
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

  ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั�วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี�ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัราคาขึ�นตามสายการบนิ*** 

เดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก พกัเดี�ยว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที� 26-28 กรกฎาคม 61 11,999 11,999 3,500 5,900  

วนัที� 10-12 สงิหาคม 61 12,999 12,999 3,500 5,900  

วนัที� 6-8 กนัยายน 61 7,999 7,999 3,500 5,900  

วนัที� 15-17 กนัยายน 61 8,999 8,999 3,500 5,900  

วนัที� 22-24 กนัยายน 61 8,999 8,999 3,500 5,900  

วนัที� 27-29 กนัยายน 61 8,999 8,999 3,500 5,900  

วนัที� 4-6 ตลุาคม 61 8,999 8,999 3,500 5,900  

วนัที� 11-13 ตลุาคม 61 9,999 9,999 3,500 5,900  

วนัที� 12-14 ตลุาคม 61 10,999 10,999 3,500 5,900  

วนัที� 18-20 ตลุาคม 61 9,999 9,999 3,500 5,900  

วนัที� 27-29 ตลุาคม 61 9,999 9,999 3,500 5,900  

วนัที� 11-13 ตลุาคม 61 9,999 9,999 3,500 5,900  

INFANT (เด็กเล็ก ต ั�งแตแ่รกเกดิจนถงึ 2 ขวบ) ราคา 5,000 บาท 



 

 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - หลวงพระบาง - พระธาตพุสู ี- ตลาดมดื                                     (-/-/อสิระ) 

11.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชั �น 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์1 สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี (FD)  
  โดยมเีจา้หนา้ที�อํานวยความสะดวกแกท่กุทา่นเจา้หนา้ที�ตรวจเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระกอ่นเดนิทาง 
14.30 น.   เหนิฟ้าสูเ่มอืงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที� FD1030  
  (ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง) 
16.00 น.      ถงึสนามบนิหลวงพระบาง สปป.ลาว หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  
  ไกดท์อ้งถิ�นรอรับคณะ จากนั�นนําทา่นขึ�นรถตูห้รอืรถบัสปรับอากาศทอ้งถิ�น เดนิทางสูเ่มอืงหลวงพระบาง นําทา่น

ไปสักการะ พระธาตุพูส ี (ไมร่วมคา่เขา้ ทา่นละ 20,000 กบี) 
ที�ตั �งอยูบ่นเนนิเขาสงู 150 เมตรใจกลางเมอืง สองขา้งทางขึ�น
พระธาตรุ่มรื�นและหอมอบอวลไปดว้ยกลิ�นดอกจําปาลาวหลาก
สสีนั มองจากยอดพสู ีคอืภาพพาโนรามาของราชธานีเกา่แกร่มิ
แมนํ่�าโขง จากนั�นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงที� ตลาด
มดื เป็นถนนคนเดนิตอนเย็น เริ�มตั �งแต่ประมาณ 5 โมงเย็นถงึ
ประมาณ 4 ทุม่ มชีาวลาวทอ้งถิ�นนําสนิคา้พื�นเมอืงมาจําหน่าย

มากมาย อาท ิผา้ทอมอื ผา้ปัก ผา้นุ่ง ผา้ซิ�นลาว เครื�องเงนิ เครื�องไม ้วางเรยีงรายรมิทางเดนิตั �งแตห่นา้พระราชวัง
จนถงึสดุมมุถนน  

คํ�า   อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย    
ที�พกั    VILLA PUMALIN หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที�สอง  ตกับาตรขา้วเหนยีว – ตลาดเชา้ - วดัเชยีงทอง – พระราชวงัหลวง - วดัวชินุราช - นํ �าตกตาดกวางส ี          
                (B/L/อสิระ) 

05.30 น.       ร่วม ทําบุญ-ตกับาตรขา้วเหนียว ทุกๆเชา้
 ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากันออกมานั�งรอ
 ตักบาตรพระสงฆท์เีรยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็น
 รอ้ยๆรูป ซึ�งเป็นภาพที�สะทอ้นสังคมอันสงบสขุ
 และความเลื�อมใสศรัทธาตอ่พทุธศาสนาไดเ้ป็น
 อยา่งด ีจากนั�นแวะเที�ยว ตลาดเชา้ ชมวถิชีวีติ
 ของชาวหลวงพระบาง พรอ้มเลอืกซื�อเลอืกชมิ
 อาหารและของฝากทอ้งถิ�นหลากหลายชนดิ 

08.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ (มื�อที� 1) ณ หอ้งอาหารโรงแรม   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 จากนั�นเดนิทางสู่ พระราชวงัหลวงพระบาง (ไม่รวมค่าเขา้ ท่านละ 30,000 กบี) ภายในนั�นมีการจัดแสดง
 ประวัตศิาสตร์อันเก่าแก่และยาวนานของเมือง รวมถงึจัดแสดงสิ�งของเครื�องใชต้่างๆอันเป็นเอกลักษณ์และ
 ของขวัญของกํานัลจากมติรประเทศที�มอบใหท้างเขา้ดา้นขวาเป็นที�ตั �งของหอพระบาง ซึ�ง ประดษิฐาน “พระ
 บางแห่งหลวงพระบาง” เป็นพระพุทธรูปปางหา้มสมุทร สงูสองศอกเจ็ดนิ�ว หล่อดว้ยสํารดิ (ทองคําผสม 90 
 เปอรเ์ซ็นต)์ มอีายอุยู่ราวปลายพทุธศตวรรษที� 18 ตามศลิปะเขมรแบบบายนตอนปลาย โดยมพีุทธลักษณะคอื 

ประทับยนืยกพระหัตถข์ึ�น นิ�วพระหัตถเ์รยีบเสมอกัน พระพักตรค์อ่นขา้งเป็น
รปูสี�เหลี�ยม พระนลาฏกวา้ง พระขนงเป็นรปูปีกกา พระเนตรเรยีว พระนาสกิ
คอ่นขา้งแบน พระโอษฐบ์าง พระเศยีร และพระเกตมุาลาเกลี�ยงสําหรับสวม
เครื�องทรง ปั�นพระองคเ์ล็ก พระโสภีใหญ่ ครองจีวรห่มคลุม แลเห็นแถบ
สบง และหนา้นาง จากนั�นชม วดัเชียง
ทอง (ไม่รวมค่าเขา้ ท่านละ 20,000 กบี) 
หลังจากพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช เถลงิราช
สมบตัคิรองราชยอ์าณาจักรลา้นนาไดเ้พยีง 

1 ปี ก็ตอ้งมเีหตใุหเ้ดนิทางกลับมายังอาณาจักรลา้น ชา้ง ค รั �งนี� พระองค์จึงได ้



 

 
 

อญัเชญิพระแกว้มรกตกบัพระพทุธสหิงิคจ์าก เชยีงใหม่กลับมายังหลวงพระบางดว้ย จากนั�นพระองคก์็เริ�มสรา้งวัด
เชยีง ทองขึ�นในใจกลางกรงุหลวงพระบาง โดยสรา้งขึ�นเมื�อ พ.ศ. 2103 ตั �งอยู ่ ใกลแ้ม่นํ�าโขง เป็นวัดที�มี
สถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งที�สวยงามมากจน ไดรั้บ การขนานนามวา่เป็น "อญัมณีของศลิปะลา้นชา้ง"  

  จากนั�นชม วดัวชินุราช  (ไมร่วมคา่เขา้ ทา่นละ 20,000 กบี)  เป็นวัดที� เก่าแก่ที�สุดของเมืองหลวงพระ
บางสรา้งขึ�นเมื�อ พ.ศ. 2058 ในรัชสมัยพระ เจา้วชิุนราชแห่งอาณาจักรลา้นชา้ง อดีตเคยอัญเชญิพระบางมา
ประดษิฐานใน วัดแห่งนี� เอกลักษณ์ของวัดนี� เห็นไดจ้ากประตูไมท้ี�มีการแกะสลักอย่างสวยงาม และมี
สถาปัตยกรรมแบบขอมที�ได ้ แบบมาจากปราสาทวัดภู แขวงจําปาศักดิ�ในเขตลาวภาคใต ้ดา้นในวัดมพีระพุทธรูป
เกา่แก ่และศลิาจารกึรปูแบบ ตา่งๆ โดยมเหสขีองพระเจา้วชินุราชไดช้ักนําใหม้กีารสรา้งพระธาตขุึ�นซึ�งตา่งจากพระ
ธาตอุื�นๆ คอืสรา้งเป็น รูปทรงกลมตัดครึ�ง มองคลา้ยผลแตงโมชาวลาวจงึเรยีกขานกันตดิปากว่า “พระธาตุ
หมากโม” (ธาตปุะทมุ) ตอ่มา  พ.ศ. 2485 วัดนี�จงึไดเ้ป็นพพิธิภัณฑสํ์าหรับเก็บรักษาพระพทุธรปูและวั ต ถุ
โบราณจํานวนมาก 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวัน (มื�อที� 2) ณ รา้นอาหาร         
บา่ย  นําคณะมุง่หนา้สู ่นํ �าตกตาดกวางส ี(ไม่รวมคา่เขา้ ทา่นละ 20,000 

 กบี)  ระหวา่งทางผา่นหมูบ่า้นชนบทชมวถิชีวีติทอ้งถิ�น นํ�าตกแหง่นี�ได ้
 ชื�อว่าเป็นนํ� าตกที�สวยที�สุดของหลวงพระบางอยู่ห่างจากตัวเมือง
 ประมาณ 32 กโิลเมตร เป็นนํ� าตกหินปูนไหลลดหลั�นชั �นเป็นชั �นๆ 
 ความสงูประมาณ 75 เมตร นํ�าในนํ�าตกมสีเีขยีวหรอืฟ้าครามคลา้ยสี
 ของมรกต อสิระท่านถา่ยรูปเก็บความประทับใจหรอืเดนิเล่นชมความ
 รม่รื�นของตน้ไมน้านาพันธุ ์ไดเ้วลาสมควรพบกนั ณ จดุนัดหมายเพื�อเดนิทางกลับหลวง พระบาง      

คํ�า   อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย    
ที�พกั    VILLA PUMALIN หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที�สาม วดัแสนสขุาราม - บา้นผานม  - หลวงพระบาง - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                      (B/L/-) 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ (มื�อที� 3) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  ชม วดัแสนสุขาราม อยู่ในเขตเมอืงเกา่หลวงพระบาง 

 เป็นวัดเกา่แกถู่กสรา้งขึ�น ภายหลังที�นครหลวงพระบาง
 แยกออกจากนครเวยีงจันทน์ได ้11 ปี โดดเดน่ดว้ยพระ
 อุโบสถสีแดงลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ศิลปะแบบ
 หลวงพระบาง ภายในมีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่เพียง
 องคเ์ดียวในหลวงพระบาง ดา้นขา้งมีหอรอยพระพุทธ
 บาทจําลองตามประวัตกิลา่ววา่มผีูบ้รจิาคเงนิจํานวนหนึ�ง
 แสนกบี เป็นทุนเริ�มสรา้งวัดใน พ.ศ. 2261 จงึเป็นที�มา
 ของคําวา่ “แสน”  

เที�ยง            บรกิารอาหารกลางวัน (มื�อที� 4) ณ รา้นอาหาร         
บา่ย  จากนั�นนําทา่นชม บา้นผานม หมูบ่า้นชาวไทลื�อผูท้อผา้ใหก้บัเจา้มหาชวีติลาว 

 อกีหนึ�งจดุหนึ�งซึ�งผูม้าเยอืนหลวงพระบางไมค่วรพลาด หมูบ่า้นแหง่นี�มชีื�อเสยีง
 ในการทําผา้ทอมอืดว้ยกี�กระตกุแบบดั �งเดมิ ผา้ทอบา้นผานม มทีั �งผา้แพรเบี�ยง
 ลวดลาย แบบลื�อแท ้ๆ  และผา้ที�ประยกุตเ์ป็นของใชใ้นชวีติปัจจบุนั เชน่ ผา้ปโูตะ๊ 
 ผา้คลมุเตยีงผา้รองแกว้รองจาน ฯลฯ เลอืกซื�อของฝากของที�ระลกึ  

  สมควรแกเ่วลานําคณะเดนิทางสูส่นามบนิหลวงพระบาง   
  เช็คอนิ รับบอรด์ดิ�งพาส เตรยีมตัวกลับ 
16.30 น.       ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที� FD1031 
  (ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครื�อง) 
17.55 น.       ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 

 
 
 
 

ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิดอนเมอืงเทา่น ั�น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทาํการสํารองต ั�วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 
เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ั�น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�ที�เกดิขึ�น 

เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ั�นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสํารองต ั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1.คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ 
3.คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5.คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี
7.คา่นํ�าหนักโหลดกระเป๋าสมัภาระ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทัวรนํ์าเที�ยวตลอดรายการ 
9.คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   

1.ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี)  
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4.คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5.คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 1,000 บาท (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6.คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ตามความพงึพอใจ 

 
เง ื�อนไขการจองทวัร ์
*  ชําระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน 
*  หลังจากชําระค่ามัดจําแลว้สามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไดก้่อนที�บรษัิทฯจะทําการออกตั�วโดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2  

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นั�น  
 
เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทาง หรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง  

• กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทางสามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั �งเทา่นั�น หากแจง้หลังจากนี�ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง 
ทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรือเปลี�ยนชื�อผู ้
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดนิ สามารถเปลี�ยนไดเ้พียง 1 ครั �งเท่านั�น หากแจง้หลังจากนี�ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี  
 
 
 
 

* ต ั�วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั�น งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ สปป. ลาว 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้

เมอืงที�ตา่งประเทศทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศน ั�นๆเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ 
ท ั�งนี�แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



 

 
 

เง ื�อนไขการยกเลกิ  

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อเีมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 
***ไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณนีกรณ ี

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีดัจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
 
 
หมายเหต ุ 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการออกทวัรต์ ั�งแต ่15 ทา่นขึ�นไป (ไมม่หีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทางดว้ย) 
2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ การประทว้ง การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที�
กรมแรงงานทั �งจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ที�มคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื�อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 
 โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ั�ง 


