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DE481 : โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี 3 วัน 2 คืน (PG)

เดือน

กำหนดการ

กุมภาพันธ์ 2563

07-09 ก.พ. 63 , 14-16 ก.พ. 63 , 28 ก.พ.-01 มี.ค. 63

มีนาคม 2563

13-15 มี.ค. 63

พฤษภาคม 2563

01-03 พ.ค. 63 , 02-04 พ.ค. 63 , 09-11 พ.ค. 63 , 29-31 พ.ค. 63

มิถุนายน 2563

03-05 มิ.ย. 63 , 05-07 มิ.ย. 63 , 19-21 มิ.ย. 63

www.doubleenjoy.com

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน - ตลาดมืด

06.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)
โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

09.55 น.

ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน PG 941** บริการอาหารบนเครื่อง**

12.05 น.

เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำเดินทางผ่าน หมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวงพระบาง
30กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2
ข้างทางเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง
มีแม่น้ำใสสีมรกตตลอดปีชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงรา
ว 70 เมตร มี 2 ชั้นสภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก ให้เวลาอิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติ และ
อิสระกับการเล่นน้ำ

ค่ำ

นำท่านลงเรือเพื่อชม บ้านเรือน และการดำรงชีวิตของชาวเมืองหลวงพระบาง
ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดง และ อิ่มอร่อยกับอาหารบนเรือ
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดมืด ซึ่งชาวหลวงพระบางจะวางของขายตามถนนศรีสว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง
ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยพื้ไว้เป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึก

ที่พัก

ChitchareungMuanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว

วันที่ 2

บ้านช่างฆ้อง - ถ้ำติ่ง - บ้านช่างไห - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - วัดใหม่ - พระธาตุษูสี - บายศรีสู่ขวัญ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม บ้านช่างฆ้อง
ศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบางที่รวบรวมสินค้าหัตกรรมงานฝีมือต่างๆ
ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม หรือเรียนรู้วิธีการทำ อาทิ การทำงานกระดาษสา การทอผ้าไหมของลาว
จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือบ้านช่างไห เพื่อล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง
ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือถ้ำล่างและถ้ำบนถ้ำติ่งลุ่มหรือถ้ำล่างสูง 60 เมตร
จากพื้นน้ำมีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆมีหินงอกหินย้อยมีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์
ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืนมีทั้งปางประทานพรและปางห้ามญาติถ้ำติ่งบนจะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218
ขั้นปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่างสมัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขงมีอาชีพใน การหมักสาโท
และต้มเหล้าขาวจำหน่าย
และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายเครื่องเงินวางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบชมความ
ร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้านอย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว
จากนั้นเยี่ยมชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) สร้างขึ้นปี พ.ศ.2447
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โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบเป็นวังที่
เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518
พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ภายในมีหอที่ประดิษฐานองค์พระบางพระพุทธรูปปางห้ามญาติ สูง 83 ซม. หนัก
54 กก. และยังประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง
ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย
จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม วัดเชียงทอง
เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์มีพระอุโบ
สถหรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม”เป็นหลังไม่ใหญ่โตนักหลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมากซ้อนกันอยู่ 3
ชั้นเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางส่วนกลางมีช่อฟ้าประกอบด้วย 17
ช่อซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้นส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7
ช่อเชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วยส่วนหน้าบันหรือภาษาลาวว่า
“โหง่”เป็นรูปเศียรนาคความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม
นำท่านไหว้พระที่ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่"
เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทันซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว
และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์จนกระทั่งถึงปีพ.ศ.
2437
จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบันเมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเก
ตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ (สิม)
ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรงหลังคามีขนาดใหญ่มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน
จากนั้น นำท่านสู่ พระธาตุภูษี เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง
เปรียบเสมือนเสาหลักของเมือง และยังเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน
และสามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา บันไดทางขึ้นมีทั้งหมด 328 ขั้น ชาวหลวงพระบางกล่าวว่า
“ไปเยี่ยมนครหลวงพระบาง ถ้าไม่ได้ขึ้นภูษีถือว่าไม่ถึงหลวงพระบาง”
ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นณร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง
(พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง)ตามประเพณีพื้นเมืองของคนลาว
ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และร่วมรับประทานอาหารตามแบบพื้นบ้าน (ขันโตก)

ที่พัก

Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบางหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3
เช้าตรู่

ใส่บาตรข้าวเหนียว -วัดวิชุนราช - บ้านผานม - กรุงเทพฯ
ตื่นเช้าไป ร่วมทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว กับ
ชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อ
ยๆ
รูปซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่
อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง
และนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ที่เต็มไปด้วยอาหารพื้นเมือง และของฝาก แวะ ชิมกาแฟลาว ที่ขึ้นชื่อ ร้านประชานิยม
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ให้ท่านได้ลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับ ขนมคู่ หรือ ปาท่องโก๋
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม
เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวแต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่าพระธาตุหมากโมเนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือ
ทรงโอคว่ำคล้ายสถูปฟองน้ำที่สาญจีประเทศอินเดียยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกา
หรือสุโขทัยบริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุมจากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่บ้านผา
นมเป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อมีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงามอดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิตปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผ
านมนี้มีชื่อเสียงมากและมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้าและยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

12.48น.

ออกเดินทาง กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 942 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
**

14.50น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

07 - 09 กุมภาพันธ์ 2563
14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
28 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2563
13 - 15 มีนาคม 2563
01 - 03 พฤษภาคม 2563
02 - 04 พฤษภาคม 2563
09 - 11 พฤษภาคม 2563
29 - 31 พฤษภาคม 2563
03 - 05 มิถุนายน 2563
05 - 07 มิถุนายน 2563
19 - 21 มิถุนายน 2563

13,900
14,900
13,900
12,900
14,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900

เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (เสริมเตียง)
ราคาท่านละ
13,500
14,500
13,500
12,500
14,500
13,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
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เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ราคาท่านละ
12,900
13,900
12,900
11,900
13,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
• ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
• อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
• ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
• ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
• ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
• ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
• ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
• ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือ
งจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้า
เพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้
(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว
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เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิ
นเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
• บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล
หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ
ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
• ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุ
ดจากสายการบิน
• กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
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