วันแรก

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ าตกตาดกวงซี-พระธาตุภษู ี -ตลาดมืด

08.00น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 สายการบิน Lao Airline
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูเ่ มืองหลวงพระบาง โดยเที่ยวบินที่ QV634 พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเครือ่ ง
เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง นำท่ำนเปลีย่ นภำหนะโดยรถตูป้ รับอำกำศ D4D
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่ำนเดินทำงสู่ น้ าตกตาดกวงซี เป็ นนำ้ ตกหินปูน สูงรำว 70 เมตร
มีสองชัน้ สภำพป่ ำร่ มรื่น มีสะพำนและเส้นทำงเดินชมรอบๆนำ้ ตก
และสำมำรถเลำะข้ำงนำ้ ตกไปชมนำ้ ตกชัน้ บนสำมมำรถเล่นนำ้ บริเวณ
ลำธำรได้ นอกจำกจะชื่นชมควำมงำมของนำ้ ตกแล้ว ยังหำซื้อของที่
ระลึกที่ทำงเข้ำนำ้ ตก ซึ่งเป็ นสินค้ำพื้นเมืองที่ทำจำกไม่ไผ่เป็ นของใช้
หลำยชนิด และมีรำ้ นอำหำรตำมสังให้
่ บริกำรอยู่หลำยร้ำน นำ้ ตกกวำงชีมนี ำ้ ตลอดปี ในฤดูรอ้ นนำ้ จะน้อย
นำท่ำนเดินทำงสู่ พระธาตุภษู ี สร้ำงขึ้นในสมัยพระเจ้ำอนุรุท ประมำณพุทธศักรำช 2337 พระธำตุน้ ีตงั้ อยู่
บนยอดสู งสุดของพูสีี บนควำมสูง 150 เมตรพระธำตุน้ ีมองเห็นได้แต่ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวง
พระบำง ตัวพระธำตุเป็ นทรงดอกบัวสีเ่ หลีย่ มทำสีทอง ตัง้ อยู่บนฐำนสีเ่ หลีย่ มยอดประดับด้วยเศวตฉัตร
ทองสำริดเจ็ดชัน้ สูงประมำณ 21 เมตร ช่ วงที่พระธำตุน้ ีงดงำมที่สุด
คือช่ วงตอนบ่ำยแก่ ๆแสงแดดจะกระทบองค์พระธำตุเป็ นสีทองสุก
รอบๆพระธำตุจะมีทำงเดินให้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบำง
ด้ำ นทิศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จะมองเห็น สนำมบิน ส่ ว นด้ำ นทิศ
ตะวันตกจะมองเห็นแม่นำ้ โขง ช่วงทีค่ ดเคี้ยวเข้ำหำกันในกลีบเขำและ
จำกยอดภูสยี งั มองเห็นพระรำชวังเดิมที่ตงั้ อยู่ริมแม่นำ้ โขง พระธำตุจอมษีมไิ ด้เป็ นสิง่ ก่อสร้ำงแห่งเดียว
บนยอดภูษี ยังมีสง่ิ ก่อสร้ำงทำงพระพุทธศำสนำอีกหลำยแห่งเช่น วัดถำ้ พูสี วัดป่ ำแค วัดศรีพทุ ธบำท วัด
ป่ ำรวก
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
นำท่ำนชอปปิ้ ง ณ ตลาดมืด หรือตลำดกลำงคืนถือเป็ นแหล่งช็อปปิ้ ง
แหล่งใหญ่ของนักท่องเทีย่ วเนื่องจำกจะมีพ่อค้ำแม่คำ้ ชำวหลวงพระ
บำงนำสินค้ำของตนมำวำงจำหน่ำยอำทิเช่น เสื้อยืดสกรีนภำษำลำว,

10.25น.
12.05น.
บ่าย
จำกนัน้

จำกนัน้

เย็น
จำกนัน้

จากนั้น

เครื่องเงิน, ผ้ำทอ, ผ้ำห่ม,ปลอกหมอน, โคมไฟทีท่ ำจำกกระดำษสำ ฯลฯ
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมภูศรี ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ตักบาตรข้าวเหนี ยว–ตลาดเช้า -พิพธิ ภัณฑ์(ราชวังเก่า)-หอพระบาง-วัดเชียงทอง-บ้านผานม
วัดป่ าโพนเพา- วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)

เช้ำตรู่

นำท่ำนชมบรรยำกำศของกำร ตักบาตรข้าวเหนี ยว ซึ่งจำมีพระสงฆ์และสำมเณรจำนวน 400-500 รู ป
ออกมำรับบิณฑบำต (ไม่รวมค่ ำตักบำตรข้ำวเหนียว ชุดละประมำณ100บำท) จำกนัน้ นำท่ำนเดินชม
ตลาดเช้าหลวงพระบาง ทุกๆเช้ำชำวเมืองหลวงพระบำงจึงต้องออกมำจับจ่ำยซื้อข้ำวของจำกตลำดเพือ่ นำ
กลับไปปรุงเป็ นอำหำรที่บำ้ น โดยเฉพำะที่ตลำดเช้ำแห่งนี้ สำหรับสินค้ำที่วำงขำยอยู่ทวั ่ ไปก็มตี งั้ แต่ ผัก
ผลไม้ อำหำรปรุงสำเร็จ ขนมพื้นบ้ำน ข้ำวของเครื่องใช้ในชีวติ ประจำวัน เนื้อสัตว์ทวั ่ ไป รวมถึงปลำแม่นำ้
โขงและสัตว์ป่ำนำนำชนิด ทีค่ นลำวนิยมนำมำปรุงอำหำร เรียกได้ว่ำโดยพื้นเพแล้วตลำดเช้ำหลวงพระบำง
แห่งนี้เป็ นตลำดเพือ่ คนท้องถิน่ อย่ำงแท้จริง ไม่ใช่ตลำดทีเ่ ปิ ดมำเพือ่ รองรับนักทองเทีย่ วโดยเฉพำะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จำกนัน้

นำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภัณฑ์ (รำชวังเก่ ำ) ตัง้ อยู่ กลำงเมือง
หลวงพระบำง ถูกออกแบบโดยสถำปนิกชำวฝรัง่ เศส ลักษณะ
อำคำรเป็ นชัน้ เดี่ยวยกพื้นสูง สถำปัตยกรรมแบบฝรัง่ เศส แต่
เป็ นกำรผสมผสำนระหว่ำงฝรัง่ เศสและลำว ด้ำนนอกอำคำร
เป็ นที่ตงั้ ของอนุ สำวรียเ์ จ้ำมหำชีวติ ศรีสว่ำงวงศ์และเจ้ำมหำ
ชีวติ ศรีสว่ำงวงศ์ประทับอยู่ท่นี ่ีจนสิ้นพระชนม์ จำกนัน้ ชม หอพระบาง นอกจำกอำคำรพระรำชวังเดิมซึง่
ปัจจุบนั เปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบำงแล้ว ทำงด้ำนขวำมือของประตุทำงเข้ำยังมี "หอพระบำง"
อำคำรสีทองขนำดใหญ่ ทรงสิมแบบหลวงพระบำง ตกแต่งด้วยลำยดอกดวง (กระจกสี) เพื่อใช้เป็ นที่
ประดิษฐำนหลวงพระบำง โดยทำงเมืองหลวงพระบำง ได้อญั เชิญพระบำงย้ำยมำประดิษฐำนที่หอพระบำง
แห่งนี้เมือ่ เดือนธันวำคม พ.ศ. 2556 ส่วนทำงด้ำนซ้ำยมือของประตูทำงเข้ำก็คือ "อนุ สำวรียเ์ จ้ำมหำชีวติ
ศรี ส ว่ ำ งวงศ์" (ครองรำชย์ต งั้ แต่ พ.ศ. 2448-2502) โดยพระองค์ถือ เป็ น กษัต ริ ย ์ผู พ้ ระรำชทำน
รัฐธรรมนู ญฉบับแรก (ทีเ่ ขียนโดยคนลำว) ให้แก่ประเทศลำวในปี พ.ศ. 2490

จำกนัน้

นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเชียงทอง ซึง่ เป็ นวัดที่สำคัญและมีควำมงดงำมที่สุดแห่งนี้ จนได้รบั กำรยกย่องจำก
นักโบรำณคดีว่ำเป็ นดัง่ อัญมณีแห่งสถำปัตยกรรมลำว วัดเชียง
ทองถูกสร้ำงขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ำไชยเชษฐำธิรำช หลังจำก
สร้ำ งวัด นี้ ไ ม่ น ำนพระองค์ก็ ท รงย้ำ ยเมือ งหลวงไปยัง นคร
เวียงจันทน์ และวัดนี้ยงั ได้รบั กำรอุปถัมภ์ดูแลจำกเจ้ำมหำชีวติ
สว่ำงวงศ์และเจ้ำมหำชีวติ ศรีสว่ำงวัฒนำ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จำกนัน้

นำท่ ำนสู่ บ้า นผานม เป็ น หมู่บำ้ นชำวไทลื้อที่อพยพมำจำก
เมือ งสิบ สองปัน นำ มีป ระชำกรประมำณ 250 ครอบครัว
ผู ห้ ญิงชำวไทลื้อชำนำญในกำรทอผ้ำ ในอดีตบ้ำนผำนมเป็ น

แหล่งทอผ้ำถวำยเจ้ำมหำชีวติ และรำชสำนักในปัจจุบนั บ้ำนผำนมได้รบั กำรยกระดับจำกทำงกำรให้เป็ น
“หมูบำ้ นวัฒนธรรม” ผ้ำทอมือจำกบ้ำนผำนมเป็ นผ้ำทอที่มชี ่ือเสียงมำก มีกำรรวมกลุ่มตัง้ เป็ นศู นย์
หัตถกรรมแสดงสิน ค้ำ มีกำรสำธิตกำรทอผ้ำด้วยกี่ กระตุกแบบดัง้ เดิม และยังมีผำ้ ทอรู ป แบบต่ ำงๆ
จำหน่ ำยให้นกั ท่องเที่ยว ผ้ำทอบ้ำนผำนมมีทงั้ ผ้ำแพรเบีย่ งลวดลำยแบบลื้อแท้ๆและผ้ำที่ประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจำวัน เช่น ผ้ำปูโต๊ะ, ผ้ำคลุมเตียง, ผ้ำรองแก้วรองจำน ฯลฯ
จำกนัน้

นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดโพนเพา เป็ นวัดเล็กๆ ที่สร้ำงขึ้นโดย
พระอำจำรย์สำยสมุทร มีศำสนสถำนส่วนใหญ่อยู่บริเวณเชิง
เขำ จุดเด่นที่น่ำชมอยู่ท่สี นั ติเจดียบ์ นยอดเนิน สร้ำงขึ้นใน ปี
พ.ศ. 2531 ลักษณะเป็ นอำคำรทรงพระธำตุ ภำยนอกชัน้ บน
ทำสีทอง ส่วนชัน้ ล่ำงเป็ นโถงทรงเหลี่ยมรอบๆ พระธำตุ มี
หน้ำต่ำงแกะสลักเล่ำเรื่องพุทธประวัติ ภำยในแบ่งเป็ น 4 ชัน้ แต่ละชัน้ จะประดับภำพฝำผนังเป็ นเรื่องรำว
เกี่ยวกับ นรก-สวรรค์ และพุทธศำสนสถำน ทีส่ ำคัญๆ หลำยแห่งทัวโลก
่ บริเวณระเบียงชัน้ สอง สำมำรถ
มองเห็นทิวทัศน์เมืองหลวงพระบำงได้กว้ำงไกล ตัง้ แต่สนำมบิน ตัวเมือง สะพำนเหล็ก แม่นำ้ คำน พระ
ธำตุพูสแี ละเทือกเขำทีโ่ อบล้อมด้ำนหลัง มีประตูทำงเข้ำทัง้ สีท่ ศิ

จำกนัน้

เดินทำงสู่ วัดวิชุนราช วัดวิชุนรำชนี้สร้ำงขึ้นเพื่อประดิษฐำน
พระบำง ซึง่ อำรำธนำมำจำกเมืองเวียงคำ ภำยในวัดวิชุนรำชมี
ปทุมเจดียห์ รือพระธำตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งพระนำงพันตีนเชียง
พระอัครมเหสีของพระเจ้ำวิชุนรำชโปรดฯให้สร้ำงขึ้นในพ.ศ.
2057 หลังจำกสร้ำงวัดแล้ว 11 ปี ด้วยรู ปทรงของเจดียม์ ี
ลักษณะคล้ำยแตงโมผ่ำครึ่งทำให้ชำวเมืองหลวงพระบำงเรียกว่ำ พระธำตุหมำกโม

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสู่ทพ่ี กั พักผ่อนตำมอัธยำศัย

วันที่สาม

สนามบินหลวงพระบาง-สุวรรณภูมิ

เช้า

นาท่านเชคเอ๊าท์ออกจากโรงแรม นาท่านเดินทางสูห่ นามบินหลวงพระบาง (อาหารเช้าแบบกล่อง)

07.40น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV633

09.20น.

ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชาระค่าบริการ

วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

15 - 17 มิ.ย 61

9,999

9,999

2,500

22 - 24 มิ.ย 61

9,999

9,999

2,500

29 มิ.ย – 1 ก.ค 61

9,999

9,999

2,500

6 – 8 ก.ค 61

9,999

9,999

2,500

13 - 15 ก.ค 61

9,999

9,999

2,500

20 – 22 ก.ค 61

9,999

9,999

2,500

อาสาฬบูชา 28 – 30 ก.ค

12,999

12,999

2,500

***ไฟล์ขาไปเป็ น QV442 กรุงเทพ-เวียงจันทน์ 09.35-10.55
QV105 เวียงจันทน์-หลวงพระบาง 11.30-12.15***

วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

3 – 5 ส.ค 61

9,999

9,999

2,500

วันแม่ 10 - 12 ส.ค

10,999

10,999

2,500

17 - 19 ส.ค 61

9,999

9,999

2,500

24 – 26 ส.ค 61

9,999

9,999

2,500

31 ส.ค – 2 ก.ย 61

9,999

9,999

2,500

7 – 9 ก.ย 61

9,999

9,999

2,500

14 – 16 ก.ย 61

9,999

9,999

2,500

21 – 23 ก.ย 61

9,999

9,999

2,500

28 – 30 ก.ย 61

9,999

9,999

2,500

5 – 7 ต.ค 61

9,999

9,999

2,500

12 – 14 ต.ค 61

9,999

9,999

2,500

19 - 21 ต.ค 61

10,999

10,999

2,500

11,999

11,999

2,500

10,999

10,999

2,500

วันปิ ยมหาราช 22

– 24 ต.ค

26 – 28 ต.ค 61

วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

2 – 4 พ.ย 61

10,999

10,999

2,500

9 – 11พ.ย 61

10,999

10,999

2,500

16 – 18 พ.ย 61

10,999

10,999

2,500

23 – 25 พ.ย 61

10,999

10,999

2,500

30 พ.ย – 2 ธ.ค 61

10,999

10,999

2,500

วันรัฐธรรมนูญ 8 – 10 ธ.ค

11,999

11,999

2,500

14 – 16 ธ.ค 61

10,999

10,999

2,500

21 – 23 ธ.ค 61

10,999

10,999

2,500

New Year 28 – 30 ธ.ค

11,999

11,999

2,500

New Year 29 – 31 ธ.ค

11,999

11,999

2,500

New Year 31ธ.ค – 2 ม.ค

13,999

13,999

3,000

หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้
และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2.กรุป๊ ออกเดินทางต้องมีจานวนไม่ตา่ กว่า 10 ท่านขึ้ นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย 5 วัน
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่ องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ ามันสายการบินปรับขึ้ น และ/หรือ
มีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน

4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทาการจอง มิฉะนั้น
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
ประกาศสาคัญ
สายการบิน มีนโยบายใน จากัดน้ าหนักท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม กรณีน้ าหนักกระเป๋าเกิน 15 กิโลกรัม ท่าน
ต้องชาระค่าน้ าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ ออกเดินทางได้ 15
ท่านขึ้ นไป
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ ,ค่าภาษี
สนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองหลวงพระบาง , ค่าที่พกั โรงแรม รวมทั้งสิ้ น 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหารครบ
ทุกมื้ อตลอดรายการ , ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ , อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ใน
รายการ , ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัย
อัตรานี้ ไม่รวม ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ าหนักเกิน 15 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ ท่านละ 150 บาท / วัน / คน
(รวม 3 วัน = 450 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือ
หน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาทที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไป
กับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น เนื่ องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษทั ฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการ
บินเพื่อออกตั ๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ น
ไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์ วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้ นไป
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษทั
1.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง15 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิ น,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรมและอุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชาระค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
ประโยชน์แก่ตวั ท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัท
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กาหนด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ที่เข้าพักโดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม
และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11.ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุด
งาน จลาจลเหตุวุน่ วายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทาให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตาม
เวลาที่กาหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กาหนด
โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
จากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่ องมาจาก
มีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์
ทุกท่านสมาชิกเป็ นสาคัญ

“ความสุขของท่านคืองานบริการของเรา”

