บินตรงเชียงใหม่ เยีย่ มยามเมืองลาว หลวงพระบาง วังเวียง
4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

เริ่มต้นเพียง

17,888.-

รายการทัวร์ + ตัว๋ เครื่องบิน

ไฮไลท์ทวั ร์
• ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
• ตักบาตรข้าวเหนียว และ ชมตลาดเช้ า เมืองหลวงพระบาง
• ล่องเรือแม่นา้ ซอง ชมธรรมชาติท่สี วยงาม สมญานาม “กุย้ หลินเมืองลาว”
• สัมผัส บลู ลากูน สระนา้ สีฟ้าใสราวกับคริสตัลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
• ช้ อปปิ้ ง ตลาดไนท์บาร์ซาร์ สินค้ าหัตถกรรม ผ้ าทอ, เครื่องเงิน ท้ องถิ่น
• พักหลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1 คืน
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กาหนดการเดนทาง
วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2562
วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2562
วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ : รายการนี้ ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ
(รวม 800 บาท/ท่าน/ทริป )
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

17,888. 17,888. 17,888. 18,888. -

เส้นทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง
1

เช้า กลางวัน คา่

เชียงใหม่ - หลวงพระบาง PG983
(16.30-17.45)–ตลาดไนท์บาร์ซาร์

ตักบาตรข้ าวเหนียว-ตลาดเช้ า-หลวงพระ
2 บาง-วังเวียง-ถา้ จัง🍽
บลู ลากูน
ล่องเรือแม่นา้ ซอง–วังเวียง-หลวงพระ
3 บาง-นา้ ตกตาดกวางสี🍽
พระธาตุพูสี
วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-วัด
วิชุนราช-วัดใหม่สวุ รรณภูมาราม-ตลาด
4 ดารา- หลวงพระบาง – เชียงใหม่ PG984 🍽
(18.30- 19.45)

✈
🍽
🍽

🍽

โรงแรมทีพ่ กั
PAVILLION HOTEL
🍽 3* หรือเทียบเท่า,
เมืองหลวงพระบาง
SAIMON HOTEL 3*
🍽 หรือเทียบเท่า,
เมืองวังเวียง
PAVILLION HOTEL
🍽 3* หรือเทียบเท่า,
เมืองหลวงพระบาง

✈

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 เชียงใหม่ - หลวงพระบาง PG983 (16.30-17.45)–ตลาดไนท์บาร์ซาร์
14.30 น. คณะมาพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 7-10
เคาน์เตอร์ เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAYS) โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กับทุก
ท่าน
นาออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยสาย
16.30 น.
การบิน บางกอกแอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ PG983 (บริการของว่างและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
17.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2 จาก 9ตลาดทัวร์
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คา่

ทีพ่ กั
วันที่ 2

เช้า

นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร จากนั้นนาท่านเข้ าสู่ตัวเมืองมรดกโลก โดยองค์การ
ยูเนสโก้ ได้ ยกให้ เมืองหลวงพระบาง เป็ นเมืองวัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เนื่องจากมี
วัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็ นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์และขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่งี ดงามและยังสืบทอดจนถึงปัจจุบัน เมืองหลวงพระบาง เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าในอดีต
โดยพระเจ้ าฟ้ างุ้มได้ รวบรวมแว่นแคว้ นต่างๆ ของชนเผ่าไท - ลาว ในเขตลุ่มแม่นา้ โขง แม่นา้ คาน
แม่นา้ อู ก่อตั้งเป็ นอาณาจักรล้ านช้ าง ณ ดินแดนริมนา้ โขง คือ หลวงพระบาง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่าอิสระเดินเทีย่ วชม ตลาดคา่ (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้ า
พระราชวังจนสุดถนน ให้ ท่านได้ เลือกชมเลือกซื้อสินค้ าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มี
ทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็ นภาษาลาว, ผ้ าคลุมไหล่ , กระเป๋ าถือ, เครื่องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน
ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้ าแทบทุกชิ้นเป็ นสินค้ าแฮนด์เมดของชาวบ้ านแท้ ๆ วางจาหน่ายในราคาที่
ต่อรองกันได้ อีกทั้งยังมีเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ ท่านได้ ล้ ิมลอง และขนมเค้ กอันแสนอร่อยนานาชนิด
หากท่านใดจะเลือกซื้อของใส่บาตรในเช้ าวันรุ่งขึ้นก็สามารถจัดแจงหาซื้อได้ เช่นกัน
PAVILLION HOTEL 3* หรือเทียบเท่า, เมืองหลวงพระบาง
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-หลวงพระบาง-วังเวียง-ถ้ าจัง-บลู ลากูน
ตื่นเช้ าทาธุระส่วนตัว จัดแจงเครื่องแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรข้าวเหนียวพร้ อมกับประชาชนชาวหลวง
พระบาง ซึ่งพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็ นแถวนับ
ร้ อยรูป ซึ่งเป็ นภาพอันน่าประทับใจและสือ่ ถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมือง
หลวงพระบาง (ค่าทาบุญ ไม่รวมในรายการ) จากนั้นให้ ท่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระ
บาง ซึ่งเป็ น ตลาดสดให้ ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป่ าซึ่งของป่ าบางชนิดก็แปลกตาและ
เป็ นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม หลังอาหารเช็คเอาท์ออกจากทีพ่ กั
นาท่านเดินทางต่อไปยัง วังเวียง (ใช้ เวลาเดินทางโดยรถ ประมาณ4 ชั่วโมง) “วังเวียง” เมือง
ท่องเที่ยวที่ต้งั อยู่ในแขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมืองเล็กๆ แห่งนี้เป็ นที่ร้ จู ักในฉายา “กุย้ หลิน
เมืองลาว” อันเนื่องมาจากทัศนียภาพอันงดงามที่รายล้ อมเมืองนั้นเป็ นที่ราบที่ถูกขนาบด้ วยภูเขา
หินปูนน้ อยใหญ่ ที่มีแม่นา้ ไหลผ่านเเละถูกโอบล้ อมด้ วยป่ าไม้ ท่ยี ังสมบูรณ์ วังเวียงเริ่มเป็ นที่ร้ จู ักมาก
ขึ้น หลังจากที่เมืองหลวงพระบางได้ รับการขึ้นทะเบียนให้ เป็ นเมืองมรดกโลกจากทางยูเนสโก ในปี
2538
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กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเที่ยวชม ถ้ าจัง เป็ นถา้ หินปูนขนาดใหญ่ ในอดีตเคยเป็ นที่หลบภัยสงครามของชาวบ้ าน เมื่อ
สงครามสงบลงชาวบ้ านจึงได้ กลับออกมาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ในเมืองวังเวียง ภายในถา้ แบ่งออกเป็ น
หลายส่วน มีท้งั ห้ องโถงใหญ่และทางเดินแคบ ๆ เต็มไปด้ วยหินงอกหินย้ อย ภายในมีการติดไฟ เพื่อ
ความสว่างสวยงามของถา้ จากนั้นชมความงดงามของ บลู ลากูน สระนา้ สีฟ้าใสที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ นา้ ในสระจะเป็ นสีฟ้าใสราวกับคริสตัล สามารถมองเห็นพื้นดินด้ านล่างได้ อย่างชัดเจน นา้
จะมีความเย็นชื่นใจ สามารถลงไปว่ายนา้ เล่นได้ ด้ านข้ างสระจะมีต้นไม้ ใหญ่
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
SAIMON HOTEL 3* หรือเทียบเท่า, เมืองวังเวียง
วันที่ 3
เช้า

ล่องเรือแม่น้ าซอง–วังเวียง-หลวงพระบาง-น้ าตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นาท่าน ล่องเรือแม่น้ าซอง แม่นา้ สายสาคัญที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง บริเวณริมแม่นา้ ซองจะมีร้านค้ าที่
จัดที่น่งั ริมนา้ ไว้ ให้ บริการ ระดับนา้ ในแม่นา้ ซองจะไม่สงู มาก นา้ ในแม่นา้ จะใสไหลเย็น ชมวิวทิวทัศน์
โดยรอบที่ถูกโอบล้ อมด้ วยภูเขาน้ อยใหญ่ นับเป็ นบรรยากาศ“กุย้ หลินเมืองลาว” ที่เหมาะแก่การ
พักผ่อนจริงๆ
ได้ เวลาออกเดินทางกลับเมืองหลวงพระบาง ระหว่างทางจะเห็นวิถชี ีวิตของชาวลาวสองข้ างถนนที่ต้งั
บ้ านเรือนแตกต่างกันออกไป การเดินทางจะไต่ระดับขึ้นสู่ท่สี งู สลับที่ลาดเชิงเขา ท่านจะได้ เห็นป่ าไม้
และทิวทัศน์ท่สี วยงามประกอบกับภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่างๆ แปลกตาสวยงามและยังคงสามารถ
รักษาธรรมชาติไว้ ได้ อย่างดีและสร้ างความประทับใจแก่ผ้ มู าเยือน (ใช้ เวลาเดินทางโดยรถประมาณ4
ชั่วโมง)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อเพื่อไปชม น้ าตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม นา้ ตกนี้ตกจากเขาที่สงู 70
เมตร สามารถถ่ายภาพจากด้ านหน้ าซึ่งมีสะพานพาดผ่านสายนา้ ที่ตกลงมา ฉากหลังคือนา้ ตกหินปูนสี
ขาวและนา้ ใสๆ บางครั้งอาจเป็ นละอองเกิดเป็ นสีร้ ุงให้ ได้ เห็น ทัศนีย์ภาพโดยรอบเป็ นธรรมชาติให้
เหล่านักท่องเที่ยวได้ ศึกษาแมกไม้ พืชพันธ์และยังมีจุดลงเล่นนา้ ตามลาธารเล็กๆ บริเวณด้ านล่างของ
นา้ ตกท่านจะได้ พบกับหมีดาที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป นอกจากความงามของนา้ ตกแล้ ว ยังหาซื้อ
ของที่ระลึกที่ทางเข้ านา้ ตกได้ อกี ด้ วย
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คา่
ทีพ่ กั

วันที่ 4
เช้า

จากนั้นนาท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการพระธาตุพูสี เจดีย์ธาตุค่บู ้ านคู่เมืองของชาว
หลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้ รับความกลิ่นหอมจากดอกจาปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็ น
ดอกไม้ ประจาชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้ างในสมัยพระเจ้ าอนุรุทธ เมื่อปี
พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็ นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้ วยเศวตฉัตรทองสาริด 7
ชั้น สูง 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
PAVILLION HOTEL 3* หรือเทียบเท่า, เมืองหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง-พิพธิ ภัณฑ์หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-ตลาดดารา- หลวง
พระบาง – เชียงใหม่ PG984 (18.30- 19.45)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็ นวัดที่สาคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งจนได้ รับการยกย่องจากนั กโบราณคดีว่า
เป็ นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้ างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิ ดทอง
ฉลุบนพื้นรักสีดา เล่าเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบ้ าน พระประธานมีชื่อ
ว่า “พระองค์หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่นด้ วยสถาปัตยกรรมแบบล้ านช้ างแล้ ว การตกแต่ง
ลวดลายตามผนังภายในมีการตบแต่งด้ วยการนากระจกสีมาตัดต่อกันเป็ นรูปต้ นโพธิ์ขนาดใหญ่ ด้ านข้ างก็ติดเป็ นรูป
สัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะท้ อนลงมาดูสวยงาม ชมวัดวิชุนราช ที่สร้ างขึ้นในสมัยพระเจ้ าวิชุนราช
(พ.ศ. 2046) นับเป็ นอีกหนึ่งพระธาตุท่ชี าวหลวงพระบางให้ ความนับถือ ซึ่งเป็ นพระธาตุท่มี ีรูปทรงคล้ ายกับลูก
แตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ “พระธาตุหมากโม” นี้มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนาท่านชม พระราชวัง
หลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส
ผสมผสานวัฒนธรรมลาว ด้ านนอกอาคารเป็ นที่ต้งั ของอนุสาวรีย์เจ้ ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้อดีตนั้น
เป็ นที่ประทับของเจ้ ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวัง
หลวงพระบาง ได้ ถูกปรับเปลี่ยนให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบาง เรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็ นที่ประทับ
บ่าย
ของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ ายของลาวและยังเคยเป็ นที่ประดิษฐานพระบาง
พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้ อญ
ั เชิญ
พระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้ส่งิ ที่เราจะ
สังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอืน่ ๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิม) ลักษณะจะเป็ นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มี
ชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน ผนังด้ านหน้ าพระอุโบสถตกแต่งด้ วยภาพลงรักปิ ดทองดูเหลืองอร่าม
งามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยฝี มือช่างหลวงประจารัชกาลเจ้ ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดดารา เพื่อชมเครื่องเงิน ผ้ าทอมือที่มาจากแขวงหัวพัน ซาเหนือ และหลวงพระบาง
นอกจากนั้นยังมีผ้าทอของไทลื้อ และผ้ าทอจากลาวสูง ทอเป็ นผ้ าซิ่น หมวก ย่าม ฯลฯ
สมควรแก่เวลาอาลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อนาท่านเดินทางกลับสู่
ประเทศไทย
เดินทางกลับ เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG984
18.30 น.
(บริการของว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
19.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
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โปรแกรม : บินตรงเชียงใหม่ เยีย่ มยามเมืองลาว หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน (PG)
อัตราค่าบริการ
เด็กมีเตียง
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
พักกับ
ราคา
พักห้ องละ
พักกับผู้ใหญ่ พักกับผู้ใหญ่
กาหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
ไม่รวมตัว๋
2-3 ท่าน
2 ท่าน
2 ท่าน
1 ท่าน
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 62 17,888. - 17,888. - 17,888. - 17,888. - 11,888.วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 62
17,888. - 17,888. - 17,888. - 17,888. - 11,888.วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 62
17,888. - 17,888. - 17,888. - 17,888. - 11,888.วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 62
18,888. - 18,888. - 18,888. - 18,888. - 11,988.*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,200.- ***

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ท่านละ
3,000. 3,000. 3,000. 3,200. -

*** ราคานี้ รวมรายการทัวร์ และ ตัว๋ เครื่องบิน ***
**ราคานี้ สาหรับลูกค้าทีถ่ อื พาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! **
**สาหรับลูกค้าทีถ่ อื พาสปอร์ตไทยไม่ตอ้ งทาวีซ่าเข้าประเทศลาว ลูกค้าชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถามอีกครั้ง**
หมายเหตุ : รายการนี้ ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ (รวม 800 บาท/ท่าน/ทริป )
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทั ฯ

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีเ่ ชียงใหม่ กรุงเทพฯ และทีล่ าว ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้ งสิ้ น
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เงื่อนไขการให้บริการ
1.

2.
3.
4.
5.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้ าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให้ เข้ าเมืองรวมทั้งในกรณีที ท่านจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
กรณีท่คี ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้ งให้ ท่าน ทราบล่วงหน้ า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก ข้ อแล้ ว

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้ าทัวร์)
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้ าหัวหน้ าทัวร์)
คณะจองไม่ถงึ จานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ มัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

8.
9.
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กระเป๋ าเดินทางในกรณีท่นี า้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม /ท่าน ส่วนเกินนา้ หนักตาม
สายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซัก
รีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้ าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 800 บาท/ท่าน/ทริป)

เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมี
การยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 80% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
ยกเลิ กการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข้ า -ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศ
กัมพูชา ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้ องมี
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรอง ทางบริ ษัทฯ จะทาการเลื่ อนการเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจาตัว๋ ท่านละ
10,000 บาท และค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ
ยกเว้ น กรุ๊ป ที่เดิ นทางช่ วงวัน หยุ ด หรื อ เทศกาลที่ต้ องการั น ตีมั ด จากับ สายการบิ นหรื อ ค่ ามัด จาที่พั ก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตั๋ว
เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขการเดินทาง
1.
2.

บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
บริ ษั ท ฯ ไม่ รับ ผิด ชอบค่ า เสีย หายในเหตุ ก ารณ์ ท่ีเกิด จากสายการบิ น ภั ย ธรรมชาติ และอื่น ๆที่อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯหรือค่ าใช้ จ่ายเพิ่ มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้ อม เช่ น การ
เจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
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รายการท่องเทีย่ วและเมนูอาหารทีร่ ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ ด้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

หากท่ านยกเลิ ก ก่ อ นรายการท่ อ งเที่ ย วจะสิ้น สุ ด ลง ทางบริ ษั ท ฯ จะถือ ว่ าท่ า นสละสิ ท ธิ์แ ละจะไม่
รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ ชาระไว้ แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบต่ อการห้ ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่งิ ผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ
5. รายการนี้เป็ นเพี ยงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลั งจากได้ ส ารองที่น่ังบน
เครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะ
ปรับราคาตัว๋ เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถ
ที่จะจัดบริการทัวร์อนื่ ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษั ทฯ ไม่ มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญ ญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่รี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่ าช้ า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่ มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ ท้งั นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อนื่ ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. กรณี ท่ีก องตรวจคนเข้ าเมื องทั้งที่ประเทศไทย และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ า
ประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3.

13.

เมื่ อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริษั ทฯ ทางบริ ษัท ฯ จะถือว่ า ท่านได้ ยอมรั บใน
เงื่อนไขและ ข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ท้งั หมดนี้แล้ ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศลาว มีมาตรฐานการกาหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่
พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้ างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่ระบุในรายการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะพัก
แบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้ อจากัดของห้ องพักและการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกั น
อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ ตามที่ต้องการ
15. กระเป๋ าสัม ภาระต่ างๆถือเป็ นทรัพ ย์สินส่ วนตัวของท่ าน ทางบริษัท จะไม่ รับผิดชอบต่ อความเสียหาย สูญหาย ล่ าช้ า
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว หากท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่ า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทาง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
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รายการท่องเทีย่ วและเมนูอาหารทีร่ ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ ด้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

