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วันแรก

 (-/-/เย็น)

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภษู ี -ตลาดมืด

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) โดยมี
เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
15.05 น.
ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน PG 941 ** บริการอาหารบนเครื่อง**
16.40 น.
เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
** หมายเหตุ เที่ยวบินบางกอกแอร์เวย์ตง้ั แต่เดือน เมษายน 60 เป็ นต้นไป เฉพาะไฟล์ทขาไปจะ
เปลี่ยนเวลาบินเป็ น 14.45-16.45 น. จะเร็วขึ้นจากเวลาเดิม 20 นาทีค่ะ ***
จากนัน้
นาท่านเดินขึ้นบันได 328 ขัน้ สู่ พระธาตุภษู ี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่น
ด้วยต้นดอกจาปา ภูษี นี้หมายถึง “ภูศรี” คือเป็ นศรีของเมืองหลวงพระบางนัน่ เอง ตัง้ โดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึง
ยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่นา้ โขงจรดปากแม่นา้ คานยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นทีร่ าบแคบๆ ตัว
พระธาตุเป็ นทรงดอกบัวสีเ่ หลีย่ มทาสีทอง ตัง้ อยู่บนฐานสีเ่ หลีย่ มยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสาริด 7 ชัน้ สูงประมาณ 21
เมตร จะสวยมากในยามเย็น แบบนี้แสงแดดจะส่ององค์พระธาตุเป็ นสีทองสุกปลัง่ มีทาง
เดินรอบองค์พระธาตุสามารถชมทิวทัศน์ตวั เมืองหลวงพระบางได้เกือบรอบเลยทีเดียว
คา่
 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง หลังทานอาหาร นาท่าน
ชมถนนข้าวเหนี ยว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็ นของ
ฝากหรือเป็ นทีร่ ะลึก
12.30 น.

 นาท่านเข้าสูพ
่ กั ที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ

หลวงพระบางหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง

ตักบาตรข้าวเหนี ยว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้าติ่ง-น้ าตกกวงชี-พิธีบายศรีสขู่ วัญ

05.00 น.

ตื่นเช้าไปร่วม ทาบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะ
พากันออกมานัง่ รอตักบาตรพระสงฆ์ทเ่ี รียงแถวเดินมาตามถนนเป็ นร้อยๆ รูปซึง่ เป็ นภาพ
ยามเช้าทีม่ ชี วี ติ ชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถชี วี ติ ของสังคมอันสงบสุขและความ
เลือ่ มใสศรัทธาทีม่ ตี ่อพุทธศาสนาทีห่ ยัง่ รากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้างและนาท่าน
แวะเที่ยวชม ตลาดเช้า

เช้า
หลังอาหาร

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านจากนัน้ นาท่านแวะช้อปปิ้ งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็ นหมูบ่ า้ นชาวไทลื้อ มีฝีมอื ในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็ นแหล่ง
ทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวติ ปัจจุบนั ผ้าทอจากบ้านผานมนี้มชี ่อื เสียงมาก และมีการรวมกลุม่ ตัง้ เป็ นศูนย์หตั ถกรรมแสดงสินค้า และ
ยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วยจากนัน้ นาท่านลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝัง่ แม่นา้ โขง ถ้าติ่ง (Ting Cave) ซึง่ เป็ นถา้ อยู่บนหน้า
ผาริมแม่นา้ โขงมีอยู่ 2 ถา้ คือ ถา้ ล่างและถา้ บน ถา้ ติ่งลุม่ หรือ ถา้ ล่างสูง 60 เมตร จากพื้นนา้ มีลกั ษณะเป็ นโพรงนา้ ตื้นๆ มีหนิ งอก
หินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จานวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็ นพระยืน มีทงั้ ปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถา้ ติ่งบน จะไป
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ทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขัน้ ปากถา้ ไม่ลกึ มากมีพระพุทธรูปอยู่ในถา้ แต่ไม่มากเท่าถา้ ล่าง สมัยโบราณเป็ นทีส่ กั การะ
บวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลือ่ มใสพระพุทธศาสนาเป็ นผูน้ าพระพุทธรูปเข้ามา และ
จึงทรงใช้ถา้ ติ่งเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์ทางพุทธศาสนาแล้วล่องเรือกลับ ก่อนถึงตัวเมืองหลวงพระบางแวะ บ้านช่างไห ชมวิถชี วี ติ ของ
ชาวบ้านทีอ่ ยู่รมิ แม่นา้ โขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าขาว จาหน่ายและยังเป็ นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจาพวก ผ้าทอ
ลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจาหน่ายอย่างเป็ นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านทีไ่ ด้จดั แต่งลานบ้าน อย่าง
สวยงามเพือ่ รอรับนักท่องเทีย่ ว ได้เวลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลับสู่ตวั เมืองหลวงพระบาง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเดินทางผ่านหมู่บา้ นชนบทชมวิถชี วี ติ ของชาวบ้านสู่ น้ าตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในนา้ ตกทีส่ วยทีส่ ุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของ
นา้ ตกทีต่ กลดหลันเป็
่ นชัน้ ๆอย่างสวยงามแต่ละชัน้ เกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70
เมตร มี 2 ชัน้ สภาพป่ าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ นา้ ตก
ได้เวลาสมควร นาทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองหลวงพระบาง
เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง
(พิศษ!! พิธีบายศรีสูข่ วัญตามประเพณี พ้ นื บ้านของหลวงพระบาง)
 นาท่านเข้าสูพ
่ กั ที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

คา่

วันที่สาม
เช้า
นาท่าน

วัดเชียงทอง-วัดใหม่สวุ รรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ

 (เช้า/กลางวัน/-)

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
เทีย่ วชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็ นวัดหลวงคู่บา้ นคู่เมืองหลวง
พระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนทีจ่ ะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์
และยังได้รบั การอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวติ ศรีสว่างวงศ์วฒั นา
กษัตริยส์ องพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณทีต่ งั้ ของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณทีแ่ ม่นา้ คานไหลมาบรรจบกันกับแม่นา้ โขง
มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็ นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดตา่ ลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชัน้
เป็ นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้ า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึง่ เป็ นที่สงั เกตกันว่า เป็ นวัดทีพ่ ระมหากษัตริยส์ ร้างขึ้นจึงมี
17 ขัน้ ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนัน้ ด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็ นรูปเศียร
นาค ความงามของวัดอยู่ทค่ี วามสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบารุงรักษาอย่างดีเยีย่ ม จากนัน้ นาท่านเทียวชม วัดวิชนุ
ราช นาท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็ นเจดียป์ ทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวทัว่ ไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เนื่องจาก
เห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอควา่ คล้ายสถูปฟองนา้ ทีส่ าญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมลี กั ษณะคล้ายรัศมี
แบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชัน้ กลางและชัน้ บนมีเจดย์ทศิ ทรงดอกบัวตูมทัง้ สีม่ มุ
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เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางไปวัดใหม่สุวรรณภูมารามหรือทีช่ าวหลวงพระบางเรียกกันสัน้ ๆ
ว่า "วัดใหม่" เคยเป็ นทีป่ ระทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึง่ เป็ นสมเด็จพระสังฆ
ราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวง
พระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้อญั เชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบาง
ภายในพระราชวังจวบจนกระทัง่ ปัจจุบนั เมือ่ มาเยือนวัดแห่งนี้ส่งิ ที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ
(สิม) ลักษณะจะเป็ นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทัง้ สี่ดา้ นสองระดับต่อเนื่องกัน จากนัน้ นาท่านชม
พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็ นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ท่ีน่ีจนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการ
เปลีย่ นแปลงการปกครองเมือ่ ปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถกู เปลีย่ นเป็ น พิพธิ ภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของ
เจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็ นพระตาหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็ นระเบียบ
เรียบง่าย และ นมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็ นพระคู่บา้ นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็ นพระพุทธรูปประทับยืนปรางค์หา้ มสมุทรเป็ น
พระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน นา้ หนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคา 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะ
ขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่ ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางมุง่ หน้าสู่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง

17.25 น.
19.25 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 946 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
.......................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน PG
เริม่ เดินทาง

กลับจากเดินทาง จานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

27 ต.ค.60

29 ต.ค.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

28 ต.ค.60

30 ต.ค.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

3 พ.ย.60

5 พ.ย.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

4 พ.ย.60

6 พ.ย.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

10 พ.ย.60

12 พ.ย.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

11 พ.ย.60

13 พ.ย.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

17 พ.ย.60

19 พ.ย.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000
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24 พ.ย.60

26 พ.ย.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

25 พ.ย.60

27 พ.ย.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

1 ธ.ค.60

3 ธ.ค.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

2 ธ.ค.60

4 ธ.ค.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

8 ธ.ค.60

10 ธ.ค.60

24

17,900

17,500

16,900

3,000

9 ธ.ค.60

11 ธ.ค.60

24

17,900

17,500

16,900

3,000

15 ธ.ค.60

17 ธ.ค.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

16 ธ.ค.60

18 ธ.ค.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

22 ธ.ค.60

24 ธ.ค.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

23 ธ.ค.60

25 ธ.ค.60

24

13,900

13,500

12,900

3,000

29 ธ.ค.60

31 ธ.ค.60

24

18,900

18,500

17,900

3,000

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
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- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 450บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป
ด้วยโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
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- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเที่ยว
(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ย
ทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
หรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง **
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