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อตัราคา่บรกิาร 

  ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่8-10 พ.ย.61 12,987 12,987 3,500 5,900  

วนัที ่15-17 พ.ย.61 12,987 12,987 3,500 5,900  

วนัที ่22-24 พ.ย.61 12,987 12,987 3,500 5,900  

วนัที ่30 พ.ย.-2 ธ.ค.61 13,987 13,987 3,500 5,900  

วนัที ่6-8 ธ.ค.61 13,987 13,987 3,500 5,900  

วนัที ่8-10 ธ.ค.61 15,987 15,987 4,500 6,900  

วนัที ่13-15 ธ.ค.61 12,987 12,987 3,500 5,900  

วนัที ่14-16 ธ.ค.61 13,987 13,987 3,500 5,900  

วนัที ่20-22 ธ.ค.61 13,987 13,987 3,500 5,900  

วนัที ่21-23 ธ.ค.61 13,987 13,987 3,500 5,900  

วนัที ่22-24 ธ.ค.61 13,987 13,987 3,500 5,900  

วนัที ่29-31 ธ.ค.61 16,987 16,987 4,500 6,900  

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิจนถงึ 2 ขวบ) ราคา 5,000 บาท 
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วนัแรก   กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - หลวงพระบาง - พระธาตพุสู ี- ตลาดมดื                                     (-/-/อสิระ) 

11.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร ์1 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)  
  โดยมีเจา้หน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกทา่นเจา้หน้าที่ตรวจเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระก่อนเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

 
14.30 น.   เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD1030  
  (ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง) 
16.00 น.      ถึงสนามบินหลวงพระบาง สปป.ลาว หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
  ไกด์ท้องถ่ินรอรับคณะ จากนัน้น าท่านขึน้รถตูห้รือรถบัสปรบัอากาศท้องถ่ิน เดินทางสู่เมอืงหลวงพระบาง น าทา่น

ไปสักการะ พระธาตพุสู ี(รวมค่าเข้าชมแล้ว) ที่ตั้งอยู่บนเนิน
เขาสูง 150 เมตรใจกลางเมือง สองข้างทางขึน้พระธาตุรม่รืน่
และหอมอบอวลไปด้วยกล่ินดอกจ าปาลาวหลากสีสัน มองจาก
ยอดพูสี คือภาพพาโนรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแมน่้ าโขง 
จากนัน้อิสระใหท้่านช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองที ่ตลาดมดื เป็น
ถนนคนเดินตอนเย็น เริม่ตั้งแต่ประมาณ 5 โมงเย็นถึงประมาณ 
4 ทุม่ มีชาวลาวท้องถ่ินน าสินค้าพื้นเมืองมาจ าหนา่ยมากมาย 

อาท ิผา้ทอมือ ผ้าปัก ผ้านุ่ง ผ้าซิน่ลาว เครื่องเงิน เครื่องไม้ วางเรียงรายริมทางเดินตั้งแต่หนา้พระราชวังจนถึงสุด
มุมถนน  

ค่ า   อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย    
ทีพ่กั    Luang Prabang Paradise Resortหรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่อง  ตกับาตรขา้วเหนยีว – ตลาดเชา้ - วดัเชยีงทอง – พระราชวงัหลวง - วดัวชินุราช - น า้ตกตาดกวางส ี          
                (B/L/อสิระ) 

05.30 น.      ร่วม ท าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนียว (รวมค่าข้าว
เหนียวใส่บาตรแล้ว) ทุกๆเช้า ชาวหลวงพระบางทุก
บ้านจะพากันออกมานั่งรอ ตักบาตรพระสงฆ์ที
เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็น ร้อยๆรูป ซึ่งเป็นภาพ
ที่สะท้อนสังคมอันสงบสุข และความเลื่ อมใส
ศรัทธาต่อพุทธศาสนาได้เป็น อย่างดี จากนั้นแวะ
เที่ยว ตลาดเชา้ ชมวิถีชีวิต ของชาวหลวงพระ
บาง พร้อมเลือกซื้อเลือกชิม อาหารและของฝาก
ท้องถ่ินหลากหลายชนิด 

08.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารโรงแรม   

http://bit.ly/2NMk5YE
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 จากนัน้เดินทางสู่ พระราชวงัหลวงพระบาง (รวมค่าเขา้ชมแลว้) ภายในนั้นมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่

และยาวนานของเมือง รวมถึงจัดแสดงส่ิงของเครื่องใชต้่างๆอันเป็นเอกลักษณ์และของขวัญของก านัลจากมติร
ประเทศทีม่อบให้ทางเขา้ด้านขวาเป็นที่ตั้งของหอพระบาง ซึ่ง ประดิษฐาน “พระบางแหง่หลวงพระบาง” เป็น
พระพุทธรูปปางหา้มสมุทร สูงสองศอกเจ็ดนิ้ว หล่อดว้ยส าริด (ทองค าผสม 90เปอร์เซ็นต์) มีอายุอยู่ราวปลายพทุธ
ศตวรรษที ่18 ตามศิลปะเขมรแบบบายนตอนปลาย โดยมพุีทธลักษณะคือ ประทับยืนยกพระหัตถ์ขึ้น นิว้พระหัตถ์
เรียบเสมอกัน พระพักตร์ค่อนข้างเป็นรูปส่ีเหล่ียม พระนลาฏกวา้ง พระขนงเป็นรูปปีกกา พระเนตรเรียว พระนาสิก
ค่อนข้างแบน พระโอษฐ์บาง พระเศียร และพระเกตมุาลาเกลี้ยงส าหรับสวมเครื่องทรง ป้ันพระองค์เล็ก พระโสภีใหญ ่
ครองจีวรหม่คลุม แลเห็นแถบสบง และหนา้นาง จากนั้นชม วดัเชยีงทอง (รวมคา่เขา้ชมแล้ว) หลังจากพระเจ้าไชย

เชษฐาธิราช เถลิงราชสมบัตคิรองราชย์อาณาจักรลา้นนาได้เพียง 1 ปี ก็ต้องมี
เหตุให้เดนิทางกลับมายังอาณาจักรล้านช้าง ครั้งนี้พระองค์จึงไดอั้ญเชิญพระ
แก้วมรกตกับพระพุทธสิหิงค์จากเชียงใหม่กลับมายังหลวงพระบางด้วย จากนั้น
พระองค์ก็เริ่มสรา้งวดัเชียงทองขึ้นในใจกลางกรุงหลวงพระบาง โดยสรา้งขึน้เมื่อ 
พ.ศ. 2103 ตั้งอยู ่ ใกล้แมน่้ าโขง เป็นวัดทีม่ีสถาปัตยกรรมแบบล้านชา้ง
ที่สวยงามมากจนไดร้ับการขนานนามว่าเป็น "อัญมณีของศิลปะล้านชา้ง" 
 จากนัน้ชม วดัวชินุราช  (รวมค่าเข้า
ชมแลว้) เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวง

พระบางสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2058 ในรัชสมัยพระเจ้าวิชุนราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง 
อดีตเคยอัญเชิญพระบางมาประดิษฐานในวัดแห่งนี้เอกลักษณ์ของวัดนี้เห็นได้จาก
ประตูไม้ทีม่ีการแกะสลักอย่างสวยงาม และมีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ได้แบบมา
จากปราสาทวัดภู แขวงจ าปาศักดิ์ในเขตลาวภาคใต้ ดา้นในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่ 
และศิลาจารึกรูปแบบต่างๆ โดยมเหสีของพระเจา้วิชนุราชได้ชักน าใหม้ีการสรา้ง
พระธาตุขึน้ซึ่งตา่งจากพระธาตุอ่ืนๆ คือสร้างเป็นรูปทรงกลมตัดครึ่ง มองคล้ายผลแตงโมชาวลาวจึงเรียกขานกนัติด
ปากวา่ “พระธาตุหมากโม” (ธาตุปะทมุ) ต่อมา พ.ศ. 2485 วัดนี้จึงได้เป็นพิพิธภัณฑ์ส าหรับเก็บรักษาพระพุทธรูปและ
วัตถุโบราณจ านวนมาก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร         
บ่าย น าคณะมุ่งหน้าสู่ น ้าตกตาดกวางส (ีรวมค่าเข้าชมแล้ว)  ระหว่าง

ทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตท้องถ่ิน น้ าตกแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นน้ าตก
ที่สวยที่สุดของหลวงพระบางอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 32 กิโลเมตร 
เป็นน้ าตกหินปูนไหลลดหลั่นชั้นเป็นชั้นๆ ความสูงประมาณ 75 เมตร น้ า
ในน้ าตกมีสีเขียวหรือฟ้าครามคล้ายสีของมรกต อิสระท่านถ่ายรูปเก็บ
ความประทับใจหรือเดินเล่นชมความร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์ ได้เวลา
สมควรพบกัน ณ จุดนัดหมายเพ่ือเดินทางกลับหลวงพระบาง      

ค่ า  อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย    
ทีพ่กั   Luang Prabang Paradise Resortหรอืเทยีบเทา่  
 
 
 

วนัทีส่าม วดัแสนสขุาราม - บา้นผานม  - หลวงพระบาง - กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                      (B/L/-) 

เช้า    บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชม วดัแสนสขุาราม อยู่ในเขตเมืองเก่าหลวงพระบาง  เป็น

วัดเก่าแก่ถูกสร้างขึ้น ภายหลังที่นครหลวงพระบางแยกออก
จากนครเวียงจันทน์ได้ 11 ปี โดดเด่นด้วยพระ อุ โ บ ส ถ สี
แดงลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ศิลปะแบบหลวงพระบาง 
ภายในมีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่เพียง องค์ เดียวในหลวง
พระบาง ด้านข้างมีหอรอยพระพุทธบาทจ าลองตามประวัติ
กล่าวว่ามีผู้บริจาคเงินจ านวนหนึ่งแสนกีบ เป็นทุนเริ่มสร้าง

วัดใน พ.ศ. 2261 จึงเป็นที่มา ของค าว่า “แสน”  
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร         
บ่าย จากนั้นน าท่านชม บา้นผานม หมู่บ้านชาวไทลื้อผูท้อผา้ให้กับเจ้ามหาชีวิตลาว อีก

หนึ่งจุดหนึ่งซึ่งผู้มาเยือนหลวงพระบางไม่ควรพลาด หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงในการ
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ท าผ้าทอมือด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ้าทอบ้านผานม มีทั้งผ้าแพรเบ่ียง ลวดลายแบบลื้อแท้ๆ และผ้าที่ประยุกต์เป็น
ของใช้ในชีวิตปัจจุบัน เช่น ผ้าปูโต๊ะ  ผ้าคลุมเตียงผ้ารองแก้วรองจาน ฯลฯ เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก  

 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง  
 เช็คอิน รับบอร์ดดิ้งพาส เตรียมตัวกลับ 
16.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD1031 (ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง) 
17.55 น.      ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5.ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ   6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7.ค่าน้ าหนักโหลดกระเป๋าสัมภาระ ท่านละ 20 กก.  8.หัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตลอดรายการ 
9.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   

1.ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี)  
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิม 
3.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4.ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ 
5.คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ สปป. ลาว 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงทีต่า่งประเทศทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  ช าระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ภายใน 24 ช ัว่โมง 
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนที่บริษัทฯจะท าการออกตั๋วโดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1 -2  

สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง  

• กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 
อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทาง 
ท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได ้ 

• กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้ 
เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดิน สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้ 
เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้  

• กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี  
•  

เง ือ่นไขการยกเลกิ  

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ 
และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
***ไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณีนกรณี 

3. การเดินทางที่ต้องการนัตีมดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
 
หมายเหต ุ 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป (ไมม่หีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทางดว้ย) 
2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

3. ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น 
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4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

 
 โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


