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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว เวียงจันทร วังเวียง หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จํานวน

ผูใหญ

เด็กมีเตียง

เด็กไมมีเตียง

พักเดี่ยว

28 ก.ย.61

30 ก.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

5 ต.ค.61

7 ต.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

12 ต.ค.61

14 ต.ค.61

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

19 ต.ค.61

21 ต.ค.61

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

26 ต.ค.61

28 ต.ค.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

2 พ.ย.61

4 พ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

9 พ.ย.61

11 พ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

16 พ.ย.61

18 พ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

22 พ.ย.61

24 พ.ย.61

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

30 พ.ย.61

2 ธ.ค.61

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

7 ธ.ค.61

9 ธ.ค.61

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

8 ธ.ค.61

10 ธ.ค.61

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

14 ธ.ค.61

16 ธ.ค.61

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

21 ธ.ค.61

23 ธ.ค.61

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

28 ธ.ค.61

30 ธ.ค.61

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000
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29 ธ.ค.61

31 ธ.ค.61

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

30 ธ.ค.61

1 ม.ค.62

24+1

15,900

15,500

14,900

3,000

31 ธ.ค.61

2 ม.ค.62

24+1

16,900

16,500

15,900

3,000

4 ม.ค.62

6 ม.ค.62

24+1

14,900

14,500

12,900

3,000

11 ม.ค.62

13 ม.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

18 ม.ค.62

20 ม.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

25 ม.ค.62

27 ม.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

วันแรก
09.30น.
12.05น.

กรุงเทพฯ– เวียงจันทร – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง - ถนนโรตี(-/-/เย็น)
พรอมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
ออกเดินทางสูเมืองหลวงนครเวียงจันทนโดยเที่ยวบิน FD 1040(มีบริการอาหารรอนบนเครื่อง)

13.25 น. เดินทางถึงสนามบิน วัตไตเมืองเวียงจันทน ประเทศลาว ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
บาย
นําทานไปสักการะ วัดพระธาตุหลวงตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัยเปน
ศาสนสถานที่สําคัญที่สุดของประเทศลาว เปนสัญลักษณประจําชาติลาวมีความหมายตอ
จิตใจของประชาชนชาวลาวอยางใหญหลวงแทนถึงความเปนเอกราชและอํานาจอธิปไตย
ของลาวสรางขึ้นในศตวรรษที่ 16เปนเจดียที่มีลักษณะโดดเดนที่สุดในอาณาจักรลานชาง
เปนการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปตยกรรมของอาณาจักรมีลกั ษณะคลายปอมปราการมีการ
กอสรางระเบียงสูงใหญขึ้นโอบลอมองคพระธาตุไวพรอมกับทําชองหนาตางเล็กๆเอาไวโดยตลอด ประตูทางเขาเปนบานประตูไม
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ค่ํา

วันสอง
เชา

เที่ยง

ค่ํา

ใหญลงรักสีแดงรอบๆองคพระธาตุยังมีเจดียบริวารลอมอยูโดยรอบ และนําทาน ชมอนุสาวรียป ระตูชัยตั้งอยูท างทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทนบนถนนลานชางจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สรางเสร็จในป พ.ศ.2512เปนอนุสรณ
สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามกอนหนาการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสตประตูชัยมีชอื่
เรียกอีกอยางวา รัยเวยแนวตั้งเพราะการกอสรางนี้ใชปูนซีเมนสจากประเทศอเมริกาที่ซื้อมาเพื่อสรางสนามบิน
ใหมในเวียงจันทนในระหวางสงครามอินโดจีนแตพายเสียกอนจึงไดนํามาสรางประตูชัยแทนเปน
สถาปตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะลานชางกับฝรั่งเศสเขาดวยกันอยางงดงามและกลมกลืนอยางยิ่งจากนั้นนํา
ทานเดินทางมุงสูเมืองวังเวียงสัมผัสวิถชี ีวิตความเปนอยูและธรรมชาติทามกลางขุนเขาที่รายลอมอยูโดยรอบ
จนไดชื่อวาเปน “กุยหลินแหงเมืองลาว
รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารที่วังเวียง และใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย
เพลิดเพลินไปกับสีสันยามค่ําคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน( Walking Street )
หรือถนนโรตีซึ่งมีโรตีใหทานไดเลือกชิมกันอยางจุใจ
เขาสูที่พัก THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

วังเวียง – ถ้ําจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษ–ี ถนนคนเดิน

(เชา/กลางวัน/เย็น)

 บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พักหลังอาหารพาทานตระการตากับความงามของ
หินงอกหินยอยใน ถ้ําจังภายในบรรยากาศเย็นสบายรวมทั้งสูดอากาศแสนบริสทุ ธิ์บน
ยอดถ้ํา พรอมทั้งชม จุดชมวิว สุดยอดถ้ําที่ทานจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงไดทั้ง
เมือง และชม สระมรกต ซึ่งเปนบอน้ําแรที่ไดจากภูเขาหินปูนไดเวลาสมควรพาทุก
ทานมุงหนาเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกระหวางทาง ทานจะไดผานหมูบานชาว
ลาวพรอมทั้งตนไมนานาพันธุ เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงาม การทํานาขั้นบันไดและหมูบานชนเผาตางๆ ของลาว ผาน
เมือง กาสี พูคูณ เชียงเงิน และเสนทางสายนี้ถือวาเปนสันทางที่สวยทีส่ ุด เสนทางหนึ่งในเอเชียอาคเนยระหวางทางใหทาน
ถายรูปจากมุมสูงของยอดเขาที่สวยทีส่ ุดแหงหนึ่งบนเสนทางนี้และพักผอนหยอนใจกับบรรยากาศแสนสบายที่ ภูเพียงฟา
 บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ถึงหลวงพระบางแลวนําทานเดินขึ้นบันได 328 ขั้น
เพื่อนมัสการพระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองขางทางรมรื่นดวยตนดอกจําปา ภูษีนี้
หมายถึง “ภูศรี” คือเปนศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเองตั้งโดดเดนกลางใจเมืองมีจุดชมวิว
กอนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บานเรือนทอดยาวขนานกับแมน้ําโขงจรดปากแมน้ําคาน
ยอดสูงสุดของภูษี อยูบนพื้นที่ราบแคบๆตัวพระธาตุเปนทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทองตั้ง
อยูบนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับดวยเศวตฉัตรทองสําริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตรจะสวยมากในยามเย็น แบบนี้แสงแดดจะ
สององคพระธาตุเปนสีทองสุกปลั่งมีทางเดินรอบองคพระธาตุสามารถชมทิวทัศนตัวเมืองหลวงพระบางไดเกือบรอบเลยทีเดียว
 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร(พิศษ!! พิธีบายศรีสูขวัญตามประเพณีพื้นบานของหลวงพระบาง)
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หลังทานอาหารสามารถเดินเที่ยว ชมถนนขาวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืดเลือกซือ้ สินคาพื้นเมืองไวเปนของฝาก
หรือเปนที่ระลึก อิสระพักผอนตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูพ
 ักที่ ChitchareungMuanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

 (เชา/กลางวัน/-)

วันสาม

ตักบาตรขาวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กทม.

05.00 น.

ตื่นเชาไปรวมทําบุญ-ตักบาตรกับชาวหลวงพระบางทุกเชาชาวหลวงพระบางทุกบานจะพา
กันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเปนรอยๆ รูปซึ่งเปนภาพ
ยามเชาที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอนถึงวิถชี ีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อม
ใสศรัทธาที่มีตอพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชางและนําทานแวะเที่ยว
ชมตลาดเชา
 บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เปนวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวงพระบางสรางขึ้นในสมัยพระเจาไชย
เชษฐาธิราชกอนที่จะยายเมืองหลวงไปเวียงจันทนและยังไดรับการอุปถัมภจากเจามหา
ชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิตศรีสวางวงศวัฒนากษัตริยสองพระองคสุดทายของลาว
บริเวณที่ตั้งของวัดอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบางใกล
บริเวณที่แมน้ําคานไหลมาบรรจบกันกับแมน้ําโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา
“สิม” เปนหลังไมใหญโตนัก หลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาดต่ําลงมาก ซอนกัน
อยู 3 ชั้น เปนศิลปะแบบหลวงพระบาง สวนกลางมี ชอฟา ประกอบดวย 17 ชอซึ่งเปนที่สงั เกตกันวา เปนวัดที่พระมหากษัตริย
สรางขึ้นจึงมี 17 ขั้นสวนสามัญจะสรางกันแค 1-7 ชอ เชื่อกันวาจะเก็บของมีคาไวในนั้นดวยสวนหนาบัน หรือภาษาลาววา “โหง”
เปนรูปเศียรนาคความงามของวัดอยูที่ความสงบสงาสะอาดมีการวางผังออกแบบและบํารุงรักษาจากนั้นนําทานชมพระราชวังเกา
(Royal Palace Museum) เปนวังที่ เจามหาชีวิตศรีสวางวงศทรงประทับอยูที่นี่จนสิ้นพระชนม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อป พ.ศ.2518 พระราชวังก็ไดถกู เปลี่ยนเปน พิพิธภัณฑ ประกอบดวยหอฟงธรรมหองรับแขกของเจามหาชีวติ และ
พระมเหสี หองทองพระโรง ทางดานหลังก็เปนพระตําหนักซึ่งมีเครื่องใชไมสอยตางๆ จัดเก็บไวเปนระเบียบเรียบงาย และ
นมัสการหอพระบางซึ่งเปนพระคูบานคูเมืองของหลวงพระบาง เปนพระพุทธรูปประทับยืนปรางคหามสมุทรเปนพระพุทธรูปศิลปะ
ขอมสมัยหลังบายน น้ําหนัก 54 กก. ประกอบดวยทองคํา 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค
ประดิษฐานอยู
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เชา
จากนั้น

เที่ยง

www.เที่ยวทัว
่ โลก.com สายดวน 086-366-6583, 094-419-2228

หนา 5

บริษัท เที่ยวทั่วโลก ดอทคอม แทรเวล อินเตอรกรุป จํากัด
เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-103-9988 Hotline. 086-366-6583, 094-419-2228 LINE ID : @teawtourlok
E-Mail : info@teawtourlok.com Website : www.teawtourlok.com License : 11/06940

รหัสทัวร LAO 52-03 FD
หลังอาหารนําทานเดินทางไปวัดใหมสุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆวา "วัดใหม" เคยเปนที่ประทับ
ของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเปนสมเด็จพระสังฆราชองคสุดทายของลาวและยัง
เคยเปนที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคูเมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจา
มหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปพ.ศ. 2437 จึงไดอญ
ั เชิญพระบางไปประดิษฐาน
ในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแหงนี้สงิ่ ที่เรา
จะสังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเปนอาคาร
ทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ดานสองระดับตอเนื่องกัน จากนั้น
นําทาน นมัสการ พระธาตุหมากโมเปนเจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แตชาวลาว
ทั่วไปเรียกวา พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นวามีรูปทรงคลายแตงโมผาครึ่งหรือทรงโอคว่ํา คลายสถูปฟองน้ําทีส่ าญจี ประเทศ
อินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบน
มีเจดยทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มมุ ไดเวลาสมควรนําทุกทานมุงหนาสูสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง
16.45น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเซีย เทีย่ วบินที่ FD 1031
18.05น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
.......................................................................................

อัตราคาบริการรวม
-

ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
คารถตูรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
ภาษีนา้ํ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
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อัตราคาบริการไมรวม
-

ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถอื พาสปอรตตางชาติ
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออก
และเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของ
บริษัทฯ

- คาทิปไกดทองถิน่ ,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ)
- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ)

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 6,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอ ยกวา15 วัน มิฉะนัน้ ถือ
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทงั้ หมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยัง
คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจา ยที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนา
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว
(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน
5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง
6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถา ทานออกตั๋วภายใน
โดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงือ่ นไขดังกลาว
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7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอ ยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานัน้ (หนังสือ
เดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรบั ผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ
จลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูน อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการ
ทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูน อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
 ทางบริษทั ฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
คาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมา
ขาด
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักทองเทีย่ วเองหรือในกรณีทกี่ ระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง**

www.เที่ยวทัว
่ โลก.com สายดวน 086-366-6583, 094-419-2228
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