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วันแรก
06.30น.
09.45 น.

กรุ งเทพฯ–หอพระแก้ ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วังเวียง–ถนนโรตี (-/กลางวัน/เย็น)
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ Bangkok Airway (PG)
โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงนครเวียงจันทน์ โดยเที่ยวบิน PG943 (**มีบริการอาหารร้ อนบนเครื่อง)
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หมายเหตุ
11.00 น.
เทีย่ ง

จากนั้น

จากนั้น
ค่า

วันทีส่ อง
เช้ า

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ ประบบ Randomไม่ สามารถล็อกที่นั่งได้ ทีน่ ั่งอาจจะไม่ ได้ นั่งติดกันและ
ไม่ สามารถเลือกช่ วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
เดิ นทางถึ ง สนามบินวัตไต เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง
บริการอาหารกลางวันด้วย ข้าวจี่ปาเต้ (ขนมปั งฝรั่งเศสที่ยดั ใส้ดว้ ยปา
เต้ และเครื่ องเคียง) ที่ข้ ึ นชื่ อของเวียงจันทร์ จากนั้นพาคณะเยี่ยมชม หอ
พระแก้ว ซึ่งเคยเป็ นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต ในสมัยก่อนหอ
พระแก้วแห่ ง นี้ ส ร้ า งขึ้ นในปี ค.ศ.1565 ในรั ชกาลของพระไชยเชษฐา
ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนมาเป็ น พิพิธภัณฑ์ใช้เป็ นที่เก็บสะสมพระพุทธรู ป
นาท่าน ชมอนุสาวรี ย์ประตูชัย ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของนครเวียงจันทน์บนถนนล้านช้างจะไปสิ้ นสุ ด
ที่บริ เวณประตูชยั สร้างเสร็ จในปี พ.ศ.2512เป็ นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงคราม
ก่อนหน้าการปฏิวตั ิพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชยั มีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้งเพราะการก่อสร้างนี้ ใช้ปูนซี เมนส์
จากประเทศอเมริ กาที่ซ้ื อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสี ยก่อนจึงได้
นามาสร้ างประตู ชัย แทนเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ ผ สมผสานศิ ล ปะล้า นช้างกับ ฝรั่ งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและ
กลมกลื นอย่างยิ่ง จากนั้นนาท่านเดิ นทางต่อเพื่อไปสักการะบูชา พระธาตุหลวง ซึ่ งเป็ นศาสนสถานที่สาคัญที่สุด
ของประเทศลาว เป็ นสัญลักษณ์ประจาชาติลาว และมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างยิง่ สร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 16 ซึ่ งเป็ นเจดียท์ ี่มีลกั ษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง เป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรม
ในพระพุทธศาสนา กับสถาปั ตยกรรมของอาณาจักรล้านช้าง

นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง จากนครหลวงเวียงจันทร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) สัมผัสวิถีชีวิต
ความเป็ นอยูแ่ ละธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อมอยูโ่ ดยรอบ จนได้ชื่อว่าเป็ น “กุ้ยหลินแห่ งเมืองลาว”
บริการอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารทีว่ งั เวียง และให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับสี สันยามค่าคืน
ในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน (Walking Street)หรื อถนนโรตีซ่ ึ งมีโรตีให้ท่านได้เลือกชิมกันอย่างจุใจ
เข้ าสู่ ทพี่ กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว
วังเวียง–ล่องเรือคายัค–ถา้ นอน–Zip Line–ถา้ จัง–ถา้ ปูคา–บลูลากูน –บอลลูนยักษ์ (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
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นาท่านเดินทางสู่ ตอนต้นของแม่น้ าซอง ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
(นัง่ ลาละ 2 ท่าน) ระหว่างทางแวะชม ถ้านอน ซึ่ งคณะจะได้นงั่ ห่ วงยางลอยน้ าเข้าไปภายในถ้ า เป็ นกิ จกรรมที่ทา้
ทายอีกอย่างหนึ่ง และอีกกิจกรรม คือ Zip Line การโหนสลิงท้าทายความสู ง (ไม่ รวมในค่ าบริการ 600 บาท/ท่าน)

เทีย่ ง

ค่า
วันทีส่ าม
06.00 น.
06.30 น.
11.45 น.
13.00 น.

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
หลังรับประทานอาหารพาท่านตระการตากับความงามของหิ นงอกหิ นย้อยในถ้าจังภายในบรรยากาศเย็นสบาย
รวมทั้งสู ดอากาศแสนบริ สุทธิ์ บนยอดถ้ า พร้อมทั้งชม จุดชมวิว สุ ดยอดถ้ าที่ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงได้
ทั้งเมือง จากนั้นนาท่านชม ถา้ ปูคา เป็ นถ้ าที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และยังมีกองทัพปูที่มีสีทองคา ซึ่ งเป็ นที่มาของชื่ อที่วา่ ถ้ าปูคา
(นัง่ รถสองแถว 14-16 ท่าน/คัน) ระหว่างทางเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ลอ้ มด้วยภูเขาหิ นปูน

หลัง จากนั้น อิ ส ระเล่ น น้ า ตามอัธ ยาศัย ที่ บลู ล ากู น จากนั้น น าท่ า นไปยัง สถานที่ เ ช่ า
บอลลูนยักษ์ สาหรับท่านที่อยากขึ้นบอลลูนยักษ์เพื่อชมเมืองวังเวียงอันสวยงามในมุมสู ง
เพื่อความประทับใจแปลกใหม่อย่างที่ ไม่เคยพบเห็ นที่ ไหน(ไม่ รวมในค่ าบริ การ 3,000
บาท/ท่าน) ได้ เวลาสมควรเดินทางกลับทีพ่ กั พักผ่อนตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่ กั
เข้ าสู่ ทพี่ กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว
วังเวียง – เวียงจันทร์ – กรุ งเทพฯ
 (เช้ า/-/-)
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอาท์เพื่อเดินทางกลับ
นาท่านเดินทางออกจากวังเวียงมุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อไปยังสนามบินนานาชาติวตั ไต
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ Bangkok Airway (PG) เทีย่ วบินที่ PG944
(**มีบริการอาหารร้ อนบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
.......................................................................................
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน PG
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

28 ก.ย.62

30 ก.ย.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

05 ต.ค.62

07 ต.ค.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

12 ต.ค.62

14 ต.ค.62

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

26 ต.ค.62

28 ต.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

02 พ.ย.62

04 พ.ย.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

16 พ.ย.62

18 พ.ย.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

23 พ.ย.62

25 พ.ย.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

30 พ.ย.62

02 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

21 ธ.ค.62

23 ธ.ค.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

28 ธ.ค.62

30 ธ.ค.62

24+1

15,900

15,500

14,900

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

14,900

14,500

13,900

3,000

18 ม.ค.63

20 ม.ค.63

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

25 ม.ค.63

27 ม.ค.63

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

01 ก.พ.63

03 ก.พ.63

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000









อัตราค่ าบริการรวม
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถตู้รับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
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 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
 ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋ าไม่ 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 อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 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 บป่ วย จนไม่ ส ามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอืน่ ๆ :
 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

BT-LAO03_PG_JUL-JAN20

 คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทาง
ไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีทที่ ่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ 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
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,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 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
ของนักท่องเทีย่ 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
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
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 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการั นตีมัดจากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 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
 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

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

