FTT2236 ทัวร์ลาว อุดรฯ.-ลาว ข้อยฮักเจ้า 4วัน 3คืน

บินด้วยสายการบินนกแอร์ (DD) : ขึ้นเครือ่ งที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

DD088
DD309

DMK(ดอนเมือง) – UTH(อุดรธานี )
UTH(อุดรธานี ) – DMK(ดอนเมือง)

05.55 – 07.00
19.00 – 20.00

**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**

DAY1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่ าอากาศยานอุดรธานี – ด่ านพรมแดนสะพานมิ ตรภาพไทย-ลาว
จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ประตูชยั – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุ
หลวง – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง
(–/L/D)
04.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์สายการบิ นนกแอร์ มีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนา
มาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทา
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
05.55 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยสายการบิ นนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD088 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 55 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**หากอัพที่นัง่ ได้ก่อนเดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย)
**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
07.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------นาท่านออกเดินทางไป ด่านพรมแดนสะพานมิ ตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย เพื่อทาเอกสารผ่านแดนข้าม
ไปประเทศสปป.ลาว **เอกสารที่ใช้แสดงตรงจุดนี้ คือ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)เล่มปั จจุบนั ที่มอี ายุคงมากกว่า
เหลือ 6 เดือน และหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส(INTERNATIONAL VACCINE COVID-19 CERTIFICATE) เช่น
วัคซีนพาสปอร์ตแบบเล่ม(สีเหลือง) , ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ (E-VACCINE PASSPORT) เป็ นต้น **
จากนัน้ เดินทางเข้าด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวมุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์

น าท่ า นออกเดิน ทางไปสัก การะเจ้า แม่ ส ีเ มือ งที่ วัด ศรีเมือง หรือ วัด สีเ มือ งเป็ น พระอารามหลวงในนครหลวง
เวียงจันทน์ ถือเป็ น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบวั บาน ศรีหอม และนาท่านชม ประตูชยั
หรือปะตูไซ เป็ นแลนด์มาร์คทีส่ าคัญอีกแห่งของเวียงจันทน์ครับ ทีน่ ่สี ร้างขึน้ เพือ่ เป็ นอนุสรณ์สถานให้กบั ประชาชนที่
ต่อสูแ้ ละเสียชีวติ ในสงครามก่อนการปฏิวตั พิ รรคคอมมิวนิสต์ จะเห็นได้ว่าประตูชยั มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ซึ่ง
ได้รบั อิทธิพลมาจากประตูชยั ในกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
บริเวณโดยรอบจะถูกล้อมรอบด้วยสวนสวย น้ าพุ และ
ดอกไม้ทถ่ี ูกตกแต่งอย่างสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู เฝอลาว
จากนัน้ นาท่านไปยัง หอพระแก้ว หรือพิพธิ ภัณฑ์หลวงที่มคี วามเก่าแก่และทรงคุณค่ายิง่ ทางประวัติศาสตร์ของ
สปป.ลาวนาท่านเข้าสักการะ พระธาตุหลวง หรือพระเจดียโ์ ลกะจุฬามณี ตามตานานกล่าวว่าหลังจากสร้างพระธาตุ
พนม พระเจ้าจันทบุรปี ระสิทธิศกั ดิ ์ ผูร้ องเวียงจันทน์ ได้ทาพิธบี รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุจากเมืองราชคฤห์ไว้ทน่ี ่แี ล้ว

นาท่านออกเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเพือ่ ขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดิ นทางสู่หลวงพระบาง
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบหาก
มีการเปลี่ยนแปลง** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
่

คา่ รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนนัน้ นาท่านไปยัง ตลาดมืดหลวงพระบาง ตัง้ อยุ่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง บนถนนบริเวณด้านหน้ าหอ
พิพธิ ภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเดิม) เป็ นแหล่งรวมสินค้าพืน้ เมืองโดยเฉพาะผ้าซิน่ ผ้านุ่ง ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋ า
เครื่องประดับ ฯลฯ ทานองเดียวกับไนต์บาซาร์ทเ่ี ชียงใหม่
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั SUNWAY HOTEL ,หลวงพระบาง โรงแรมระดับ 3 ดาวท้องถิ่ นหรือเทียบเท่า

DAY2 พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – ถา้ ติ่ ง – วัดใหม่สวุ รรณภูมาราม – พระธาตุพสู ี
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/L/D)

นาท่านไปชม พระราชวังเก่าหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรังเศส
่ เป็ น
การผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรังเศสและลาว
่
เป็ นทีป่ ระทับของเจ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มี
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปั จจุบนั ได้เ ปลี่ยนมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ นาท่านชมหอพระบางเป็ นที่
ประดิษฐานพระบาง พระคู่บา้ นคู่เมือง เป็ นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็ นศิลปะขอมสมัยบายน น้ าหนัก
54 กิโลกรัม เป็ นทองคา 90 เปอร์เซ็นต์

นาทุกท่านล่องเรือแม่น้ าโขงเดินทางสู่ ถา้ ติ่ ง เป็ นถ้าศักดิ ์สิทธิที์ เ่ จ้ามหาชีวติ แห่งหลวงพระบางต้องไปสักการะบูชา
พระพุทธรูปในถ้า โดยเฉพาะช่วงปี ใหม่ลาว ทัง้ เจ้ามหาชีวติ ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชนทัวไปจะเดิ
่
นทางไป
สรงน้าพระพุทธรูปทีถ่ ้าติง่ บนและถ้าติง่ ล่าง (รวมค่าบริ การล่องเรือแล้ว)

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือทีค่ นลาวเรียกสัน้ ๆ ว่า “วัดใหม่” เป็ นวัดทีม่ กี าแพงหน้า
อุโบสถสวยงามทีส่ ุด กาแพงสีทองอร่ามนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรชาดกและรามเกียรติได้
์ อย่างดี
จากนัน้ นาท่านไปชมวิว 360 องศาของเมืองหลวงพระบางที่ พระธาตุพสู ี ซึ่งคาว่าพูสแี ปลว่า ฤาษี เชื่อกันว่าเป็ น
ภูเขาของพระฤาษี ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมาขอพรกับพระฤาษีน่ีแหละที่ เสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่า ศักดิ ์สิทธิมาก
์ พระ
ธาตุน้สี ร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าอนุรุท ประมาณพุทธศักราช ปี 2337เรียกได้ว่ามีอายุ 226 ปี มาแล้ว

คา่

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั SUNWAY HOTEL ,หลวงพระบาง โรงแรมระดับ 3 ดาวท้องถิ่ นหรือเทียบเท่า

DAY3 ตักบาตรข้าวเหนี ยว – วัดวิ ชุน – วัดเชี ยงทอง – น้ าตกตาดกวางสี – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจาก
หลวงพระบางสู่วงั เวียง
(B/L/D)
05.30 ตักบาตรข้าวเหนี ยวตามประเพณีชาวหลวงพระบาง(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าของตักบาตร)
**เฉพาะท่านทีต่ อ้ งการเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร**

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านออกเดินทางไปยัง วัดวิ ชุน มีเอกลักษณ์ท่ตี ่างจากวัดอื่น วัดนี้มพี ระธาตุทรงกลมคว่าซึ่งชาวหลวงพระบาง
เรียกว่าพระธาตุหมากโม หรือพระธาตุแตงโม ที่สร้างขึ้นโดยพระมเหสีของพระเจ้าวิชุนราช เปรียบได้กบั พลังของ
สตรีชาวลาวนาท่านเดินทางต่อไป วัดเชียงทอง วัดทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รบั การอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวงค์ และเข้าชีวติ ศรี
สว่างวัฒนา กษัตริยส์ องพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ทีม่ ศี ลิ ปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้ง ต่า ซ้อนกันอยู่สาม
ชัน้ มีช่อฟ้ าทีอ่ ยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็ นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านัน้ ชมพระพุทธรูปป่ าง
ห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านทีป่ ระดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่า
ถึงวิถชี วี ติ ชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จานวนมาก
ทีเ่ ก็บมาจากวัดร้างต่างๆ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นาท่านออกเดินทางสู่ น้าตกตาดกวางสี หรือน้ าตกกวางสี น้ าตกทีส่ วยทีส่ ุดในหลวงพระบาง เป็ นน้ าตกหินปูน สูง
ราว 70 เมตรมีสองชัน้ สภาพป่ าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ าตกและสามารถเลาะข้างน้ าตกไปชม
น้ าตกชัน้ บนสามมารถเล่นน้ าบริเวณลาธารได้ นอกจากจะชื่นชมความงามของน้ าตกแล้ว ยังหาซื้อของที่ระลึกที่
ทางเข้าน้าตก ซึง่ เป็ นสินค้าพืน้ เมืองทีท่ าจากไม่ไผ่เป็ นของใช้หลายชนิด

จากนัน้ นาท่านเดินทางไป คาเฟ่ สวนพูนสุข เป็ นร้านกาแฟและร้านอาหาร แลนด์มาร์คแห่งใหม่สาหรับผูร้ กั ธรรมชาติ
ทีจ่ ะแวะพักก่อนจะมุ่งหน้าสู่น้ าตกกวางสี ทีแ่ ห่งนี้จะทาให้คุณได้สมั ผัสกับธรรมชาติอกี ครัง้ เพราะร้านอาหารหันหน้า
ไปทางทุ่งนาเขียวชอุ่มและล้อมรอบด้วยภูเขาทีส่ วยงาม (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม)
นาท่านออกเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเพือ่ ขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดิ นทางจากหลวงพระบางสู่วงั เวียง
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบหาก
มีการเปลี่ยนแปลง** *** สิ่ งของต้องห้ามนาขึ้นรถไฟ : อาวุธทุกชนิ ด, ของมีคม, วัตถุไวไฟทุกชนิ ด ***

คา่

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั THAVISOUK HOTEL,วังเวียง โรงแรมระดับ 3 ดาวท้องถิ่ นหรือเทียบเท่า

DAY4 ล่ อ งเรื อ ชมแม่น้ า ซอง – บลู ล ากูน – สะพานมิ ต รภาพไทย-ลาว – ท่ า อากาศยานอุดรธานี –
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเข้าสูท้ พ่ี กั เก็บสัมภาระ จากนัน้ นาทุกท่านไป ล่องเรือแม่น้าซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศ
ตลอดสองข้างทาง(รวมค่าบริ การล่องเรือแล้ว) **หากท่านใดไม่อยากล่องเรือ สามารถขึน้ บอลลูนชมวิวได้ ราคา
100 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อท่าน**

นาท่านเดินทางต่อไปยัง บลูลากูน (BLUE LAGOON) เดิมทีเป็ นสระทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ และมีการขุดเพิม่ เติม
ขึ้นมาอีกในภายหลัง ทาให้วงั เวียงมีบลู ลากูนกระจายตัวอยู่หลายมุมเมือง สาเหตุท่นี ้ าในสระเป็ นสีฟ้าหรือเขียว
มรกตเช่นนี้ เป็ นเพราะน้าทีผ่ ุดขึน้ มาจากบาดาลมีแหล่งกาเนิดมาจากภูเขาหินปูนทีโ่ อบล้อมวังเวียงเอาไว้ ซึง่ ในหินปู
มีแคลเซียมคาร์บอเนตซึง่ ทาให้น้าตกตะกอน จึงเหลือเพียงความใสบนผิวน้าเท่านัน้

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านเดินไป ด่านพรมแดนสะพานมิ ตรภาพไทย-ลาว เพื่อทาเอกสารผ่านแดนข้ามกลับประเทศไทย ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
่
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
19.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD309 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัวโมง
่ 10 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**หากอัพที่นัง่ ได้ก่อนเดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย)
**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
20.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************

อัตราค่าบริ การ
ผู้ใหญ่ ห้องละ

พักเดี่ยว

2-3 ท่าน อัตราท่านละ

เพิ่ มอัตรา ท่านละ

02 – 05 สิ งหาคม 2565

14,999

3,500

07 – 10 สิ งหาคม 2565

14,999

3,500

12 – 15 สิ งหาคม 2565

16,999

3,500

16 – 19 สิ งหาคม 2565

14,999

3,500

18 – 21 สิ งหาคม 2565

14,999

3,500

25 – 28 สิ งหาคม 2565

14,999

3,500

29 สิ งหาคม – 01 กันยายน 2565

14,999

3,500

01 – 04 กันยายน 2565

14,999

3,500

06 – 09 กันยายน 2565

14,999

3,500

14 – 17 กันยายน 2565

14,999

3,500

17 – 20 กันยายน 2565

14,999

3,500

22 – 25 กันยายน 2565

14,999

3,500

กาหนดการเดิ นทาง

24 – 27 กันยายน 2565

14,999

3,500

27 – 30 กันยายน 2565

14,999

3,500

05 – 08 ตุลาคม 2565

14,999

3,500

06 – 09 ตุลาคม 2565

14,999

3,500

07 – 10 ตุลาคม 2565

14,999

3,500

12 – 15 ตุลาคม 2565

16,999

3,500

13 – 16 ตุลาคม 2565

16,999

3,500

14 – 17 ตุลาคม 2565

14,999

3,500

19 – 22 ตุลาคม 2565

14,999

3,500

20 – 23 ตุลาคม 2565

14,999

3,500

21 – 24 ตุลาคม 2565

16,999

3,500

22 – 25 ตุลาคม 2565

16,999

3,500

26 – 29 ตุลาคม 2565

14,999

3,500

27 – 30 ตุลาคม 2565

14,999

3,500

28 – 31 ตุลาคม 2565

14,999

3,500

02 – 05 พฤศจิ กายน 2565

14,999

3,500

03 – 06 พฤศจิ กายน 2565

14,999

3,500

04 – 07 พฤศจิ กายน 2565

14,999

3,500

09 – 12 พฤศจิ กายน 2565

14,999

3,500

10 – 13 พฤศจิ กายน 2565

14,999

3,500

11 – 14 พฤศจิ กายน 2565

14,999

3,500

16 – 19 พฤศจิ กายน 2565

14,999

3,500

17 – 20 พฤศจิ กายน 2565

14,999

3,500

23 – 26 พฤศจิ กายน 2565

14,999

3,500

30พฤศจิ กายน – 03 ธันวาคม 2565

14,999

3,500

01 – 04 ธันวาคม 2565

14,999

3,500

02 – 05 ธันวาคม 2565

16,999

3,500

03 – 06 ธันวาคม 2565

16,999

3,500

07 – 10 ธันวาคม 2565

14,999

3,500

08 – 11 ธันวาคม 2565

14,999

3,500

09 – 12 ธันวาคม 2565

16,999

3,500

10 – 13 ธันวาคม 2565

16,999

3,500

14 – 17 ธันวาคม 2565

14,999

3,500

15 – 18 ธันวาคม 2565

14,999

3,500

21 – 24 ธันวาคม 2565

14,999

3,500

22 – 25 ธันวาคม 2565

14,999

3,500

23 – 26 ธันวาคม 2565

14,999

3,500

28 – 31 ธันวาคม 2565

14,999

3,500

29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566

17,999

3,500

30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566

17,999

3,500

31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2566

17,999

3,500

ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 12,000 บาท
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 4,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น และไม่มีเตียง)
**หากต้องการทากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**

ข้อสาคัญ
-

อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั จะคานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หาก
กรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทัง้ นี้ นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทาตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉี ดวัคซี น การตรวจหาเชื้อโควิ ด19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี น้ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- น้ าหนั กกระเป๋าโหลดใต้ ท้ องเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่ เกิ น 20 ก.ก. และน้ าหนั ก กระเป๋าถือขึ้นเครื่ อ ง
(CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิ น 7 ก.ก. (เงื่อนไขเป็ นไปตามที่สายการบิ นกาหนด)
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง

- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
-

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสลาวสาหรับชาวต่างชาติ ทีไ่ ม่ได้รบั การงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
ไม่ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน

เงื่อนไขการจอง
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น.

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้สทิ ธิไ์ ปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่นี ัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั กาหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยก
เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิต หรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ความรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้ นในกรณี ดงั ต่อไปนี้
- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ
หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทย
และต่างประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

- หากเกิด ทรัพ ย์ส ิน สู ญ หายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิด อุ บัติเ หตุ สู ญ หายที่เ กิด จากความประมาทของตัว
นักท่องเทีย่ วเอง
- ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดิน ทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้นึ ต่ า อย่างน้อย 8 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมิก าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญ เท่านัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพือ่ ให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพือ่ จัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั ้ น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุ การ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะค านึงถึงประโยชน์ ของลู ก ค้าเป็ นส าคัญ หากกรณีท่ีจาเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
์
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่
์ อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่ าใช้จ่าย แต่หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ
- เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร ับ การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

