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วันแรก

กรุ งเทพฯ • หลวงพระบาง • นา้ ตกตาดกวางสี • ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน • ตลาดมืด  (-/กลางวัน/เย็น)

06.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตู 4 เคาท์ เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ Bangkok Airway (PG)
โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

09.55 น.
12.05 น.
เทีย่ ง

ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน PG 941 ** บริการอาหารบนเครื่อง**
เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาเดินทางผ่านหมู่บา้ นชนบทชมวิถีชีวติ ของชาวบ้านสู่ นา้ ตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวงพระ
บาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมู่บา้ นชนบทริ มถนน 2 ข้างทาง เป็ นหนึ่งในน้ าตกที่สวยที่สุด
ในเขตหลวงพระบาง มีแม่น้ าใสสี มรกตตลอดปี ชมความงามของน้ าตกที่ตกลดหลัน่ เป็ นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้น
เกิดจากการผสมของหิ นปูนสู งราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่ าร่ มรื่ น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ าตก ให้
เวลาอิสระดื่มด่ากับธรรมชาติ และ อิสระกับการเล่นน้ า
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ค่า

น าท่ า นลงเรื อเพื่ อ ชมบ้า นเรื อน และการ
ดารงชี วิต ของชาวเมื องหลวงพระบาง ให้
ท่า นเพลิ ดเพลิ นกับบรรยากาศพระอาทิ ตย์
อัส ดง และ อิ่ม อร่ อ ยกับ อาหารบนเรื อ
จากนั้น นาท่ า นเลื อกซื้ อสิ นค้า ที่ ตลาดมืด
ซึ่ งชาวหลวงพระบางจะวางของขายตาม
ถนนศรี สว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้
ทุกท่านเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัยพื้ไว้เป็ น
ของฝากหรื อเป็ นของที่ระลึก
 นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว
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วันทีส่ อง

บ้ านช่ างฆ้อง • ถา้ ติ่ง • บ้ านช่ างไห • พระราชวังเก่า • วัดเชี ยงทอง • วัดใหม่ • พระธาตุษูสี • บายศรีส่ ู ขวัญ
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเยีย่ มชม บ้ านช่ างฆ้อง ศูนย์หตั กรรมพื้นบ้านอีกแห่ งหนึ่ งของเมืองหลวงพระบางที่รวบรวมสิ นค้าหัตกรรมงาน
ฝี มือต่างๆ ไว้สาหรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมหรื อเรี ยนรู ้วธิ ี การทา อาทิ การทางานกระดาษสา การทอผ้าไหมของลาว
จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรื อบ้านช่างไห เพื่อล่องเรื อเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ าโขงสู่ ถา้ ติ่ง ซึ่ งเป็ นถ้ าอยูบ่ นหน้า
ผาริ มแม่น้ าโขงมีอยู่ 2 ถ้ า คือ ถ้ าล่างและถ้ าบน ถ้ าติ่งลุ่ม หรื อ ถ้ าล่างสู ง 60 เมตร จากพื้นน้ ามีลกั ษณะเป็ นโพรงน้ าตื้นๆ
มีหินงอกหิ นย้อย มีพระพุทธรู ปไม้จานวนนับ 2,500 องค์ ส่ วนใหญ่จะเป็ นพระยืน มีท้ งั ปางประทานพร และปางห้าม
ญาติ ถ้ าติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ าไม่ลึกมากมีพระพุทธรู ปอยู่ในถ้ าแต่ไม่มากเท่าถ้ า
ล่าง สมัยโบราณเป็ นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิ สารทรงเลื่ อมใส
พระพุทธศาสนาเป็ นผูน้ าพระพุทธรู ปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ าติ่งเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทางพุทธศาสนา

เทีย่ ง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ บ้ านช่ างไหชมวิถีชีวติ ของชาวบ้านที่อยูร่ ิ มแม่น้ าโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าขาว
จาหน่ายและยังเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าพื้นเมืองจาพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่ องเงิน วางจาหน่ายอย่างเป็ น
ระเบียบ ชมความร่ วมมื อของชาวบ้านที่ ได้จดั แต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรั บนักท่องเที่ ยว จากนั้นเยี่ยมชม
พระราชวังเก่ า (Royal Palace Museum) สร้างขึ้นปี พ.ศ.2447 โดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศสเป็ นผูอ้ อกแบบ เป็ นวังที่ เจ้า
มหาชี วิ ต ศรี ส ว่า งวงศ์ ทรงประทับ อยู่ที่ นี่ จ นสิ้ น พระชนม์ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองเมื่ อ ปี พ.ศ.2518
พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็ น พิพิธภัณฑ์ ภายในมีหอที่ประดิษฐานองค์พระบางพระพุทธรู ปปางห้ามญาติ สู ง 83 ซม.
หนัก 54 กก. และยัง ประกอบด้วยหอฟั งธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชี วิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทาง
ด้านหลังก็เป็ นพระตาหนักซึ่ งมีเครื่ องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็ นระเบียบเรี ยบง่าย จากนั้น เยีย่ มชม วัดเชียงทอง
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เป็ นวัดหลวงคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์
มีพระอุโบสถ หรื อภาษาลาวเรี ยกว่า “สิ ม” เป็ นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่าลงมาก ซ้อน
กันอยู่ 3 ชั้น เป็ นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่ วนกลางมี ช่ อฟ้ า ประกอบด้วย 17 ช่ อ ซึ่ งเป็ นที่สังเกตกันว่า เป็ นวัดที่
พระมหากษัตริ ยส์ ร้ างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่ วนสามัญจะสร้ างกันแค่ 1-7 ช่ อ เชื่ อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่ วน
หน้าบัน หรื อภาษาลาวว่า “โหง่” เป็ นรู ปเศียรนาค ความงามของวัดอยูท่ ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบ
และบารุ งรักษาอย่างดีเยีย่ ม

นาท่านไหว้พระที่ วัดใหม่ สุวรรณภูมาราม หรื อที่ชาวหลวงพระบางเรี ยกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่ " เคยเป็ นที่ประทับของ
สมเด็จพระสังฆราชบุญทันซึ่ งเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็ นที่ประดิ ษฐานพระบาง
พระพุทธรู ปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชี วิตสักริ นฤทธิ์ จนกระทัง่ ถึ งปี พ.ศ. 2437 จึงได้อญั เชิ ญพระ
บางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็น
ถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ(สิ ม) ลักษณะจะเป็ นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุม
ทั้งสี่ ดา้ นสองระดับต่อเนื่ องกัน จากนั้น นาท่านสู่ พระธาตุภูษี เป็ นยอดเขาที่มีความสู งประมาณ 150 เมตร ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองหลวงพระบาง เปรี ยบเสมือนเสาหลักของเมือง และยังเป็ นจุดชมวิวที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมไปชมบรรยากาศ
พระอาทิตย์ตกดิน และสามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา บันไดทางขึ้นมีท้ งั หมด 328 ขั้น ชาวหลวง
พระบางกล่าวว่า “ไปเยีย่ มนครหลวงพระบาง ถ้ าไม่ ได้ ขนึ้ ภูษีถือว่าไม่ ถึงหลวงพระบาง”
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ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า

จากนั้น

รั บประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารเมืองหลวงพระบาง (พิเศษ!! พิธีบายศรี ส่ ู ขวัญตามประเพณีพืน้ บ้ านของ
หลวงพระบาง) ตามประเพณี พ้ืนเมืองของคนลาว ที่จดั ขึ้นเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และร่ วมรับประทานอาหาร
ตามแบบพื้นบ้าน (ขันโตก) ได้ เวลาสมควร
เข้ าสู่ ทพี่ กั Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว
ใส่ บาตรข้ าวเหนียว • วัดวิชุนราช • บ้ านผานม • กรุ งเทพฯ
 (เช้ า/-/-)
ตื่นเช้าไปร่ วม ทาบุญ-ใส่ บาตรข้ าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานัง่
รอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรี ยงแถวเดินมา
ตามถนนเป็ นร้อยๆรู ป ซึ่ งเป็ นภาพยาม
เช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดย
สะท้อนถึ ง วิถี ชีวิตของสัง คมอันสงบ
สุ ข และความเลื่ อ มใสศรั ท ธาที่ มี ต่ อ
พุ ท ธ ศ า ส น า ที่ ห ยั่ ง ร า ก ลึ ก ล ง ใ น
วัฒ นธรรมของชาวล้า นช้า ง และน า
ท่ า นแวะเที่ ย วชม ตลาดเช้ า ที่ เต็ม ไป
ด้วยอาหารพื้นเมือง และของฝาก แวะ
ชิ มกาแฟลาวที่ข้ ึนชื่ อ ร้านประชานิ ยม
ให้ท่านได้ลิ้มรสกาแฟลาว คู่กบั ขนมคู่ หรื อ ปาท่องโก๋
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม วัดวิชุนราช นาท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็ นเจดียป์ ทุมหรื อพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาว
ทัว่ ไปเรี ยกว่า พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ งหรื อทรงโอคว่า คล้ายสถูปฟองน้ าที่สาญ
จี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกั ษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรู ปแบบลังกาหรื อสุ โขทัย บริ เวณมุม
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ฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่ มุม จากนั้น นาท่านแวะช้อปปิ้ งผ้าพื้นเมืองที่ บ้ านผานม เป็ น
หมู่บา้ นชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็ นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชี วิต ปั จจุบนั ผ้าทอจากบ้าน
ผานมนี้มีชื่อเสี ยงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็ นศูนย์หตั ถกรรมแสดงสิ นค้า และยังมีการสาธิ ตให้ท่านชมด้วย

ได้เวลาสมควร เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
12.48 น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG 942
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
14.50 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
.......................................................................................
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว

ตาราง วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย์ .....ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน บิน PG
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว

31 พ.ค.62

02 มิ.ย.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

28 มิ.ย.62

30 มิ.ย.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

05 ก.ค.62

07 ก.ค.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

16 ก.ค.62

18 ก.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

26 ก.ค.62

28 ก.ค.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

02 ส.ค.62

04 ส.ค.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

10 ส.ค.62

12 ส.ค.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

23 ส.ค.62

25 ส.ค.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

30 ส.ค.62

01 ก.ย.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

06 ก.ย.62

08 ก.ย.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

20 ก.ย.62

22 ก.ย.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

04 ต.ค.62

06 ต.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

อัตราค่าบริการรวม








ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน(กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถตู้รับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
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 ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋ าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริ ป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงือ่ นไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็ บ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้ อ งมีใบรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษั ท ฯ จะทาการเลื่อ น
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอืน่ ๆ :
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 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทาง
ไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ 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 ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพือ่ ท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้ องทาพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์

BT-LAOS01_PG_JUN-OCT19

 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มือ้ ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรือในกรณีทกี่ ระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการั นตีมัดจากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**

