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รหสัโปรแกรม : 15418  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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เยอืนเมืองมรดกโลก / สกัการะพระธาตพุูส ี

แวะนครหลวงเวยีงจนัทน์ / นมสัการพระธาตหุลวง 
 

 อิ่ มบุญ อิ่ มใจ ไปทวัรไ์หวพ้ระ 5 วดัดงั!!! 
 

                 จาก Lao Airlines สายการบินแห่งชาติ สปป. ลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง  1 ตลุาคม - 31 มีนาคม 2563 
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07.30 น. …พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู10 เคานเ์ตอร ์W 

  สายการบินลาวแอรไ์ลน(์QV) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.20 น. ...เดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน QV634 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.20 น. …ถึง สนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ...หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  

  ไกดท์อ้งถ่ินรอรบัคณะท่ีสนามบินหลวงพระบาง โดยชูป้าย 

 

 

 

 

 

          (…. / L / …. ) วนัแรกของการเดินทาง (1)      สนามบินสุวรรณภมิู – หลวงพระบาง

 

หมายเหต ุ

1. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ  านวนตั้งแต ่8 ท่านข้ึนไป ไม่มีหัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมี

ไกดท์อ้งถิ่ น(พูดไทยได)้รอรบัท่ีสนามบินหลวงพระบาง 

2. ค่าบรกิารทวัรไ์ม่รวมทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 600 บาท 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

4 
 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

...น าท่านเท่ียวชมและท าบุญท่ี วัดใหม่สุวันพูมาราม 

ซ่ึงอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกบัพระราชวงัหลวง สรา้งใน

 สมยัพระเจา้อนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือช่ือสั้นๆ ว่า 

วดัใหม่ วดัน้ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสงัฆราช

 บุญทนั นับเป็นสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาว มีอุโบสถท่ี

สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็น

 โรงเรียนปริยติั 

 

…น าท่านเท่ียวชมและท าบุญท่ี วดัแสนสุขาราม วดั

แสนสุขาราม  สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2261 ตาม

ประวติักล่าววา่ช่ือของวดัมาจากเงินจ านวน 

100,000 กีบ ท่ีมีผูบ้ริจาคใหเ้ป็นทุนเร่ิมสรา้งวดั

แสนไดร้บัการบรูณะ 2 ครั้ง โดยช่างสกุลลาว จุดเด่น

คือ พระพุทธรูปยืนองคใ์หญ่องคเ์ดียวภายในแขวง

หลวงพระบาง 

 

 ...น าท่านเท่ียวชมและท าบุญท่ี วดัเชียงทอง เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางสรา้งข้ึนใน 

  สมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์ และยงัไดร้บัการอุปถมัภจ์าก 

  เจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์และเจา้ชีวิตศรีสวา่งวงศว์ฒันา กษัตริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว  

  บริเวณตั้งของวดัอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมืองหลวงพระบางใกลบ้ริเวณท่ีแมน่ ้าคาน 

  ไหลมาบรรจบกนักบัแมน่ ้าโขงมีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา่ “สิม” เป็นหลงัไมใ่หญ่โตนัก 

  หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต า่ลงมาก ซอ้นกนัอยู ่3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง 

  ส่วนกลางมีช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซ่ึงเป็นท่ีสงัเกตกนัวา่ เป็นวดัท่ีพระมหากษัตริยส์รา้งขึ้ นจึงมี 

  17 ขัน้ ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เช่ือกนัวา่จะเก็บของมีค่าไวใ้นน้ันดว้ย ส่วนหนา้บนั หรือ 

  ภาษาลาววา่ “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวดัอยูท่ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผัง 

  ออกแบบและบ ารุงรกัษาอยา่งดีเยี่ยม 
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…จากน้ัน น าเท่ียวชม วดัสิริมงคลไชยยาราม ตวัวดัหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ศาสน

สถานส่วนใหญ่ยังคงสภาพเดิม เล่าสืบต่อกันมาว่า

สรา้งในปีพ.ศ. 2306 ในรชัสมยัพระเจา้โชติกะกุมาร 

สิมหรืออุโบสถมีลกัษณะแบบหลวงพระบางโดยทัว่ไป 

ไดร้บัซ่อมแซมครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2488 ช่างสกุล

ผูร้บัหน้าท่ีปฏิสงัขรณ์ เปล่ียนไปตามยุคสมยั จึงทรง

ผลให้รูปทรงสถาปัตยกรรมของวัด น้ี เ ป็นแบบ

ผสมผสานตามไปด้วย เห็นได้อย่างชัดเจนจาก

ระเบียงโถงด้านหน้าเป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง 

ทรวงทรงหลังคาเป็นแบบเชียงขวาง และประดับ

ตกแต่งดว้ยกระจกสีโมเสกแบบเวียงจนัทน์ หนา้จัว่ประดบัลวดลายสวยงาม 

 

 

  ...น าท่านสกัการะ พระธาตพุูส ีท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง   

  นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนหลวงพระบาง หากไมไ่ดข้ึ้ นไปก็เหมือนมาไมถึ่งหลวงพระบาง สองขา้งทาง 
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  ขึ้ นพระธาตุร่มร่ืนและหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจ าปาลาวหลากสีสนั(ช่วง กพ.-มีค.) มองจากยอด 

  พสีูคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแมน่ ้าโขง ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซบัซอ้นสมกบันาม 

  วา่ บา้นผา เมืองภูออูารยะธรรมลา้นชา้ง ชมพระอาทิตยอ์สัดง และตวัเมืองหลวงพระบางในมุมสูง 

  ซ่ึงเบ้ืองล่างจะมองเห็นพิพิธภณัฑ ์โดยมีแมน่ ้าโขงเป็นฉากหลงั และอีกดา้นหน่ึงจะเห็นน ้าคานท่ีไหล 

  มาบรรจบกบัแมน่ ้าโขง 

 

  ...น าท่านเท่ียวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง หรือ ตลาดไนทบ์ารซ์า เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่

  เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวมง้ ชาวบา้นผานม แมแ้ต่ชาวหลวง

  พระบางเองก็จะน าสินคา้พ้ืนเมือง ไมว่า่จะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมือ ผา้นุ่ง ผา้ซ่ิน เคร่ืองเงิน เคร่ืองไม ้ 

  สินคา้มากมายถูกวางอยูบ่นถนนและริมทางเดินตั้งแต่หนา้พระราชวงัจนสุดหวัถนน  อิสระตาม 

  อธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ จอดรบัส่งทุกท่าน บริเวณดา้นหนา้ตลาดมืด  อิสระอาหารค า่ ใหคุ้ณไดเ้ลือกล้ิมลองอาหารแบบ

ทอ้งถิ่น  ในซอยถนนขา้วเหนียว  (ตามรอย Amazing  ของหลวงพระบาง) หรือหาของอร่อยๆ  

เก๋ไก๋ ๆ เช่น รา้นอาหารฝรัง่เศส รา้นเท่ห ์แบบสไตล ์Chill out Restaurant is recommend 

- รา้นอาหารบา้นโบราณ (Antique House Restaurant) 

- รา้นอาหารฝรัง่เศส ชั้นดี ราคาถูก แนะน า Dao Fa Bristo restaurant พ่อครวัฝรัง่เศส พดูลาว 

    เมนูแนะน า ปลานิลแมน่้า โขง Filet แสนอร่อย พรอ้ม ของหวานอร่อย อีกมากมาย 

 

20.30 น.   รถตูป้รบัอากาศ และไกดร์อรบัทุกท่าน บริเวณจุดนัดพบ กลบัสู่โรงแรม  

 น าท่านเขา้ที่พกั ภูศรี เกสทเ์ฮา้ส ์ หรือเทียบเท่า 
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05:30 ตืน่เชา้รบัอรุณที่สดใส กบัแหล่งโอโซนที่บริสุทธ์ิอีกแห่งหน่ึงของโลก เพ่ือเตรียมตวัท าบุญรบั

บุญ...น าท่าน ท าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนียว กบั

ชาวหลวงพระบาง ทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้น

จะพากนัออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆท่ี์เรียงแถว

เดินมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูป ซ่ึงเป็นภาพยามเชา้

ท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะทอ้นถึงวิถีชีวิต

ของสงัคมอนัสงบสุขและความเล่ือมใสศรทัธาท่ีมี

ต่อพุทธศาสนาท่ีหยัง่รากลึกลงในวฒันธรรมของ

ชาวลา้นชา้ง 

 

ขา้วเหนียวพรอ้มอุปกรณ ์ส าหรบัตกับาตร ท่านละ100 บาท ไม่รวมอยูใ่นค่าบริการทวัร ์

 

เชา้   น า ท่านเดินทางกลบัมายงัที่พกั เพ่ือ รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรม 

...จากน้ันน าท่านสมัผสักบัวิถีชีวิต พ่อคา้ แมค่า้ชาวบา้น ณ. ตลาดเชา้หลวงพระบาง ซ่ึงเป็น  

ตลาดชุมชนเก่าแก่ เป็นท่ีจ าหน่าย พืชผกัปลา และ ของป่าและของหายาก รวมถึงอาหารส าเร็จรูป

ลาว หลากหลายชนิด และ ของใชต่้างๆๆอาทิ ผา้ทอมือ ในรูปแบบต่างๆ ก็จะมีวางขายในตลาดแห่ง

น้ี  และ ตอนทา้ยตลาด ทางออก ริมแมน่ ้าโขง ท่านจะไดพ้บกบัรา้นกาแฟ ประชานิยม ชิวๆ เสน่ห์

แบบลาว ท่ีตอ้งหา้ม พลาด 

อิสระถ่ายรูป ชมเมือง ตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นพบกนัที่จุดนดัหมาย  

  

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  ...สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินหลวงพระบาง 

13.05 น. ...น าท่านเดินทางสู่ นครเวียงจนัทน ์โดยสายการบินลาว แอรไ์ลน์  เที่ยวบินที่ QV102 

13.50 น. ...เดินทางถึง สนามบินวตัไต ...หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

 

             ไกดท์อ้งถ่ินรอรบัคณะท่ีสนามบินวตัไต โดยชูป้าย 

 

 

 

 

 

 

 

  - เวียงจนัทน ์– กรุงเทพฯ    ( B / L / …. ) วนัที่สองของการเดินทาง (2)     หลวงพระบาง
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   ...จากน้ันน าท่านชม ประตูชยั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องชยัชนะและอธิปไตยของลาว อิสระใหท่้านได้

 ชมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

  ...น าท่านมสัการ พระธาตุหลวง ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเวียงจนัทน์ ชมศิลปะแบบลา้นชา้ง

 และถ่ายรูปเลือกชมของพ้ืนเมืองท่ีแมค่า้ชาวลาวน ามาจ าหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 น.  ...สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินวตัไต  

 

18.40 น.   เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินลาว แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ QV445 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

19.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

หมายเหต ุ  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน ์

 ของลกูคา้เป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ    

เดินทาง  1 ตลุาคม – 31 มีนาคม  2563 

( ท่ีนัง่จ ากดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงัอาจ ตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋) 

 ก าหนดวนัเดินทาง 
 ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
พกัเดี่ยว จา่ยเพ่ิม  

5-6  ตุลาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

12-13  ตลุาคม  2562    ( Long   weekend  ) 10,988.-บาท 1,500.-บาท 

13-14  ตลุาคม  2562     ( Long   weekend  )  10,988.-บาท 1,500.-บาท 

19-20  ตุลาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

26-27  ตุลาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

2-3  พฤศจิกายน  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

9-10  พฤศจิกายน  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

16-17  พฤศจิกายน  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

23-24  พฤศจิกายน  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

30 พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

7-8  ธนัวาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

14-15  ธนัวาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

21-22  ธนัวาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

28-29  ธนัวาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

4-5  มกราคม  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

11-12  มกราคม  2563  ( Long   weekend  ) 10,988.-บาท 1,500.-บาท 

18-19  มกราคม  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

25-26  มกราคม  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

1- 2 กุมภาพนัธ ์2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

8-9  กุมภาพนัธ ์ 2563    ( Long   weekend  ) 10,988.-บาท 1,500.-บาท 

15-16  กุมภาพนัธ ์ 2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

22-23  กุมภาพนัธ ์ 2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

29 กุมภาพนัธ ์- 1 มีนาคม 2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

7-8  มีนาคม  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

14-15  มีนาคม  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

21-22  มีนาคม  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 

28-29  มีนาคม  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง-เวียงจนัทน์-กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอรไ์ลน์(QV) 

 รถตูป้รบัอากาศน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการ 

 ท่ีพกั 1 คืน ตามท่ีระบุในรายการ 

 อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการท่องเท่ียวประเทศลาว ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน พดูภาษาไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์บริษัทไทย

ประกนัภยั 
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อตัราค่าบริการไม่รวม  

 อาหารและเคร่ืองด่ืม และ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีรายการรายการระบุไว ้

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ธรรมเนียมวีซ่า ส าหรบัลกูคา้ต่างชาติ ท่ีไมใ่ช่คนไทย 

 ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 600 บาท 

 ขา้วเหนียวพรอ้มอุปกรณ ์ส าหรบัตกับาตร ที่เมืองหลวงพระบาง 100 บาทตอ่ท่าน 

 

หมายเหตุ  

1. อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนั

เดินทางได ้และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ  านวนไม่ต  า่กว่า 8 ท่านข้ึนไป /ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมีไกดท์อ้งถิ่นรอ

รบัที่สนามบินหลวงพระบาง กรณีไมถึ่งไมส่ามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบก่อนการเดินทาง

อยา่งนอ้ย 10 วนั  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรบัขึ้ น และ/

หรือมีผลมาจากอตัราแลกเปล่ียน  

4. กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจอง มิฉะน้ัน

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  

5. สายการบินมีนโยบายใน จ ากดัน ้าหนักท่านละไมเ่กิน 20 กิโลกรมั  กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั ท่าน

ตอ้งช าระค่าน ้าหนักส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บ 

6. เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ท่ีเหลืออายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดือนนับจากวนั

หมดอายุ และเหลือหนา้ว่างติดกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้  

 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์  

- การจองทวัร ์ช าระท่านละ 2,000 บาท พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน 

  นับจากวนัหมดอายุ และเหลือหนา้ว่างติดกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

- ค่าทวัรท่ี์เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน

เงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออก

เดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ

ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 
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หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน

ลกูคา้และบริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน 

2 .ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่ตวัท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทาง

บริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ในบริษัท ฯ ก าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได้ 

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11. ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ี

ผูเ้ดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การขบัรถในลาว จ ากดัความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พ้ืนท่ี) 

13. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14. ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัด

หยุดงาน จลาจลเหตุวุน่วายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การ

บินตามเวลาท่ีก าหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาท่ี

ก าหนด โดยค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทาง

บริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคญั 
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