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วันแรก (18 สิงหาคม) อุบลราชธานี – หนองคาย                        ( - / - / - )                                                                                                                           

19.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัพบ จากนัน้เดินทางโดยรถบสัไปยงั จงัหวดัหนองคาย  

วันที่สอง (19 สิงหาคม)    หนองคาย – เวียงจันท ์– วังเวียง          (เช้า / เท่ียง / ค ่า) 

เชา้  ทกุทา่น รับประทานอาหารเช้า และท าธุระสว่นตวั ณ โรงแรม (บริการห้องละ 4 ท่าน)  
09.00 น. จากนัน้น าคณะไปยงัดา่นมิตรภาพไทย-ลาว ท าพิธีการตา่งๆ ในดา่น ตม ไทย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

หลงัจากคณะด าเนินเอกสารเสรจ็เรยีบรอ้ย น าคณะเดินทางขา้มไป สปป ลาวท าพิธีการตา่งๆ ในดา่นลาว  
มีไกดท์อ้งถ่ินและรถบรกิารคอยตอ้นรบั  
น าทา่น  ชมอนุสาวรียป์ระตูชัย ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวียงจนัทนบ์นถนนลา้นชา้งจะไป
สิน้สดุท่ีบรเิวณประตชูยั สรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ.2512เป็นอนสุรณส์ถานเพื่อระลกึถึงประชาชนชาวลาวท่ีสละชีวิตใน
สงครามก่อนหนา้การปฏิวติัพรรคคอมมิวนิสตป์ระตชูยัมีช่ือเรยีกอีกอยา่งวา่ รยัเวยแ์นวตัง้เพราะการก่อสรา้งนีใ้ช้
ปนูซีเมนสจ์ากประเทศอเมรกิาท่ีซือ้มาเพื่อสรา้งสนามบินใหม่ในเวียงจนัทนใ์นระหวา่งสงครามอินโดจีนแตพ่า่ย
เสยีก่อนจึงไดน้  ามาสรา้งประตชูยัแทนเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝรั่งเศสเขา้ดว้ยกนัอยา่ง
งดงามและกลมกลนือยา่งยิ่ง น าทา่นไปสกัการะ วัดพระธาตุหลวง ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประตชูยัเป็นศาสนสถานท่ีส  าคญัท่ีสดุของประเทศลาว เป็นสญัลกัษณป์ระจ าชาติลาวมีความหมายตอ่จิตใจของ
ประชาชนชาวลาวอยา่งใหญ่หลวงแทนถึงความเป็นเอกราชและอ านาจอธิปไตยของลาวสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 16
เป็นเจดียท่ี์มีลกัษณะโดดเดน่ท่ีสดุในอาณาจกัรลา้นชา้งเป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมใน
พระพทุธศาสนากบัสถาปัตยกรรมของอาณาจกัรมีลกัษณะคลา้ยปอ้มปราการมีการกอ่สรา้งระเบียงสงูใหญ่ขึน้
โอบลอ้มองคพ์ระธาตไุวพ้รอ้มกบัท าช่องหนา้ตา่งเลก็ๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตทูางเขา้เป็นบานประตไูมใ้หญ่ลงรกั
สแีดงรอบๆองคพ์ระธาตยุงัมีเจดียบ์รวิารลอ้มอยูโ่ดยรอบ น าทา่นเดินทางไปขอพร ท่ี วัดสีเมือง หรือวัดหลัก
เมือง  วดัศรเีมืองเป็นสถานท่ีตัง้ของเสาหลกัเมืองเวียงจนัทน ์ภายในพระอุโบสถ มีหลกัศิลาการกึ เช่ือวา่เป็นเสา
หลกัเมือง และพระพทุธรูปเก่าแก่ประดิษฐาน นกัทอ่งเท่ียวนิยมมาขอพรเก่ียวหนา้ท่ีการงาน การคา้ขาย เป็นตน้    
จากนัน้น าทา่นเดินทาง สู ่เมืองวงัเวียง   โดยใชเ้สน้ทาง ดว่นพิเศษ นครเวียงจนัทน ์- วงัเวียง ระยะทาง 192 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง จากปกติเราเดินทาง สูเ่มืองวงัเวียง 3-3.5 ชั่วโมง น าทา่นลอดผา่นอุโมงค ์ภู
พระซึ่งเช่ือมระหวา่ง เมืองโพนโฮง กบัเมืองหินเหิบ น าทา่นเปลี่ยนรถตู ้เพื่อสะดวกกบัการเดินทางทอ่งเท่ียวตวั
เมืองวงัเวียง     

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร    
 จากนัน้น าทา่นชมความงดงามของ บลู ลากูน สระน า้สฟีา้ใสท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ น า้ในสระจะเป็นสฟีา้ใสราว

กบัครสิตลั สามารถมองเห็นพืน้ดินดา้นลา่งไดอ้ยา่งชดัเจน น า้จะมีความเย็นช่ืนใจ สามารถลงไปวา่ยน า้เลน่ได ้
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ดา้นขา้งสระจะมีตน้ไมใ้หญ่ส  าหรบัใหท้า่นเลน่น า้อยา่งเพลดิเพลนิ  ชม ถ า้นางฟ้า แหลง่ทอ่งเท่ียวแหง่ใหม่ของ
เมืองวงัเวียง ซึ่งไม่เดินทางเหน่ือย ภายในถ า้มีรูปทรงหินงอก หินยอ้ย ท่ี
ธรรมชาติรงัสรรมา ใหท้า่นไดจิ้นตนาการ อาทิ หิน รวมตระกลู เกา้อี ้
จกัรพรรด์ิ พระสวีล ีฯลฯ   

 เม่ือไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางเขา้ท่ีพกั โรงแรมระดบั4* หรอืระดบั
เทียบเทา่ (วงัเวียง) 

 น าทา่นลอ่งเรอื แม่น ้าซอง ชมพระอาทิตยต์กดิน ซึ่งแม่น  า้สายส าคญัท่ีไหลผา่นเมืองวงัเวียง บรเิวณรมิแม่น  า้
ซองจะมีรา้นคา้ท่ีจดัท่ีนั่งรมิน า้ไวใ้หบ้รกิาร ระดบัน า้ในแม่น  า้ซองจะไม่สงูมาก น า้ในแม่น  า้จะใสไหลเย็น ชมวิว
ทิวทศันโ์ดยรอบท่ีถกูโอบลอ้มดว้ยภเูขานอ้ยใหญ่ นบัเป็นบรรยากาศ“กุย้หลนิเมืองลาว” ท่ีเหมาะแก่การพกัผอ่น
จรงิๆ ทิวทศันข์องเมืองวงัเวียง ตามวิถีของสายน า้  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร 
หลงัอาหารค ่าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเดินชมเท่ียวเมืองวงัเวียงยามราตรี ชิมอาหารทอ้งถ่ิน ตามอธัยาศยั 

วันท่ีสาม (20 สิงหาคม)  หลวงพระบาง–น ้าตกตาดกวางสี–วัดเชียงทอง     (เช้า/เท่ียง/ค ่า) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า โรงแรมทีพ่ัก  
 น าเช็คเอาทจ์ากโรงแรม น าทา่นเดินทางเขา้สถานีรถไฟเมืองวงัเวียง ตรวจเอกสารก่อนเขา้สถานี (หนงัสอืเดินทาง 

/ เอกสารฉีดวคัซีน / ตั๋วรถไฟ )  
08.30 น. น าทา่นเดินทาง สูเ่มืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ดว้ยรถไฟความเรว็สงู ขบวนลา้นชา้ง EMU1 ขบวนท่ี C81 

08.45 – 09.45 น.  ( บตัรโดยสารลกูคา้ไม่สามารถท่ีจะระบุเลขท่ีนั่งไดเ้น่ืองจาก บตัรโดยสารมีการ random 
ตลอดเวลาขออภยัในกรณีท่ีทา่นไม่ไดน้ั่งติดกนั ขอความกรุณาลกูคา้ไดถื้อกระเป๋าสมัภาระขึน้ขบวนรถไฟดว้ยตวั
ทา่นเอง )  ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชั่วโมง จากท่ีเคยเดินทาง 5-6 ชั่วโมง ผา่นเสน้ทางการเจาะภเูขาทะลอุุโมงค ์ 

10.00 น. ถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง น าทา่นเดินทางออกจากสถานี ผา่น
พิธีการตรวจตั๋วรถไฟ น าทา่นขึน้รถตูว้ีไอพี ปรบัอากาศ เดินทางเขา้ 
สูเ่มืองหลวงพระบาง ระยะทาง 12 ก.ม.   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
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หลงัอาหาร น าทา่นเดินทาง สู ่อุทยานน ้าตกตาดกวงซี เป็นน า้ตกหินปนูขนาด 4 ชัน้ 
ความสงูโดยรวมอยูท่ี่ 75 เมตร ตัง้อยูห่า่งจาก เมืองหลวงพระบาง สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 35 กิโลเมตร สายน า้ท่ีไหลลดหลั่นลงมาตามผา
หินปนู รวมกนัจนกลายเป็นแอ่งน า้สเีขียวมรกตดา้นลา่งท าใหเ้กิดเป็นทศันียภาพท่ี
งดงามจนถกูขนาดนามวา่เป็น “น า้ตกท่ีสวย
ท่ีสดุในหลวงพระบาง”  ใหท้า่นนั่งรถราง

เดินทาง สู ่จุดชมน า้ตกจุดแรก น ้าตกตาดแก้วมุงคุน เป็นจุด
ทอ่งเท่ียวใหม่ท่ีเพิ่งคน้พบ เป็นน า้ตกลกูท่ีไหลลงมาจากน า้ตกตาดกวง
ซ ี  เพลดิเพลนิกบัการเลน่น า้ตก และถ่ายรูปบรเิวณน า้ตก สมควรแก่
เวลาน าทา่นเดินทาง กลบัเขา้ตวัเมือง   

  ชม วดัเซียงทอง วดัท่ีเก่าแก่ ในสมยั ท่ีตัง้อยูต่รงบรเิวณท่ี แม่น  า้คาน ไหลมาบรรจบกบั แม่น  า้โขง  ความโดด
เดน่ของวดัแหง่นีคื้อ สมิ หรอื พระอุโบสถท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมือง เป็นสมิท่ีสะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมลา้นชา้งได้
อยา่งวิจิตรงดงามจนไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น "อญัมณีแหง่ลา้นชา้ง" นอกจากนี ้วดัเชียงทองยงัมี หอพระม่าน ท่ี
ประดิษฐาน พระมา่น 1 ใน 3 พระพทุธรูปส  าคญัของเมืองหลวงพระบาง 

 จากนัน้น าคณะเขา้โรงแรมท่ีพกั  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร     
 หลงัอาหารค ่า อิสระใหค้ณะเท่ียวชม ตลาดกลางคืน เมืองหลวงพระบาง

ตามอธัยาศยั ตลาดกลางคืน เรยีกอีกช่ือหนึ่งวา่ ตลาดมดื หรือถนนข้าว
เหนียว เป็นสสีนัยามค ่าคืนของเมืองหลวงพระบาง โดยถนนศรีสวา่งวงศจ์ะถกูแปรสภาพกลายเป็นตลาดขาย
ของพืน้เมืองท่ีชาวบา้นหลวงพระบาง หรอืชนกลุม่นอ้ยชาวมง้ ตา่งพากนัน าสนิคา้งานฝีมือมาวางขาย มีของ
หลากหลายใหเ้ลอืกซือ้ ไม่วา่จะเป็น เครื่องเงิน ผา้ลายพืน้เมือง และของท่ีระลกึจากหลวงพระบาง นบัเป็นตลาด
แหง่การคา้ท่ีคกึคกัของเมืองหลวงพระบางจนมีค ากลา่วท่ีวา่ “หากกรุงเทพฯ มีถนนขา้วสาร หลวงพระบางก็มี
ถนนขา้วเหนียว”เริ่มตัง้แตเ่วลา 17:00 น. เป็นตน้ไป จนกระทั่งถึง 23:00 น. ซึ่งรฐับาลจดัใหช้่วงเวลาดงักลา่วของ
ถนนสายนีเ้ป็นเวลาของถนนคนเดิน รถทกุชนิดจะไม่สามารถเขา้ออกหรอืแลน่ผา่นได ้โดยจะเริ่มตัง้แผงรา้นคา้ท่ี
มีรม่สนี  า้เงินและสแีดงสลบักนัไปนบัรอ้ย ท่ีตอ้งเป็นสนีีเ้พราะเป็นสปีระจ าธงชาติของลาวนั่นเอง ซึ่งปกติแลว้จะมี
แผงขายสนิคา้ถึงสามรอ้ยราย จ าหนา่ยสนิคา้ประเภทตา่งๆ  ตัง้แตอ่าหาร เครื่องด่ืม ไปจนถึงเสือ้ผา้และของท่ี
ระลกึ 

  จากนัน้น าคณะเดินทางเขา้ท่ีพกั (หลวงพระบาง) 
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วันที่ส่ี (21 สิงหาคม) ใส่บาตรข้าวเหนียว-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-พระธาตุภูสี –  

วัดวิชุนนะราช – เวียงจันท ์– อุบลราชธานี                                       (เช้า / เท่ียง / ค ่า) 

05.00 น. น าทา่นรว่มพิธีพทุธศาสนาอนัส  าคญัยิ่งท่ีเป็นเอกลกัษณข์องชาวหลวงพระ
บาง คือพิธีการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งจะมีพระภิกษุสงฆใ์นแต่ละคุม้วดั
ออกมารบับิณฑบาตในตอนเชา้ อยา่งท่ีเรารูก้นัวา่หลวงพระบางแตก่่อนมีวดั
มากมายทกุคุม้ เน่ืองจากอดีตหลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงในอาณาจกัร
ลา้งชา้งมาก่อน จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัเขา้ท่ีพกั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    
สมควรแก่เวลาน าทา่นเช็คเอาท ์เดินทางเขา้ชม พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติหลวงพระบาง น าทา่นชมสถาปัตยกรรม
ในสมยัลา้นชา้ง นมสัการพระบาง ท่ีหอพระบาง จากนัน้เขา้ชมภายในพิพิธภณัฑเ์ม่ืออดีตเคยเป็นพระราชวงัเก่า
ของเมืองหลวงพระบาง ไดเ้ก็บรวบรววมสิ่งของ เครื่องใช ้มาจดัแสดงในหอ้งตา่งๆ ดา้นนอกมีโรงเก็บรถยนตพ์ระ
ท่ีนั่ง ท่ีครัน้กษัตรยิเ์คยใชใ้นการเสด็จพระราชด าเนิน น าทา่นเดินขัน้บนัได 327 ขัน้ เพื่อเดินทางไปชมววิ
ทศันียภาพ ของเมืองหลวงพระบางและนมสัการ พระธาตุภสีู ซึ่นในอดีตเป็นยอดภสูเีคยเป็นปอ้มปราการในการ
รกัษาหวัเมือง  ชม วัดวชุินนะราช  เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว สรา้งเม่ือ พ.ศ.๒๐๔๖ 
ในรชัสมยั พระเจา้วิชุนราช (เจา้ชีวิตวิชุนราช) แหง่อาณาจกัรลา้นชา้ง โดยตัง้ช่ือวดัตามพระนามของพระองค ์
เม่ือสรา้งเสรจ็แลว้ไดอ้ญัเชิญ “พระบาง” จากวดัมโนรมยม์าประดิษฐานท่ีวดันี ้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร     
  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางเขา้สู ่สถานีรถไฟหลวงพระบาง 
13.25 น  จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัไปยงักรุงเวียงจันทน ์โดยรถไฟความเรว็สงูจากเมืองหลวงพระบาง ไปยงัเมืองเวียง

จนัท ์( บตัรโดยสารลกูคา้ไมส่ามารถท่ีจะระบเุลขท่ีนั่งไดเ้น่ืองจาก บตัรโดยสารมีการ random ตลอดเวลาขออภยัในกรณีท่ีท่าน

ไมไ่ดน้ั่งตดิกนั ขอความกรุณาลกูคา้รบัผิดชอบดแูลกระเป๋าสมัภาระขึน้ขบวนรถไฟดว้ยตวัท่านเอง )   

15.30 น. เม่ือถึงเวียงจนัท ์ใหท้า่นไดช้มและเลอืกซือ้สนิคา้ของท่ีระลกึ อาทิผา้ไหม เครื่องเงิน สนิคา้ท่ีระลกึประเทศลาว ท่ี
หตัถกรรมจ าปา  ลา้นชา้ง  จากนัน้เดินทางไปยงัดา่นตรวจคนเขา้เมือง สปป.ลาว ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
จากนัน้ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้ของฝาก ท่ีรา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE SHOP  สมวรแก่เวลาน าทา่นเดินทาง 
กลบัเขา้สูป่ระเทศไทย ผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมือง เดินทางกลบัประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ        

  จากนัน้น าทา่นขา้มแดนลาวไทย ด าเนินเอกสารขา้มแดน กลบัสูจ่งัหวดัหนองคาย ประเทศไทย 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร 
  จากนัน้น าคณะเดินทางกลบัจงัหวดัอุบลราชธานีโดยสวสัดิภาพ 

*********************************************** 
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                 อัตราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

ราคาต่อท่าน รวมทิปแลว้   โรงแรม 4-5* 
ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ  (พกั 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง)   12,500.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่านละ 3,500.- 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 คา่พาหนะตามท่ีระบุในรายการ 
 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัมือ้หรอืเปลี่ยนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
 คา่ไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์  าเท่ียวตามรายการ 
 ประกนัอุบติัเหตวุงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  คา่ประกันอุบติัเหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้บัอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 ภาษีน า้มนัและภาษีตั๋วทกุชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ 

 
 
 
 
 

เอกสารท่ีตอ้งใช ้

1.หนงัสือเดินทาง / PASSPORT 

2.หนงัสือแสดงการฉีดวคัซีน หมอพร้อม 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  

 คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น
รายการ 

 คา่ใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกู
ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและตา่งประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคมุของบรษิัทฯ 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทวัร ์
การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระเงินทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 
วนั มิฉะนัน้ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ 

 ยกเลกิการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัคา่ทวัร ์50% และรบิเงินมดัจ าทัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมดไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ  จะท าการเลื่อน            
การเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต้าม
ความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทกุกรณี 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว ้(36 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนั บรษิัทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลกิของทา่น 

 กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ (เลม่น า้เงิน) เดินทางเพื่อการทอ่งเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏิเสธในการเขา้ – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนคา่ทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บรษัิทฯมีสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
 หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูมี้จดุประสงคเ์ดนิทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้ (หนงัสือ

เดนิทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน บรษัิทฯไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลือไมถ่ึงและไม่สามารถเดนิทางได ้) 
 ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ (ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวสิยั ซึ่ง
อาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเท่ียว (ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษัททวัร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถึงจะยงัไมห่มดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่านโดนปฎิเสธการเขา้
และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่่อนท าการจองทวัร ์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอก
ประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งเป็นสิง่ท่ีอยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายคุรรภท่ี์ชดัเจน 
สิง่นีอ้ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะ
คา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษัิทฯไดช้  าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
นกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไมส่ามารถเปล่ียนช่ือได้ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบั

ในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 
 กรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ล้วจึงช าระเงนิ 
เพื่อประโยชนข์องทา่นเอง** 

 


