รห ัสโปรแกรม : 15674 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)
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เยือนเมืองมรดกโลก สัมผัสความงามตาดกวางสี
ทาบ ุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว สักการะพระธาต ุพูสี
เที่ยวพระราชวังเก่า นมัสการพระบาง
ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคบู่ า้ นคเู่ มือง
จาก Lao Airlines สายการบินแห่งชาติ สปป. ลาว

โปรแกรมการเดินทางเดือน มีนาคม - กันยายน 2563
หมายเหตุ
1. กรุป๊ ออกเดินทางต้อง มีจานวนตั้งแต่ 2 ท่านขึ้ นไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมี
ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดไทยได้)รอรับที่สนามบินหลวงพระบาง
2. ค่าบริการทัวร์ไม่รวม ทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับ ท่านละ 800 บาท
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วันแรกของการเดินทาง (1)
07.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – หลวงพระบาง

( ... / L / D )

…พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W
สายการบินลาวแอร์ไลน์ (QV)

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

10.25 น.

12.25 น.

...เหินฟ้ าทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบิน QV634 ด้วยเครื่อง ATR 70
ที่นัง่ มาตรฐาน ความปลอดภัยสูง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1ชม.40นาที
…ถึง สนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ...หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ( ไม่ตอ้ งทา วีซ่าสา หรับ
PASSPORT ไทย ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 นิ้ ว พื้ น หลังสี
ขาว 2 ใบ

ไกด์ทอ้ งถิ่นรอรับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง โดยชูป้าย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันแบบง่ายๆ เป็ น เฝ๋อน้ าหลวงพระบาง ณ ร้านอาหาร
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…หลังอาหารกลางวัน นา ท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะ
กลางเมืองหลวงพระบาง ที่โอบล้อมไปด้วยสายน้ า
จากแม่น้ าคานไหลโอบมาบรรจบกับแม่น้ าโขง ชมวิว
ความงดงามรอบๆเมือง.....จากนั้น นาท่านเที่ยวชม
และทาบุญที่ วัดใหม่สุวนั พูมาราม ซึ่งอยูถ่ นนศรี
สว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างใน สมัยพระ
เจ้าอนุ รุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆ ว่า วัดใหม่
วัดนี้ เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทันนับเป็ นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่
สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปั จจุบนั ใช้เป็ นโรงเรียนปริยตั ิ
…นาท่านเที่ยวชมและทาบุญที่ วัดแสนสุขาราม วัดแสน
สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2261 ตามประวัติกล่าวว่าชื่อของวัด
มาจากเงินจานวน 100,000 กีบ ที่มีผูบ้ ริจาคให้เป็ นทุน
เริ่มสร้างวัดแสนได้รบั การบูรณะ 2 ครั้ง โดยช่างสกุลลาว
จุดเด่นคือ พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่องค์เดียวภายในแขวง
หลวงพระบาง
...นาท่านเที่ยวชมและทาบุญที่ วัดเชียงทอง เป็ นวัดหลวงคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้ นใน
สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รบั การอุปถัมภ์จาก
เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์
วัฒนา กษัตริยส์ องพระองค์สุดท้ายของลาว
บริเวณตั้งของวัดอยูท่ างทิศะวันออกเฉียงเหนื อของ
ตัวเมืองหลวงพระบางใกล้บริเวณที่แม่น้ าคานไหลมา
บรรจบกันกับแม่น้ าโขงมีพระอุโบสถ หรือภาษาลาว
เรียกว่า “สิม” เป็ นหลังไม่ใหญ่โตนักหลังคาพระ
อุโบสถแอ่นโค้งและลาดตา่ ลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น
เป็ นศิลปะแบบหลวงพระบางส่วนกลางมีช่อฟ้ า
ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็ นที่สงั เกตกันว่า เป็ นวัดที่
พระมหากษัตริยส์ ร้างขึ้ นจึงมี 17 ขัน้ ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้
ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็ นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยูท่ ี่ความสงบ
สง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบารุงรักษาอย่างดีเยี่ยม
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
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...นาท่านเที่ยวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง หรือ ตลาดไนท์บาร์ซา เป็ นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่
เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้แต่ชาวหลวง
พระบางเองก็จะนาสินค้าพื้ นเมือง ไม่ว่าจะเป็ นผ้าปั ก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้
สินค้ามากมายถูก วางอยู่บนถนนและริมทางเดิ นตั้งแต่ห น้าพระราชวังจนสุ ดหัวถนน อิสระตาม
อัธยาศัย

สมควรแก่เวลา นาท่านเข้าที่พกั SUNWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง (2) หลวงพระบาง – ไหว้พระวัดดัง – น้ าตกตาดกวางสี ( B / L /.. )
05.30 น.

ตืน่ เช้ารับอรุณที่สดใส กับแหล่งโอโซนที่
บริสุทธิ์อีกแห่งหนึ่งของโลก เพื่อเตรียม
ตัว ทาบุญรับบุญ ...นาท่าน ทาบุญ-ตัก
บาตรข้าวเหนียว กับ ชาวหลวงพระบาง
ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากัน
ออกมานัง่ รอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถว
เดินมาตามถนนเป็ นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็ นภาพ
ยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใส
ศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยัง่ รากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง
ข้าวเหนียวพร้อมอุปกรณ์ สาหรับตักบาตร ท่านละ100 บาท ไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการทัวร์
...จากนั้นนาท่านสัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่คา้ ชาวบ้าน ณ. ตลาดเช้าหลวงพระบาง ซึ่งเป็ น
ตลาดชุมชนเก่าแก่ เป็ นที่จาหน่ าย พืชผักปลา และ ของป่ าและของหายาก รวมถึงอาหารสาเร็จรูป
ลาว หลากหลายชนิ ด และ ของใช้ต่างๆๆอาทิ ผ้าทอมือ ในรูปแบบต่างๆ ก็จะมีวางขายในตลาดแห่ง
นี้ และ ตอนท้ายตลาด ทางออก ริมแม่น้ าโขง ท่านจะได้พบกับร้านกาแฟ ประชานิ ยม ชิวๆ เสน่ ห์
แบบลาว ที่ตอ้ งห้าม พลาด

เช้า

นา ท่านเดินทางกลับมายังที่พกั เพื่อ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
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...จากนั้น นา ท่านเที่ยวชม วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม เป็ นเจดียป์ ทุมหรือพระธาตุ
ดอกบัว แต่ชาวลาวทัว่ ไปเรียกว่า พระธาตุ
หมากโม เนื่ องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้าย
แตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอ่งควา่ คล้ายสถูป
ฟองน้า ที่สาญจีประเทศอินเดีย ยอดพระ
ธาตุมีลกั ษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของ
พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณ
มุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดียท์ ิศทรง
ดอกบัวตูมทั้งสี่มุม
...จากนั้นเยี่ยมชมพระราชวังเก่า (Royal
Palace Museum) และ หอพระบาง สร้างขึ้ นปี
พ.ศ.2447 โดยสถาปนิ กชาวฝรัง่ เศสเป็ น
ผูอ้ อกแบบ เป็ นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
ทรงประทับอยูท่ ี่นี่จนสิ้ นพระชนม์ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518
พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็ น พิพิธภัณฑ์
ภายในมีหอที่ประดิษฐานองค์พระบางพระพุทธรูป
ปางห้ามญาติ สูง 83 ซม. หนัก 54 กก. และยัง
ประกอบด้วยหอฟั งธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหา
ชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลัง
ก็เป็ นพระตา หนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ
จัดเก็บไว้เป็ นระเบียบเรียบง่าย ( ค่าเข้าชมภายใน
ไม่รวมอยูใ่ นบริการทัวร์ )

...จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าผ้าพื้ นเมืองที่ บ้านผา
นม หมูบ่ า้ นทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้ อที่อพยพมาจากสิบสองปั นนาที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงาม
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
…จากนั้น นาเดินทางผ่านหมูบ่ า้ นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ าตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall)
ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมูบ่ า้ นชนบทริมถนน 2
ข้างทาง เป็ นหนึ่ งในน้ าตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น้ า ใสสีมรกตตลอดปี ชมความงาม
ของน้ าตกที่ตกลดหลัน่ เป็ นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร
มี 2 ชั้น สภาพป่ าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ าตกให้เวลาอิสระดื่มดา่ กับธรรมชาติ

...นาท่านสักการะ พระธาตุพูสี ที่ต้งั อยูบ่ นเนิ นเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทาง
ขึ้ นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจาปาลาวหลากสีสนั (ช่วง กพ.-มีค.) มองจากยอด
พูสีคือภาพพานอรามาของราชธานี เก่าแก่ริมแม่น้ าโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนาม
ว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง ชมพระอาทิตย์อสั ดง และตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง
ซึ่งเบื้ องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ าโขงเป็ นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่ งจะเห็นน้ าคานที่ไหล
มาบรรจบกับแม่น้ าโขง

คา่

จอดรับส่งทุกท่าน บริเวณด้านหน้าตลาดมืด อิสระอาหารคา่ ให้คุณได้เลือกลิ้ มลองอาหารแบบ
ท้องถิ่น ในซอยถนนข้าวเหนี ยว (ตามรอย Amazing ของหลวงพระบาง) หรือหาของอร่อยๆ
เก๋ไก๋ ๆ เช่น ร้านอาหารฝรัง่ เศส ร้านเท่ห์ แบบสไตล์ Chill out Restaurant is recommend
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- ร้านอาหารบ้านโบราณ (Antique House Restaurant)
- ร้านอาหารฝรัง่ เศส ชั้นดี ราคาถูก แนะนา Dao Fa Bristo restaurant พ่อครัวฝรัง่ เศส พูดลาว
เมนูแนะนา ปลานิ ลแม่น้า โขง Filet แสนอร่อย พร้อม ของหวานอร่อย อีกมากมาย
20.30 น.

รถตูป้ รับอากาศ และไกด์รอรับทุกท่าน บริเวณจุดนัดพบ กลับสู่โรงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านเข้าที่พกั SUNWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3)
เช้า
07.20 น.
09.20 น.

(B/…/…)

หลวงพระบาง – สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า (Set Box)
...นาท่านสู่ สนามบินหลวงพระบาง
เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV633
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
เดินทาง เดือน มีนาคม – เดือน กันยายน 2563
( ที่นั ่งจากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลังอาจต้องเพิ่มค่าตั ๋ว)

กาหนดวันเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
1,500.-บาท

13-15 มีนาคม 2563

11,555.-บาท
11,555.-บาท

20-22 มีนาคม 2563

11,555.-บาท

1,500.-บาท

27-29 มีนาคม 2563

11,555.-บาท

1,500.-บาท

3-5 เมษายน 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

12-14 เมษายน 2563 Long weekend

1,700.-บาท

13-15 เมษายน 2563 Long weekend

12,999.-บาท
12,999.-บาท

14-16 เมษายน 2563 Long weekend

12,999.-บาท

1,700.-บาท

17-19 เมษายน 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

6-8 มีนาคม 2563

1,500.-บาท

1,700.-บาท
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24-26 เมษายน 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

1-3 พฤษภาคม 2563 Long weekend

12,999.-บาท

1,700.-บาท

8-10 พฤษภาคม 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

9-11 พฤษภาคม 2563 Long weekend

1,700.-บาท

15-17 พฤษภาคม 2563

11,555.-บาท
10,555.-บาท

22-24 พฤษภาคม 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

29-31 พฤษภาคม 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

5-7 มิถุนายน 2563

1,500.-บาท

12-14 มิถุนายน 2563

9,999.-บาท
10,555.-บาท

19-21 มิถุนายน 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

26-28 มิถุนายน 2563

9,999.-บาท

1,500.-บาท

3-5 กรกฎาคม 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

4-6 กรกฎาคม 2563 Long weekend

1,700.-บาท

10-12 กรกฎาคม 2563

11,555.-บาท
10,555.-บาท

17-19 กรกฎาคม 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

24-26 กรกฎาคม 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

31 กรกฎาคม - 2 สิ งหาคม 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

7-9 สิ งหาคม 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

14-16 สิ งหาคม 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

21-23 สิ งหาคม 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

28-30 สิ งหาคม 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

4-6 กันยายน 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

11-13 กันยายน 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

18-20 กันยายน 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

25-27 กันยายน 2563

10,555.-บาท

1,500.-บาท

1,500.-บาท

1,500.-บาท

1,500.-บาท
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อัตราค่าบริการนี้ รวม









ค่าตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์(QV)
รถตูป้ รับอากาศ หรือ รถยนต์ส่วนบุคคล นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ
ที่พกั 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
อาหารเมนู มาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนี ยมการท่องเที่ยวประเทศลาว ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น พูดภาษาไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัท
ไทยประกันภัย

อัตราค่าบริการไม่รวม
 อาหารและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกเหนื อจากที่รายการรายการระบุไว้
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ธรรมเนี ยมวีซ่า สาหรับลูกค้าต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
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 ค่าเข้าภายในของพระราชวังและหอพระบาง
 ทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาท (จ่ายกับไกด์ทอ้ งถิ่นที่หลวงพระบาง)
 ข้าวเหนียวพร้อมอุปกรณ์ สาหรับตักบาตร ที่เมืองหลวงพระบาง 100 บาทต่อท่าน
หมายเหตุ
1. อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวัน
เดินทางได้ และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์ ได้เด็ดขาดตามเงี่อนไขของสายการบิน
2. กรุป๊ ออกเดินทางต้องมีจานวนไม่ต ่ากว่า 2 ท่านขึ้ นไป /ไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย และมีไกด์ทอ้ งถิ่นรอ
รับที่สนามบินหลวงพระบาง กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 10 วัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่ องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ ามันสายการบินปรับขึ้ น และ/
หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
4. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทาการจอง มิฉะนั้น
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
5. สายการบินมีนโยบายใน จากัดน้ าหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ท่าน
ต้องชาระค่าน้ าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บ
6. เอกสารที่ประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวัน
หมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการจองทัวร์
- การจองทัวร์ ชาระท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
นับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า
- ค่าทัวร์ที่เหลือ ชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน
เงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น เนื่ องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษทั
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง 2 ท่าน
2 .ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
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5. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรมและอุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วน จนเป็ นที่พอใจก่อนชาระค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นประโยชน์แก่ตวั ท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้วทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ในบริษัท ฯ กาหนด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผูเ้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. การขับรถในลาว จากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่ โมง (แล้วแต่พื้นที่)
13. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
14. ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัด
หยุดงาน จลาจลเหตุวุน่ วายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทาให้ทางสายการบินงดเว้นการ
บินตามเวลาที่กาหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่
กาหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย
ความล่าช้าจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็ นสาคัญ
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