วันแรก
09.30น.
12.05น.

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 วัดพระธาตุหลวงตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประตูชยั เป็ นศาสนสถานที่สาคัญที่สุด
ของประเทศลาว เป็ นสัญลักษณ์ประจาชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึง
ความเป็ นเอกราชและอ านาจอธิ ป ไตยของลาวสร้างขึ้ น ในศตวรรษที่ 16เป็ นเจดี ยท์ ี่ มี ลักษณะโดดเด่ น ที่ สุ ด ใน
อาณาจักรล้านช้างเป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปั ตยกรรมของอาณาจักรมี

ลักษณะคล้ายป้อมปราการมีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ข้ นึ โอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทาช่องหน้าต่างเล็กๆ
เอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็ นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆองค์พระธาตุยงั มีเจดียบ์ ริ วารล้อมอยูโ่ ดยรอบ

นาท่ าน

ชม อ นุ ส าว รี ย์ ป ระ ตู ชั ย ตั้ งอ ยู่ ท างทิ ศ
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อของนครเวียงจันทน์
บนถนนล้ า นช้ า งจะไปสิ้ น สุ ด ที่ บ ริ เวณ
ประตู ชั ย สร้ า งเสร็ จ ในปี พ.ศ.2512เป็ น
อนุ สรณ์ ส ถานเพื่อระลึ กถึ งประชาชนชาว
ลาวที่ ส ละชี วิ ต ในสงครามก่ อ นหน้ าการ
ปฏิวตั ิพรรคคอมมิวนิ สต์ประตูชยั มีชื่อเรี ยก
อีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้งเพราะการก่อสร้าง
นี้ใช้ปูนซี เมนส์จากประเทศอเมริ กาที่ซ้ือมา
เพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสี ยก่อนจึงได้นามาสร้างประตูชยั แทน
เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิง่

จากนั้น

คา่

วันสอง
เช้ า

เที่ยง

นาท่านเดินทางมุ่ งสู่ เมือ งวังเวียงสัมผัสวิถีชีวิตความ
เป็ นอยูแ่ ละธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อ มอยู่
โดยรอบ จนได้ ชื่อว่ าเป็ น “กุ้ยหลินแห่ งเมืองลาว
รั บ ประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารที่ วังเวีย ง
และให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินไปกับ
สี สั น ยามค่ าคื น ในเมื อ งวัง เวีย งบน ถนนคนเดิ น (
Walking Street )หรื อถนนโรตีซ่ ึ งมี โรตีให้ท่านได้
เลือกชิมกันอย่างจุใจ
เข้ าสู่ ที่พกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL(4*) หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วังเวียง – ถา้ จัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษ–ี ถนนคนเดิน

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พักหลัง
อาหารพาท่านตระการตากับความงามของ
หินงอกหินย้อยใน ถ้าจังภายในบรรยากาศ
เย็น สบายรวมทั้งสู ด อากาศแสนบริ สุ ท ธิ์
บนยอดถ้ า พร้อมทั้งชม จุดชมวิว สุ ดยอด
ถ้ าที่ท่านจะสามารถมองเห็นเมือ งวังเวียง
ได้ท้ งั เมือง และชม สระมรกต ซึ่ งเป็ นบ่อ
น้ าแร่ ที่ได้จากภูเขาหิ นปูนได้เวลาสมควร
พาทุ ก ท่ า นมุ่ ง หน้ า เมื อ งหลวงพระบาง
เมื อ งมรดกโลกระหว่า งทาง ท่ า นจะได้
ผ่านหมู่ บา้ นชาวลาวพร้อมทั้งต้นไม้นานาพันธุ์ เพลิดเพลิ นไปกับทัศนี ยภาพอันงดงาม การทานาขั้นบันไดและ
หมู่ บ ้านชนเผ่าต่ างๆ ของลาว ผ่านเมื อ ง กาสี พูคู ณ เชี ย งเงิน และเส้น ทางสายนี้ ถื อ ว่าเป็ นสัน ทางที่ ส วยที่ สุ ด
เส้นทางหนึ่ งในเอเชียอาคเนย์ระหว่างทางให้ท่านถ่ายรู ปจากมุมสู งของยอดเขาที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งบนเส้นทางนี้
และพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศแสนสบายที่ภูเพียงฟ้ า
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร ถึงหลวงพระบางแล้วนาท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นเพือ่ นมัสการพระธาตุ
ภูษี(Phou Si Mountian)สองข้างทางร่ มรื่ นด้วยต้นดอกจาปา ภูษีน้ ี หมายถึง “ภูศรี ” คือเป็ นศรี ของเมืองหลวงพระ
บางนั่นเองตั้งโดดเด่นกลางใจเมือ งมีจุดชมวิวก่อ นถึงยอดพระธาตุ มองเห็ นวัด บ้านเรื อนทอดยาวขนานกับแม่น้ า
โขงจรดปากแม่น้ าคานยอดสูงสุดของภูษี อยูบ่ นพื้นที่ราบแคบๆตัวพระธาตุเป็ นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทองตั้งอยู่

บนฐานสี่ เหลี่ ยมยอดประดับ ด้วยเศวตฉัตรทองส าริ ด 7 ชั้น สู งประมาณ 21 เมตรจะสวยมากในยามเย็น แบบนี้
แสงแดดจะส่ององค์พระธาตุเป็ นสีทองสุกปลัง่ มีทางเดินรอบองค์พระธาตุสามารถชมทิวทัศน์ตวั เมืองหลวงพระบาง
ได้เกือบรอบเลยทีเดียว

คา่

 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร(พิศษ!! พิธีบายศรีสู่ ขวัญตามประเพณีพื้นบ้ านของหลวงพระบาง)
หลังทานอาหารสามารถเดินเที่ยว ชมถนนข้ าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรื อ ตลาดมืดเลือกซื้ อสินค้าพื้นเมืองไว้
เป็ นของฝากหรื อเป็ นที่ระลึก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้ าสู่ พกั ทีC่ hitchareungMuanglouang Hotelณ หลวงพระบาง หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันสาม

ตักบาตรข้ าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ (เช้ า/กลางวัน/-)

05.00 น.

ตื่นเช้าไปร่ วมทาบุญ -ตักบาตรกับชาวหลวงพระบางทุ ก
เช้าชาวหลวงพระบางทุ กบ้านจะพากัน ออกมานั่งรอตัก
บาตรพระสงฆ์ที่เรี ยงแถวเดินมาตามถนนเป็ นร้อยๆ รู ปซึ่ ง
เป็ นภาพยามเช้ า ที่ มี ชี วิ ต ชี ว าของหลวงพระบางโดย
สะท้อนถึงวิถีชีวติ ของสังคมอันสงบสุ ขและความเลื่อมใส
ศรัทธาที่มี ต่อ พุทธศาสนาที่หยัง่ รากลึ กลงในวัฒ นธรรม
ของชาวล้านช้างและนาท่านแวะเที่ยวชมตลาดเช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเที่ยวชม วัดเชี ยงทอง(Xieng Thong Temple)เป็ นวัดหลวงคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระ
เจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวติ ศรี สว่างวงศ์ และ
เจ้าชีวิตศรี สว่างวงศ์วฒั นากษัตริ ยส์ องพระองค์สุดท้ายของลาวบริ เวณที่ต้ งั ของวัดอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของตัวเมือ งหลวงพระบางใกล้บริ เวณที่แม่ น้ าคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ าโขง มี พระอุโบสถ หรื อภาษาลาว
เรี ยกว่า“สิ ม” เป็ นหลังไม่ ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุ โบสถแอ่นโค้งและลาดต่าลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็ นศิลปะ
แบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อซึ่ งเป็ นที่สงั เกตกันว่า เป็ นวัดที่พระมหากษัตริ ยส์ ร้างขึ้น
จึงมี 17 ขั้นส่ วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วยส่ วนหน้าบัน หรื อภาษาลาวว่า
“โหง่” เป็ นรู ปเศียรนาคความงามของวัดอยูท่ ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบารุ งรักษาจากนั้นนา
ท่ า นชมพระราชวั ง เก่ า (Royal Palace Museum)เป็ นวัง ที่ เจ้า มหาชี วิ ต ศรี ส ว่ า งวงศ์ท รงประทับ อยู่ที่ นี่ จ น
สิ้ น พระชนม์ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงการปกครองเมื่ อ ปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ ไ ด้ถู ก เปลี่ ย นเป็ น พิ พิธ ภัณ ฑ์
ประกอบด้วยหอฟั งธรรมห้อ งรับแขกของเจ้ามหาชี วิตและพระมเหสี ห้องท้อ งพระโรง ทางด้านหลังก็เป็ นพระ
ตาหนักซึ่งมีเครื่ องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็ นระเบียบเรี ยบง่าย และ นมัสการหอพระบางซึ่ งเป็ นพระคู่บา้ นคู่เมือง
ของหลวงพระบาง เป็ นพระพุทธรู ปประทับยืนปรางค์หา้ มสมุทรเป็ นพระพุทธรู ปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ าหนัก
54 กก. ประกอบด้วยทองคา 90% และยังมีพระพุทธรู ปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่

เช้ า
จากนั้น

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางไปวัดใหม่ สุวรรณภูมารามหรื อที่ชาวหลวงพระบางเรี ยกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่ " เคยเป็ นที่
ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็ นที่ประดิษฐาน
พระบาง พระพุทธรู ปคู่เมื องหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักริ นฤทธิ์ จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้
อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เรา
จะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ(สิ ม) ลักษณะจะเป็ นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มี
ชายคาปกคลุมทั้งสี่ดา้ นสองระดับต่อเนื่องกัน จากนั้นนาท่าน นมัสการ พระธาตุหมากโมเป็ นเจดียป์ ทุมหรื อพระธาตุ
ดอกบัว แต่ชาวลาวทัว่ ไปเรี ยกว่า พระธาตุหมากโม เนื่ อ งจากเห็ นว่ามี รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ งหรื อทรงโอคว่า
คล้ายสถูปฟองน้ าที่สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกั ษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรู ปแบบลังกา
หรื อสุโขทัย บริ เวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่ มุม ได้เวลาสมควรนาทุกท่านมุ่งหน้าสู่
สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง

16.30 น.
17.55 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 1031
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
.......................................................................................

หมายเหตุ :
1. ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน ,การเปลี่ยนแปลงไฟล์ ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่
ตรวจคนเข้ าเมื อง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน หรื อ เกิด เหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ ท่องเที่ยวต่ าง ๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ซึ่ งอยู่นอกเหนื อ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม)

2. อาหารท้องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่นซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในรสชาติของอาหาร
3. โรงแรมทีร่ ะบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ โรงแรมที่เข้ าพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเท่ ากัน
4. ลูกค้าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานทีท่ ่ องเทีย่ วต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่ างถีถ่ ้ วน หากลูกค้ าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่ าลูกค้ ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

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

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 (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 3,000บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ ว**












อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดีย่ ว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรื อเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถตู้รับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทางค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินน้าใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ะ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า
20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 30 วัน)
 กรุณาชาระค่าทัวร์ เต็มจานวนในกรณีที่ค่าทัวร์ มรี าคาต่ากว่ า10,000 บาท

กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป):
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด
 ยกเลิกน้ อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกน้ อยกว่ า 30 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป):
 ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่ อนภายใน 60 วัน บริ ษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด เทศ
กาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็ บ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิ น ทางได้ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ใบรั บ รองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษั ท ฯจะท าการเลื่ อ น
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรื อ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่ อ งจากสายการบิ น อาจมีก ารปรั บเปลี่ ยนไฟล์ ท บิน หรื อ เวลาบิ น โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ท ราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษั ท ฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋ วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
 กรณีใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่ อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยน
ชื่ อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้แล้ วทั้งหมด

 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

