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วันแรก
09.30 น.

12.05 น.

13.15 น.
บ่ าย

กรุงเทพฯ– เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี

(-/-/เย็น)

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
**พีเรียดช่ วงเดือนธันวาคม เปลีย่ นแปลงเวลาขาออกเป็ น 12.45-14.00 น.**
ออกเดินทางสู่เมืองหลวงนครเวียงจันทน์โดยเที่ยวบิน FD 1040 (มีบริการอาหารร้ อนบนเครื่ อง)

เดินทางถึงสนามบิน วัตไตเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านไปสักการะ วัดพระธาตุหลวงตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประตูชยั เป็ นศาสนสถานที่สาคัญที่สุด
ของประเทศลาว เป็ นสัญลักษณ์ประจาชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึง
ความเป็ นเอกราชและอานาจอธิ ปไตยของลาวสร้ างขึ้ น ในศตวรรษที่ 16เป็ นเจดี ย ท์ ี่ มีลกั ษณะโดดเด่ นที่ สุด ใน
อาณาจักรล้านช้างเป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปั ตยกรรมของอาณาจักรมี
ลักษณะคล้ายป้อมปราการมีการก่อสร้างระเบียงสู งใหญ่ข้ ึนโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทาช่องหน้าต่างเล็กๆ
เอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็ นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสี แดงรอบๆองค์พระธาตุยงั มีเจดียบ์ ริ วารล้อมอยูโ่ ดยรอบ
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นาท่าน

ชมอนุ สาวรี ย์ ประตู ชั ยตั้ งอยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของนครเวียงจันทน์
บนถนนล้า นช้ า 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 นหน้า การ
ปฏิวตั ิพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชยั มีชื่อเรี ยก
อีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้งเพราะการก่อสร้าง
นี้ใช้ปูนซี เมนส์จากประเทศอเมริ กาที่ซ้ื อมา
เพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสี ยก่อนจึงได้นามาสร้างประตูชยั แทน
เป็ นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิง่

จากนั้น

นาท่านเดินทางมุ่งสู่ เมืองวังเวียงสัมผัสวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่และธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อมอยู่
โดยรอบ จนได้ ชื่อว่ าเป็ น “กุ้ยหลินแห่ งเมืองลาว
รั บประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารที่วังเวียง
และให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินไปกับ
สี สั น ยามค่ า คื น ในเมื อ งวัง เวี ย งบน ถนนคนเดิ น (

คา่
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Walking Street )หรื อถนนโรตีซ่ ึ งมีโรตีให้ท่านได้เลือกชิมกันอย่างจุใจ

เข้ าสู่ ที่พกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
วันสอง
เช้ า

เทีย่ ง

วังเวียง – ถา้ จัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษ–ี ถนนคนเดิน

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

บริ ก ารอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่ พั ก
หลังอาหารพาท่านตระการตากับความงาม
ของหิ นงอกหิ นย้อ ยใน ถ้ า จั ง ภายใน
บรรยากาศเย็น สบายรวมทั้ง สู ด อากาศ
แสนบริ สุทธิ์ บนยอดถ้ า พร้ อมทั้งชม จุ ด
ชมวิ ว สุ ดยอดถ้ าที่ ท่ า นจะสามารถ
มองเห็ นเมืองวังเวียงได้ท้ งั เมือง และชม
สระมรกต ซึ่ งเป็ นบ่อน้ าแร่ ที่ได้จากภูเขา
หิ นปูนได้เวลาสมควรพาทุกท่านมุ่งหน้า
เมื อ งหลวงพระบางเมื อ งมรดกโลก
ระหว่างทาง ท่านจะได้ผา่ นหมู่บา้ นชาวลาวพร้อมทั้งต้นไม้นานาพันธุ์ เพลิดเพลินไปกับทัศนี ยภาพอันงดงาม การ
ทานาขั้นบันไดและหมู่บา้ นชนเผ่าต่างๆ ของลาว ผ่านเมือง กาสี พูคูณ เชียงเงิน และเส้นทางสายนี้ถือว่าเป็ นสันทาง
ที่สวยที่สุด เส้นทางหนึ่ งในเอเชียอาคเนย์ระหว่างทางให้ท่านถ่ายรู ปจากมุมสู งของยอดเขาที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งบน
เส้นทางนี้และพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศแสนสบายที่ภูเพียงฟ้ า
 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร ถึงหลวงพระบางแล้วนาท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นเพื่อนมัสการพระธาตุ
ภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่ มรื่ นด้วยต้นดอกจาปา ภูษีน้ ีหมายถึง “ภูศรี ” คือเป็ นศรี ของเมืองหลวงพระ
บางนัน่ เองตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรื อนทอดยาวขนานกับแม่น้ า
โขงจรดปากแม่น้ าคานยอดสู งสุ ดของภูษี อยูบ่ นพื้นที่ราบแคบๆตัวพระธาตุเป็ นทรงดอกบัวสี่ เหลี่ยมทาสี ทองตั้งอยู่
บนฐานสี่ เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสาริ ด 7 ชั้น สู งประมาณ 21 เมตรจะสวยมากในยามเย็น แบบนี้
แสงแดดจะส่ ององค์พระธาตุเป็ นสี ทองสุ กปลัง่ มีทางเดินรอบองค์พระธาตุสามารถชมทิวทัศน์ตวั เมืองหลวงพระบาง
ได้เกือบรอบเลยทีเดียว

รหัสทัวร์ : THB11-FD-LA-23NOV19-30MAY20

คา่

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

วันสาม

ตักบาตรข้ าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ

05.00 น.

ตื่นเช้าไปร่ วมทาบุญ-ตักบาตรกับชาวหลวงพระบางทุก
เช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตัก
บาตรพระสงฆ์ที่เรี ยงแถวเดินมาตามถนนเป็ นร้อยๆ รู ปซึ่ง
เป็ นภาพยามเช้า ที่ มี ชี วิ ต ชี ว าของหลวงพระบางโดย
สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุ ขและความเลื่อมใส
ศรั ทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยัง่ รากลึกลงในวัฒนธรรม
ของชาวล้านช้าง และนาท่านแวะเที่ยวชมตลาดเช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็ นวัดหลวงคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระ
เจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ และ
เจ้าชี วิตศรี สว่างวงศ์วฒั นากษัตริ ยส์ องพระองค์สุดท้ายของลาวบริ เวณที่ต้ งั ของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

เช้ า
จากนั้น

 (เช้ า/กลางวัน/-)
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ของตัวเมืองหลวงพระบางใกล้บริ เวณที่แม่น้ าคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ าโขง มีพระอุโบสถ หรื อภาษาลาว
เรี ยกว่า“สิ ม” เป็ นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่าลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็ นศิลปะ
แบบหลวงพระบาง ส่ วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อซึ่งเป็ นที่สังเกตกันว่า เป็ นวัดที่พระมหากษัตริ ยส์ ร้างขึ้น
จึงมี 17 ขั้นส่ วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วยส่ วนหน้าบัน หรื อภาษาลาวว่า
“โหง่” เป็ นรู ปเศียรนาคความงามของวัดอยูท่ ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบารุ งรักษาจากนั้นนา
ท่านชมพระราชวังเก่ า (Royal Palace Museum) เป็ นวังที่ เจ้ามหาชี วิตศรี สว่างวงศ์ทรงประทับอยู่ที่นี่จน
สิ้ นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518
พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็ น พิพิธภัณฑ์
ประกอบด้วยหอฟั งธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชี วิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็ นพระ
ตาหนักซึ่งมีเครื่ องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็ นระเบียบเรี ยบง่าย และ นมัสการหอพระบางซึ่งเป็ นพระคู่บา้ นคู่เมือง
ของหลวงพระบาง เป็ นพระพุทธรู ปประทับยืนปรางค์หา้ มสมุทรเป็ นพระพุทธรู ปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ าหนัก
54 กก. ประกอบด้วยทองคา 90% และยังมีพระพุทธรู ปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่

เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางไปวัดใหม่ สุวรรณภูมารามหรื อที่ชาวหลวงพระบางเรี ยกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่ " เคยเป็ นที่
ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็ นที่ประดิษฐาน
พระบาง พระพุทธรู ปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักริ นฤทธิ์ จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้
อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทัง่ ปัจจุบนั เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เรา
จะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ(สิ ม) ลักษณะจะเป็ นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มี
ชายคาปกคลุมทั้งสี่ ดา้ นสองระดับต่อเนื่องกัน จากนั้นนาท่าน นมัสการ พระธาตุหมากโมเป็ นเจดียป์ ทุมหรื อพระธาตุ
ดอกบัว แต่ชาวลาวทัว่ ไปเรี ยกว่า พระธาตุหมากโม เนื่ องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ งหรื อทรงโอคว่า
คล้ายสถูปฟองน้ าที่สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกั ษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรู ปแบบลังกา
หรื อสุ โขทัย บริ เวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่ มุม ได้เวลาสมควรนาทุกท่านมุ่งหน้าสู่
สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง
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ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 1031
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
.......................................................................................

16.30 น.
17.55 น.

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

23 พ.ย.62

25 พ.ย.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

30 พ.ย.62

02 ธ.ค.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

05 ธ.ค.62

07 ธ.ค.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

14 ธ.ค.62

16 ธ.ค.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

20 ธ.ค.62

22 ธ.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

28 ธ.ค.62

30 ธ.ค.62

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

29 ธ.ค.62

31 ธ.ค.62

24+1

16,900

16,500

15,900

3,000

30 ธ.ค.62

01 ม.ค.63

24+1

16,900

16,500

15,900

3,000

11 ม.ค.63

13 ม.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

18 ม.ค.63

20 ม.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

25 ม.ค.63

27 ม.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

01 ก.พ.63

03 ก.พ.63

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

15 ก.พ.63

17 ก.พ.63

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000
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07 มี.ค.63

09 มี.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

21 มี.ค.63

23 มี.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

04 เม.ย.63

06 เม.ย.63

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

11 เม.ย.63

13 เม.ย.63

24+1

16,900

16,500

15,900

3,000

12 เม.ย.63

14 เม.ย.63

24+1

16,900

16,500

15,900

3,000

13 เม.ย.63

15 เม.ย.63

24+1

16,900

16,500

15,900

3,000

02 พ.ค.63

04 พ.ค.63

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

16 พ.ค.63

18 พ.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

30 พ.ค.63

01 มิ.ย.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000












อัตราค่ าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถตู้รับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
อัตราค่ าบริการไม่ รวม

 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
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 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 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 :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
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) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทาง
ไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบิน อาจมีการปรั บเปลี่ย นไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ ง ให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รั บผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถื อว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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รายละเอียดเพิม่ เติม
บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้

รหัสทัวร์ : THB11-FD-LA-23NOV19-30MAY20
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้ นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

