เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา จ.ลาปาง

ลาปางปลายทางฝัน-ดอกเสี้ยวบาน 4วัน 2คืน
บ่อน้าพุร้อนแจ้ซ้อน-ชมดอกเสี้ยวบาน เก็บใบชาบ้านป่าเหมี้ยง
วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์-นั่งรถม้าชมเมือง-วัดพระธาตุลาปางหลวง

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ || พัก โรงแรม จ.ลําปาง 2 คืน
วันที่เดินทาง
8-11, 15-18, 22-25 มีนาคม 2561

7,555.-

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-ลําปาง
20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ํามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนน
วิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอํานวยความสะดวก
20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดลําปาง โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1)
กาโตว์เฮ้าส์และเครื่องดื่มบนรถ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ
วันที่สองของการเดินทาง
ลําปาง-บ่อน้ําพุร้อนแจ้ซ้อน-บ้านป่าเหมี้ยง-วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่จังหวัดลําปาง บริการอาหารเช้า(2) ที่ร้านอาหาร
07.30 น. นําท่านอาบน้ําแร่แช่น้ําตกที่ วนอุทยานแจ้ซ้อน บ่อน้ําร้อนแจ้ซ้ อนเป็นแหล่งน้ําพุร้อนที่มีสภาพการเกิด
ทางธรณีวิทยา มีกลิ่นกํามะถันอ่อนๆ จํานวน 9 บ่อ น้ําพุร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 73 องศาเซลเซียส การอาบ
น้ําแร่มีทั้งห้องอาบแช่ สําหรับ 3-4 คน ห้องรวมแบบตักอาบและบ่อสําหรับแช่อาบกลางแจ้ง น้ําแร่ที่ใช้ต่อ
ท่อโดยตรงมาจากบ่อน้ําพุร้อน มีอุณหภูมิน้ําแร่ประมาณ 39-42 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถใช้แช่อาบได้
ประโยชน์ของการอาบน้ําแร่คือ ช่วยบําบัดความเมื่อยล้าของร่างกาย ช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดี
ขึ้ น ช่ ว ยรั ก ษาโรคผิ ว หนั ง บางชนิ ด ได้ เช่ น กลาก เกลื้ อ น ผื่ น คั น และยั ง ช่ ว ยบรรเทาอาการของโรค
เกี่ยวกับกระดูก จากนั้นชม น้ําตกแจ้ซ้อน เป็นน้ําตกที่กําเนิดจากลําน้ําแม่มอญ มีน้ําไหลตลอดทั้งปี มีแอ่ง
น้ํ า รองรั บ อยู่ ต ลอดสาย ไหลตกลงมาเป็ น ชั้ น ๆ มี 6 ชั้ น อยู่ ห่ า งจากที่ ทํ า การอุ ท ยานฯ 3 กิ โ ลเมตร มี
ทางเดินไปสะดวกและสามารถเดินทางจากบ่อน้ําพุร้อนไปถึงน้ําตกได้
10.00 น. นําท่านสัมผัสวิถีชีวิตคนพื้นถิ่นบนที่สูง ณ บ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ชมดอกเสี้ยวบาน ซึ่งจะ
บานในเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม ของทุกปี โดยบ้านป่าเหมี้ยง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแจ้
ซ้อนโดยอยู่ห่างจากตัวอุทยานฯประมาณ 14 กม. บ้านป่าเหมี้ยง ชุมชนบนเขาสูงโอบล้อมด้ วยป่าเหมี้ยง
มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวน
เหมี้ยง แปรรูปเหมี้ยงและหาของป่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนยังคงรูปแบบดั้งเดิมมีความเป็นเอกลักษณ์ใน
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ การละเล่นต่างๆ
TM : ลําปางปลายทางฝัน-ดอกเสี้ยวบาน 4วัน 2คืน(รถ)
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เดินชมเส้ นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวที่ดอยล้าน เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่กว้างไกลได้แก่
ลําปาง, เชียงใหม่และเชียงราย และชมจุดชมวิวดอยกิ่วฝิ่น ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ สวนที่สุดแห่ง
หนึ่งของจังหวัดลําปาง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ลิ้มรสเมนูท้องถิ่นยําใบเหมี้ยง ยําดอกเสี้ยว ไข่ป่ามสมุนไพร ไส้อั่วเห็ดหอม
15.30 น. นําท่านชม วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือพระบาทปู่ผาแดง หรือที่ชาวบ้านเรียก "ดอย
ปู่ยักษ์" ตามชื่อสถานที่ตั้งของวัด ระหว่างทางจะเห็นแนว เขาสูงตระหง่าน โดยมองเห็นพระเจดีย์สีขาว
หลายองค์บนยอดเขา ซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าผาสูง
18.00 น. บริการอาหารค่ํา(4) ที่ร้านอาหาร
19.00 น. นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ บ้านแม่รีสอร์ท
ที่พัก
ณ บ้านแม่รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
พิพิธภัณฑ์หอปูมละคอน-นั่งรถม้าชมเมือง-สถานีรถไฟนครลําปาง-วัดศรีรองเมือง-บ้านเสานัก-สะพานรัษฎาภิเศก-วัด
เชียงราย-พระเจดีย์ซาวหลัง-สุสานไตรลักษณ์(หลวงพ่อเกษม)
06.30 น. บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น. นําท่านชมประวัติศาสตร์ของนครลําปางที่ พิพิธภัณฑ์หอปูมละคอน
09.00 น. นําท่านสัมผัสประสบการณ์กับหนึ่งเดียวในประเทศไทยโดยการ นั่งรถม้าชมเมือง ลําปางเป็นเมืองเดียว
ของประเทศไทยที่ ยั งใช้ รถม้ า เป็ น ยานพานะสัญ จรไปมาในตั วเมื อง โดยรถม้ า จะพาท่า นผ่ านชมความ
สวยงามและคลาสสิคของสถานีรถไฟนครลําปางที่ตัวอาคารมีรูปแบบการก่อสร้างผสมผสานกันระหว่าง
สถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือกับสถาปัตยกรรมยุ โรป เป็นอาคาร 2 ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ ด้านหน้าของสถานีมี
หัวรถจักรไอน้ําอยู่ที่ข้างหัวรถจักร และมีน้ําพุเป็นช้างพ่นน้ําพุสวยงามอยู่ถัดจากหัวรถจักรออกไป จากนั้น
นําท่านชม วัดศรีรองเมือง เป็นวัดพม่าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยคหบดีที่ร่ํารวยจากการทําไม้สมัย
ที่ลําปางเป็นศูนย์กลางการค้าไม้และการทําป่าไม้ สถาปัตยกรรมที่สําคัญ ได้เ ก่ วิหารไม้ซึ่งมีหลังคาจั่ว
ซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อย มียอดแหลม 9 ยอด แบบศิลปะพม่า เพดานเป็นลายไม้แกะสลัก และเสากลม
ใหญ่ จําหลักลวดลายประดับด้วยกระจําสีฝีมือประณีตวิจิตรสวยงาม จากนั้นชม บ้านเสานัก เป็นชื่อภาษา
คํ า เมื อ งหมายถึ ง บ้ า นที่ มี เ สาจํ า นวนมาก สถาปั ต ยกรรมของบ้ า นผสมผสานทั้ ง แบบพม่ า และพื้ น เมื อ ง
ล้านนา โดยแบบระเบียงบ้า นได้รับอิ ทธิพลสถาปัตยกรรมแบบพม่ า จากนั้ นผ่านชม สะพานรั ษฎาภิเ ศก
สะพานรุ่นแรกนั้นเป็นสะพานไม้สร้างในสมัยเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าของนครลําปางองค์สุดท้าย เพื่อ
เชื่อการปกรองแขวงหัวเวียง (สวนดอก) กับแขวงเวียงเหนือเข้าด้วยกัน โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๓๖
ตรงกั บ รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๕ นั บ เป็ น สะพานที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน
ประเทศเลยทีเดียว คือยาวถึง ๑๒๐ เมตร ชวนให้นึกถึงความกว้างอลังดารของแม่น้ําวังสมัยก่อน อีกทั้ง
เข้าใจด้ว่าชื่อรัษฎาภิเศกนี้มีที่มาจากการสร้างสะพานเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นที่ระลึกในงานพระราชพิธี
รัชดาภิเษกรัชกาลที่ ๕ ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานนาม “รัษฎาภิเศก” ให้กับสะพานแห่งนี้ จากนั้น
นําท่านชม วัดเชียงราย ชมศิลปะล้านนาประยุกต์กับศิลปะภาคกลาง บูรณะแล้วเสร็จเมื่อปี 2555 ภายใน
วิหารประดิษฐานพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุด
องค์หนึ่งของภาคเหนือ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นําท่านนมัสการ พระเจดีย์ซาวหลัง เป็นวัดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา บริเวณวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ "ซาว"
แปลว่า 'ยี่สิบ' และ "หลัง" แปลว่า 'องค์' วัดพระเจดีย์ซาวหลัง แปลว่า วัดที่มีเจดีย์ 20 องค์ พระอุโบสถ
หลังใหญ่ซึ่งประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม บานประตูทั้ง
สามเป็นของโบราณ เขียนลวดลายรดน้ําละเอียดสวยงาม เสาซุ้มประตูหน้าต่างประดับลวดลายกระจกสี
เป็ น ลั ก ษณะศิ ล ปะสมั ย ใหม่ และที่ ศ าลาการเปรี ย ญเรื อ นไม้ ชั้ น เดี ย วด้ า นหลั ง พระอุ โ บสถ ได้ จั ด เป็ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ สดงโบราณวั ต ถุ ที่ ช าวบ้ า นนํ า มาถวาย นอกจากนี้ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้ า นได้ ขุ ด พบ
พระพุทธรูปทองคําบริสุทธิ์หนัก 100 บาทสองสลึง มามอบให้แก่ทางวัดซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า พระ
แสนแซ่ทองคํา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาดหน้าตักกว้าง
9 นิ้วครึ่ง สูง 15 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปทองคําองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ
15.00 น. นําท่านชมสถานปฏิบัติธรรม-มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก สํานักสุสานไตรลักษณ์ สักการะรูปปั้นหลวง
พ่อเกษมขนาดใหญ่ที่สังเกตเห็นได้จากถนน ภายในบริเวณมีมณฑปลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์
มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อเกษม เขมโก เกจิอาจารย์ ซึ่งมีผู้เ คารพนับถือเป็นจํานวนมาก นั่งขัดสมาธิ
ขนาดเท่ารูปจริง เพื่อให้ประชาชนเคารพสักการะ
18.00 น. บริการอาหารค่ํา(7) ที่ร้านอาหาร
ที่พัก
ณ บ้านแม่รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่ของการเดินทาง
โรงงานเซรามิคธนบดี-วัดพระธาตุลําปางหลวง-กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําท่านไปช้อปปิ้งของที่ระลึกจากเมืองลําปางกันที่ โรงงานเซรามิคธนบดี โรงงานเซรามิคแห่งแรกของ
จังหวัดลําปางที่ผลิตชามตราไก่ส่งขายไปทั่วประเทศสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับจังหวัดลําปางจนถึง
ปัจจุบันนี้ โรงงานธนบดีสกุล ก่อตั้งโดย นายอี้(ซิมหยู) แซ่ฉิน เมื่อ พ.ศ.2508 เพื่อผลิตเซรามิคสําหรับ
ตลาดในประเทศด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจนถึงการเผาด้วยเตามังกร (เตา
ฟืนโบราณ) มาจนถึงปัจจุบันนี้
10.00 น. นําท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุลําปางหลวง ซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีฉลู(วัว) วัดที่เก่าแก่และสวยงาม
แห่ง หนึ่ งของลํ าปาง ให้ท่ านสักการะองค์พ ระธาตุ เพื่ อความเป็ นสิริ มงคล และ ชมเงาพระธาตุ หัว กลั บ
ภายในวิหาร ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของการมาเยือน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น. บริการอาหารค่ํา(10) ที่ร้านอาหาร
19.00 น. นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
22.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


อัตราค่าบริการทัวร์

วันที่ 8-11, 15-18, 22-25 มีนาคม 2561

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

7,555.7,555.7,555.7,055.1,000.-

หมายเหตุ

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง
สิ่งที่ควรนาติดตัว

1.ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสํารอง, ที่ชาร์ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสื้อกันหนาว, ผ้าพันคอ
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม, ครีมต่างๆ(สําหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
2.ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
6.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคม
ุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา
พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจําตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
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4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สําหรับชาวต่างชาติที่ต้องชําระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ําใจของท่าน

การจองทัวร์และสารองที่นั่ง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สําหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชําระมัดจําทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทําการสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย
การโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.ชํ า ระค่ า ทั ว ร์ ส่ ว นที่ เ หลื อ ก่ อ นการเดิ น ทางอย่ า งน้ อ ย 15 วั น มิ ฉ ะนั้ น ทางบริ ษั ท ฯ จะถื อ ว่ า ท่ า นยกเลิ ก ทั ว ร์ โ ดย
อัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจําคืนได้
4.กรุณาส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้
สําหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทําเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง
4.การไม่มาชําระเงินค่าทัวร์ตามที่กําหนด

ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจําทัวร์
ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจํานวนของราคาทัวร์
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใ นการที่ จะเลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดิ นทาง ในกรณีที่มีผู้ ร่วมเดิน ทางไม่ถึ ง
ตามที่กําหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ํา 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ํา 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ํามัน ขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ
ราคาค่าน้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น
สําคั ญ หรื อเกิด เหตุสุด วิสั ยจนไม่ส ามารถแก้ ไขได้ และจะไม่รั บผิ ดชอบใดๆ ในกรณี ที่สู ญ หาย สูญ เสี ย หรื อได้รั บ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ,การปฏิวัติ,การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, เหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้
เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริก ารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน
ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือชําระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว
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