
  

  

 

อิมเมจ ฮอลิเดย ์ขอน ำท่ำนสัมผัสหลวงพระบำง เมืองหลวง

แห่งวัฒนธรรมโลก ร่วมพิธีตักบำตรขำ้วเหนียว สัมผัสวิถีชีวิต

ชำวบำ้น นมัสกำรพระคู่บำ้นคู่เมืองหลวงพระบำง ชมควำมงดงำม

น ้ำตกตำดกวำงสี ล่องเรือชมแม่น ้ำโขง ถ ้ำติ่ง วิถีชีวิตของบำ้นซ่ำง

ไห นมัสกำรพระธำตุพูสี พระธำตุหมำกโม ตลำดค ำ่ ชอ้ปป้ิงสินคำ้

พ้ืนเมือง เดินทำงสะดวกสบำยโดยกำรบินบำงกอกแอรเ์วย ์พรอ้มท่ี

พกั อำหำรและบริกำรสุดประทบัใจ แลว้คณุ...จะรกัเรำ   

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  

เดือน สิงหำคม – พฤศจกิำยน 2561 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)  

กรุงเทพฯ–หลวงพระบำง–พระรำชวงัหลวงพระบำง–เขำพสูี–ตลำดค ำ่ 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ 

F ประต ู3 สำยกำรบินบำงกอกแอรเ์วย ์พบเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบั 

10.05 น. น าท่านออกเดินทางสู่เมืองหลวงพระบำง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสำยกำรบินบำงกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG 941 

12.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเขา้สู่ตวัเมืองมรดกโลก เมืองหลวงพระบำง โดยองคก์ารยูเนส

โกไ้ดย้กใหเ้ป็นเมืองวฒันธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ 

13.00 น. บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  ดว้ยอำหำรพื้ นเมือง 

น าท่านชม พระรำชวังหลวงพระบำง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าท่ี

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส  สถาปัตยกรรมฝรัง่เศสผสมผสานวฒันธรรมลาว 

ดา้นนอกอาคารเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียเ์จา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวงัแห่งน้ีอดีต

น้ันเป็นท่ีประทับของเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวงัหลวงพระบาง ไดถู้กปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ์ 

ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบาง 

 

 

 



จากน้ันน าท่านขึ้ นสู่ เขำพูสี ขึ้ นบนัได 328 ขั้น นมัสกำรธำตุพูสี เจดียธ์าตุ

คู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้ นท่านจะไดร้ับกล่ินหอมจากดอก

จ าปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซ่ึงเป็นดอกไมป้ระจ าชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดใหท่้าน  

นมัสการองค์ธาตุ ซ่ึงสรา้งในสมัยพระเจา้อนุรุทธ เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็น

รูปทรงดอกบวั อยู่บนฐานส่ีเหล่ียมยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองส าริด 7 ชั้น สงู 21 

เมตร ชมพระอาทิตยย์ามอสัดง วิวทิวทศัน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น  

 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ยอำหำรพื้ นเมือง 

หลังอาหารค า่อิสระเดินเท่ียวชม ตลำดค ำ่ (NIGHT MARKET) บนถนนศรี

สว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน ให้ท่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ใน  

บรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเส้ือยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล่,  

กระเป๋าถือ, เคร่ืองประดบั, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินคา้แทบทุก

ชิ้ นเป็นสินคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท้ๆ  วางจ าหน่ายในราคาท่ีต่อรองกนัได ้อีกทั้งยงั

มีเบเกอร่ี ต่าง ๆ เพื่อใหท่้านไดล้ิ้มลอง และขนมเคก้อนัแสนอร่อยนานาชนิด หากท่าน

ใดจะเลือกซ้ือของใส่บาตรในเชา้วนัรุ่งขึ้ นก็สามารถจดัแจงหาซ้ือไดเ้ช่นกนั 

 

ทีพ่กั kiridara Hotel Luang Prabang หรอืเทยีบเทำ่  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง  (2)  

ตกับำตรขำ้วเหนียว–ตลำดเชำ้–ถ ้ำติง่–น ้ำตกตำดกวำงส-ีบำ้นผำนม 

 

05.00 น.  ต่ืนเชา้ท าธุระส่วนตัว จากน้ันน าท่าน ใส่บำตรขำ้วเหนียว 

พรอ้มกบัประชาชนชาวหลวงพระบาง จากน้ันใหท่้านเดินชม ตลำดเชำ้ ของชาวหลวง

พระบาง ซ่ึงเป็นตลาดสดใหท่้านเลือกซ้ืออาหารพื้ นเมืองและชมของป่า 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม ถ ้ำติ่ง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)ตั้งอยู่ในภูเขาลูกใหญ่

ตระหง่านอยู่ริมน ้าโขง เป็นลกัษณะถ ้าริมหน้าผามีโพรงถ ้าต้ืนๆ มีหินงอกหินยอ้ย เดิม

มีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบนัเหลือแต่พระพุทธรูปไมจ้ านวนนับพนัองค ์น าท่าน

เดินทางชมวิถีชีวิตของชาวลาวท่ี บำ้นซ่ำงไห ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าโขง เป็นหมู่บา้นท่ีมี

ชื่อเสียงเร่ืองการตม้เหลา้ขาว หรือท่ีชาวต่างประเทศเรียกกนัว่า “เหลา้ลาว” แทบทุก

หลงัคาเรือนจะมีการตม้เหลา้ อนัเป็นเอกลกัษณเ์ด่นๆ และเป็นอาชีพหลกัของหมู่บา้น

ซ่างไห  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถ่ิน 

น าท่านชม น ้ ำตกตำดกวำงสี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) ซ่ึง

หมายถึงกวางหนุ่ม น ้าตกน้ีตกจากเขาท่ีสงู 70 เมตร สามารถถ่ายภาพจากดา้นหน้าซ่ึง

มีสะพานพาดผ่านสายน ้าท่ีตกลงมา  

จากน้ันชม บำ้นผำนม หมู่บา้นชาวไทล้ือผูท้อผา้ของเจา้มหาชีวิตลาว เพราะ

บา้นผานมมีชื่อเสียงในการท าผา้ทอมือดว้ยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม  

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถ่ิน 

ทีพ่กั kiridara Hotel Luang Prabang หรอืเทยีบเทำ่  

 



วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง  (3)  

วดัเชียงทอง–วดัใหม่สุวรรณภูมำรำม–วดัวิชุนรำช–วดัแสนสุขำรำม-สนำมบิน 

–กรุงเทพฯ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัเชียงทอง ซ่ึงเป็นวดัท่ีส าคญัและมีความงดงามท่ีสุดแห่ง

หน่ึงจนไดร้บัการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดัง่อญัมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว  

น าท่านชม วดัใหม่สุวรรณภูมำรำม หรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกนัสั้นๆ ว่า 

"วดัใหม่"เคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทนั และยงัเคยเป็นท่ีประดิษฐาน

พระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชีวิตสกัรินฤทธ์ิ  

เทีย่ง     บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร LE ELEPHANT 

 น าท่านชม วัดวิชุนรำช ท่ีสรา้งขึ้ นในสมัยพระเจา้วิชุนราช (พ.ศ. 2046) 

นับเป็นอีกหน่ึงพระธาตุท่ีชาวหลวงพระบางใหค้วามนับถือ ซ่ึงเป็นพระธาตุท่ีมีรูปทรง

คลา้ยกบัลูกแตงโมผ่าคร่ึง จึงเรียกชื่อ พระธำตหุมำกโม น้ีมาจนถึงปัจจุบนั  

จากน้ันชม วดัแสนสุขำรำม  เป็นวดัเก่าแก่ท่ีถูกสรา้งขึ้ นภายหลงัท่ีนครหลวง

พระบางแยกออกจากนครหลวงเวียงจนัทน์...สมควรแก่เวลาอ าลาเมืองหลวงพระบาง 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อน าท่านเดินทางกลับสู่

ประเทศไทย 

17.25 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน

บำงกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG 946 

19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตรุายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน หรือ อตัรา

แลกเปลีย่นทั้งนี้ โดยค านึงถงึความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั  

 

อตัราค่าบริการเดินทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทผูเ้ดินทาง ราคาทวัร ์ 

ไม่รวมหวัหนา้ทวัร ์

ราคาทวัร ์ 

รวมหวัหนา้ทวัร ์

เพิม่ท่านละ 

ผูใ้หญ ่เดินทาง 4 ท่าน  ราคาท่านละ  51,900 12,000 

ผูใ้หญ ่เดินทาง 6 ท่าน  ราคาท่านละ 49,000 10,000 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=617&PeriodID=1122


 

อตัรำน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัชั้นประหยดั โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายกร หรือระดบัเดียวกนั 
 ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่าตลอดการรกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุในวงเงิน 300,000 บาท 

อตัรำน้ีไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรมัต่อท่าน ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

  “กำรจอง” กรุณาช าระมดัจ า ทำ่นละ 20,000 บำท  
 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บรษิัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 

ชื่อบญัช ี บรษิัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

                ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

                    หรอื ธนำคำรกรุงไทย  สำขำยอ่ยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์     เลขที ่ 081-6-00318-1  บญัชีกระแสรำยวนั  

 “กำรจำ่ยส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนั 

กำรยกเลิก : กรุณาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมดัจ  ำ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ  ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบรกิำร 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด 



 

หมำยเหตแุละเงื่อนไขในกำรรบับรกิำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พดูจา

หยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบ

ขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ชื่อรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อ

ประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยินดีจะ

จดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ   50 ของอตัราค่าบริการ 

   หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า

และค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนชื่อหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสาร

การเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิก

เท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้

ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยนัส าหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยืนยนัดงักล่าว 

แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความ

ประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณี



พิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ี

เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไว ้

ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการ

16. เดินทางท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวั

นักท่องเท่ียวเอง 

18. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วม

เดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

19. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่

ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

20. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเชื่อมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถี

ชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

21. เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้
 

 


