โพธิสารทรงเล่ือมใส

พระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรปูเขา้มา และจึงทรงใชถ้ ้าต่ิงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนาแลว้
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ล่องเรือกลบั ก่อนถึงตวัเมืองหลวงพระบางแวะ บา้นช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีอยูริ่มแมน่ ้าโขง มีอาชีพ

ในการหมกัสาโท และตม้เหลา้ขาว จ าหน่ายและยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้พ้ืนเมืองจ าพวก ผา้ทอลวดลาย

สวยงามมากมาย เคร่ืองเงิน วางจ าหน่ายอยา่งเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบา้นท่ีไดจ้ดัแต่งลานบา้น 

อยา่งสวยงามเพ่ือรอรบันักท่องเท่ียว ไดเ้วลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองหลวงพระบาง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าเดินทางผ่านหมูบ่า้นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบา้นสู่ น ้าตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall)ห่างจาก

หลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ หน่ึงในน ้าตกท่ี

สวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน ้าตกท่ีตกลดหลัน่เป็น

ชั้นๆอยา่งสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปนูสูงราว 70 เมตร 

มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มร่ืน มีสะพานและเสน้ทางเดินชมรอบๆ น ้าตก 

ไดเ้วลาสมควร น าทุกท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมืองหลวงพระบาง 

  ค า่       รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง  

(พิศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวญัตามประเพณีพ้ืนบา้นของหลวงพระบาง) 

           น าท่านเขา้สู่พกัที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่สาม วดัเชียงทอง-วดัใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวงัเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ                         

 (เชา้/กลางวนั/-)                                                                               

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

น าท่าน เท่ียวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวง

คู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางสรา้งขึ้ นในสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช

ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์ และยงัไดร้บัการอุปถมัภจ์ากเจา้

มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจา้ชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริยส์อง

พระองค์สุดท้ายของลาว  บริเวณท่ีตั้ งของวัดอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมืองหลวงพระบาง ใกลบ้ริเวณท่ีแม่น ้าคาน

ไหลมาบรรจบกนักบัแม่น ้าโขงมีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนัก หลงัคาพระ

อุโบสถแอ่นโคง้และลาดต า่ลงมาก ซอ้นกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า 

ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซ่ึงเป็นท่ีสงัเกตกนัวา่ เป็นวดัท่ีพระมหากษัตริยส์รา้งขึ้ นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามญัจะสรา้ง

กนัแค่ 1-7 ช่อ เช่ือกนัว่าจะเก็บของมีค่าไวใ้นน้ันดว้ย ส่วนหน้าบนั หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียร

นาค ความงามของวดัอยู่ท่ีความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบ ารุงรกัษาอย่างดีเยี่ยม จากน้ันน า

ท่านเทียวชม วดัวิชุนราช น าท่านนมสัการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวั แต่ชาว

ลาวทัว่ไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็นว่ามีรูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าคร่ึงหรือทรงโอคว า่ คลา้ยสถูป

ฟองน ้าท่ีสาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกัษณะคลา้ยรศัมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักาหรือ

สุโขทยั บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิ์ศทรงดอกบวัตูมทั้งส่ีมุม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปวดัใหม่สุวรรณภูมารามหรือท่ีชาวหลวง

พระบางเรียกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่" เคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จ

พระสงัฆราชบุญทัน ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและ

ยงัเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรชั

สมยัของเจา้มหาชีวิตสกัรินฤทธ์ิ จนกระทัง่ถึงปีพ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญ
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พระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั เมื่อมาเยือนวดัแห่งน้ีส่ิงท่ีเรา

จะสงัเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือตวัอุโบสถ(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาด

ใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งส่ีดา้นสองระดบัต่อเน่ืองกัน จากน้ัน น าท่านชม พระราชวงัเก่า (Royal Palace 

Museum) เป็นวงัท่ี เจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์ทรงประทบัอยูท่ี่น่ีจนส้ินพระชนม ์ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวงัก็ไดถู้กเปล่ียนเป็น พิพิธภณัฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรบัแขก

ของเจา้มหาชีวิตและพระมเหสี หอ้งทอ้งพระโรง  ทางดา้นหลงัก็เป็นพระต าหนักซ่ึงมีเคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ  

จดัเก็บไวเ้ป็นระเบียบเรียบง่าย และ นมัสการหอพระบาง ซ่ึงเป็นพระคู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็น

พระพุทธรูปประทับยืนปรางค์หา้มสมุทรเป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น ้าหนัก 54 กก. 

ประกอบดว้ยทองค า 90% และยงัมีพระพุทธรูปนาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคป์ระดิษฐานอยู่ ได้

เวลาสมควรน าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 

16.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเซีย เที่ยวบินที่ FD 1031  

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
....................................................................................... 

 
อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วดัเชียงทอง พกั 4 ดาว 3 วนั บนิ FD 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 ก.พ.61 25 ก.พ.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

3 มี.ค.61 5 มี.ค.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

13 เม.ย.61 15 เม.ย.61 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

15 เม.ย.61 17 เม.ย.61 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

27 เม.ย.61 29 เม.ย.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
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- ภาษนํีา้มนัและภาษตี ัว๋ทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

- ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิม่ 7%  

- คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูก

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่

นอกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 450บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

- คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํา้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ย 

  กวา่15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ     2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 

    2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจําท ัง้หมด 

                          2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทําการเลือ่นการ 

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม 

จํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ 

เดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

5. คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

6.กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออก

ต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอื

เดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่น

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะ

คา่ใชจ้่ายทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชาํรุดจากสายการบนิ 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

- ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

- เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

- กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 
 


