สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
เริ่มต้นเพียง

13,888.-

รายการทัวร์ + ตัว๋ เครื่องบิน

ไฮไลท์ ทัวร์
• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้ าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
• ล่องเรือแม่นา้ ซอง ชมธรรมชาติท่สี วยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
• ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
• ให้ ท่านตักบาตรข้ าวเหนียว ยามเช้ าและ ชมตลาดเช้ า เมืองหลวงพระบาง
• นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สาคัญของประเทศลาว
• ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
• ช้ อปปิ้ ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้ าหัตถกรรม ผ้ าทอ, เครื่องเงิน ท้ องถิ่น
1 จาก 10ตลาดทัวร์

แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www. ไปเที่ยวด้ วยกัน.com

หน้ า 1 จาก 10

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

กาหนดการเดินทาง
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

01-03 มีนาคม 62
08-10 มีนาคม 62
06-08 เมษายน 62
12-14 เมษายน 62
13-15 เมษายน 62
26-28 เมษายน 62

13,888.13,888.15,888.17,888.19,888.14,888.-

หมายเหตุ : รายการนี้ ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ
(รวม 600 บาท/ท่าน/ทริป )
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

เส้นทางการเดินทาง
โปรแกรมเดินทาง

เช้า กลางวัน คา่

กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะ
1 เกด-เวียงจันทน์วังเวียง

✈

ล่องเรือแม่นา้ ซอง – วังเวียง-หลวงพระบางนา้ ตกตาดกวางสี-พระธาตุพูส-ี ตลาดไนท์บาร์ซา

🍽

🍽

ตักบาตรข้ าวเหนียว-ตลาดเช้ า-วัดใหม่สวุ รรณภู
มาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-ศูนย์
3
เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-หลวงพระ
บาง – กรุงเทพ

🍽

🍽

2

2 จาก 10ตลาดทัวร์

โรงแรมทีพ่ กั
KHAMPASEUTH
HOTEL
🍽 3* หรือเทียบเท่า,
เมืองวังเวียง
SUNWAY
HOTEL 3* หรือ
🍽 เทียบเท่า, เมือง
หลวงพระบาง
✈

แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www. ไปเที่ยวด้ วยกัน.com

หน้ า 2 จาก 10

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ –
วังเวียง

10.00 น. คณะมาพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ 2
เช็คอินกรุ๊ปของ สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับ และ
อานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
12.50 น.
นาออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1040 ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง
14.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติวตั ไต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว นาท่าน
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ วนาท่านนมัสการ พระธาตุหลวง มีชื่อเรียกอีกชื่อ
ว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็ นปูชนียสถานอันสาคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์ ตานานกล่าว
ว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้ างนับพันปี เช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย วัด
พระธาตุหลวงถือได้ ว่าเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของประเทศลาว บริเวณด้ านหน้ ามีอนุสาวรีย์พระ
เจ้ าไชยเชษฐาธิราชประดิษฐานอยู่ และยังมีร้านค้ าจัดจาหน่ายสินค้ าพื้นบ้ านและหัตถกรรม
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดสีสะเกด หรือ วัดสตสหัสสาราม กับหอคา พระราชวังหลวงของ
กษัตริย์ลาวสมัยก่อน วัดสีสะเกดสร้ างขึ้นในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจ้ าโพธิสารราช พระบิดา
ของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช ในพุทธศตวรรษที่ 16 สาเหตุท่ไี ด้ ชื่อว่าวัดสีสะเกดเพราะอยู่ใกล้
กับพระราชวังหลวง พระเจ้ าแผ่นดินลาวทุกพระองค์นับแต่พระเจ้ าโพธิสารราชผู้สร้ างนคร
หลวงเวียงจันทน์ ทรงบรรทมหันศีรษะมาทางวัดนี้เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย
เพราะมีพระพุทธรูปสาคัญของล้ านช้ างประดิษฐานอยู่หลายองค์ รวมทั้งพระแก้ วมรกตที่ทรง
อัญเชิญไปจากเชียงใหม่ ดังนั้นวัดนี้จึงถูกเรียกว่า "วัดสีสะเกด" คือวัดที่พระเจ้ าแผ่นดินทรง
บรรทมหันพระเศียร(ศีรษะ)ไปยังที่ต้งั วัด ดุจพระสารีบุตรนอนหันศีรษะไปในทิศที่พระอัสชิอยู่
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อไปยัง วังเวียง อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวใน แขวงเวียงจันทน์
ห่างจากเวียงจันทน์ประมาณ 160 ก.ม. วังเวียง เมืองในลุ่มนา้ ซองที่เงียบสงบโอบล้ อมไปด้ วย
ขุนเขากับสายหมอกยามเช้ าที่สวยที่สดุ ดังคาล่าลือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า กุ้ยหลินเมือง
ลาว
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

KHAMPASEUTH HOTEL 3* หรือเทียบเท่า, เมืองวังเวียง

3 จาก 10ตลาดทัวร์

แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www. ไปเที่ยวด้ วยกัน.com

หน้ า 3 จาก 10

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

วันที่ 2
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

ทีพ่ กั

ล่องเรือแม่น้ าซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ าตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี
- ตลาดไนท์บาร์ซา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ตื่นเช้ ารับอรุณกับบรรยากาศเย็นสบาย นาท่าน ล่องเรือแม่น้ าซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพ
บรรยากาศตลอดสองข้ างทาง ได้ เวลาออกเดินทางไปยัง เมืองหลวงพระบาง ระหว่างทางจะ
เห็นวิถีชีวิตของชาวลาวสองข้ างถนนที่ต้งั บ้ านเรือนแตกต่างกันออกไป การเดินทางจะไต่ระดับ
ขึ้นสู่ท่สี งู สลับที่ลาดเชิงเขา ท่านจะได้ พบเห็นป่ าไม้ และทิวทัศน์ท่สี วยงามประกอบกับภูเขา
หินปูนที่มีรูปร่างต่างๆ แปลกตาสวยงามและยังคงสามารถรักษาธรรมชาติไว้ ได้ อย่างดีและ
สร้ างความประทับใจแก่ผ้ มู าเยือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อเพื่อไปชม น้ าตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม นา้ ตกนี้ตกจากเขาที่สงู
70 เมตร สามารถถ่ายภาพจากด้ านหน้ าซึ่งมีสะพานพาดผ่านสายนา้ ที่ตกลงมา ฉากหลังคือ
นา้ ตกหินปูนสีขาวและนา้ ใสๆ บางครั้งอาจเป็ นละอองเกิดเป็ นสีร้ ุงให้ ได้ เห็น ทัศนีย์ภาพ
โดยรอบเป็ นธรรมชาติให้ เหล่านักท่องเที่ยวได้ ศึกษาแมกไม้ พืชพันธ์และยังมีจุดลงเล่นนา้ ตาม
ลาธารเล็กๆ บริเวณด้ านล่างของนา้ ตกท่านจะได้ พบกับหมีดาที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป
นอกจากความงามของนา้ ตกแล้ ว ยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเข้ านา้ ตกได้ อกี ด้ วย จากนั้นนาท่าน
เข้ าสู่ตัวเมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ ได้ ยกให้ เมืองหลวงพระบาง เป็ นเมืองวัฒนธรรม
โลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เนื่องจากมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็ น
เอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์และขนบธรรมเนียมประเพณีท่งี ดงามและยังสืบทอดจนถึงปัจจุบัน
เมืองหลวงพระบาง เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าในอดีต โดยพระเจ้ าฟ้ างุ้มได้ รวบรวมแว่นแคว้ น
ต่างๆ ของชนเผ่าไท - ลาว ในเขตลุ่มแม่นา้ โขง แม่นา้ คาน แม่นา้ อู ก่อตั้งเป็ น อาณาจักรล้ าน
ช้ าง ณ ดินแดนริมนา้ โขง คือ หลวงพระบาง จากนั้นนาท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น
นมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุค่บู ้ านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้ รับความ
กลิ่นหอมจากดอกจาปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็ นดอกไม้ ประจาชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้
ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้ างในสมัยพระเจ้ าอนุรุทธ เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็ นรูปทรง
ดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้ วยเศวตฉัตรทองสาริด 7 ชั้น สูง 21 เมตร ชมพระ
อาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่าอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดคา่ (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่
หน้ าพระราชวังจนสุดถนน ให้ ท่านได้ เลือกชมเลือกซื้อสินค้ าในบรรยากาศแบบหลวงพระบาง
ยามราตรี มีท้งั เสื้อยืดสกรีนเป็ นภาษาลาว, ผ้ าคลุมไหล่, กระเป๋ าถือ, เครื่องประดับ, โลหะเกะ
สลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้ าแทบทุกชิ้นเป็ นสินค้ าแฮนด์เมดของชาวบ้ านแท้ ๆ วาง
จาหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้ อีกทั้งยังมีเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ ท่านได้ ล้ ิมลอง และขนมเค้ ก
อันแสนอร่อยนานาชนิด หากท่านใดจะเลือกซื้อของใส่บาตรในเช้ าวันรุ่งขึ้นก็สามารถจัดแจงหา
ซื้อได้ เช่นกัน
SUNWAY HOTEL 3* หรือเทียบเท่า, เมืองหลวงพระบาง

4 จาก 10ตลาดทัวร์

แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www. ไปเที่ยวด้ วยกัน.com

หน้ า 4 จาก 10

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

วันที่ 3

เช้า

กลางวัน
บ่าย

ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพธิ ภัณฑ์หลวงพระบาง –
ศูนย์เครื่องเงิน - วัดเชียงทอง - วัดวิชนุ ราช - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
ตื่นเช้ าทาธุระส่วนตัว จัดแจงเครื่องแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรข้ าวเหนียวพร้ อมกับประชาชนชาวหลวพระบาง
ซึ่งพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจ ะออกบิณฑบาตเป็ นแถวนับร้ อยรูป ซึ่งเป็ น
ภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่า
ทาบุญ ไม่รวมในรายการ)
จากนั้นให้ ท่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็ น ตลาดสดให้ ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง
และชมของป่ าซึ่งของป่ าบางชนิดก็แปลกตาและเป็ นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็ นที่
ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ ายของลาวและยังเคยเป็ นที่
ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปี
พ.ศ. 2437 จึงได้ อญ
ั เชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อ
มาเยือนวัดแห่งนี้ส่งิ ที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอืน่ ๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิม) ลักษณะจะเป็ น
อาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน ผนังด้ านหน้ าพระอุโบสถ
ตกแต่งด้ วยภาพลงรักปิ ดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยฝี มือช่าง
หลวงประจารัชกาลเจ้ ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จากนั้นนาท่านเดินชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์)
ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ด้ าน
นอกอาคารเป็ นที่ต้งั ของอนุสาวรีย์เจ้ ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่ งนี้อดีตนั้นเป็ นที่ประทับของเจ้ า
มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังหลวงพระบาง
ได้ ถูกปรับเปลี่ยนให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
หลวงพระบาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ ศุนย์เครื่องเงิน ให้ ท่านได้ ชมงานฝี มือการทาเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ ต่างๆ ที่มีการ
ออกแบบไว้ อย่างสวยงามเป็ นสินค้ าส่งออกที่มีชื่อเสียงของลาว จากนั้นนาท่านสู่ อีกหนึ่งสถานที่ของผู้มา
เยือนเมืองหลวงพระบางควรมาเที่ยวชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็ นวัดที่สาคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งจน
ได้ รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็ นดั่งอัญมณีแห่ งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้ างขึ้นในรัชสมัย
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิ ดทองฉลุบนพื้นรักสีดา เล่าเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติ
ชาดกและภาพนิทานเพื่อนบ้ าน พระประธานมีชื่อว่า “พระองค์หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่
โดดเด่นด้ วยสถาปัตยกรรมแบบล้ านช้ างแล้ ว การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมีการตบแต่งด้ วยการนา
กระจกสีมาตัดต่อกันเป็ นรูปต้ นโพธิ์ขนาดใหญ่ ด้ านข้ างก็ติดเป็ นรูปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่อง
สะท้ อนลงมาดูสวยงาม สถานที่ท่เี ราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ซ่ึงมีความสาคัญและเรื่องราวยาวนานเช่นเดียวกันคือ
วัดวิชุนราช ที่สร้ างขึ้นในสมัยพระเจ้ าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็ นอีกหนึ่งพระธาตุท่ชี าวหลวงพระบางให้
ความนับถือ ซึ่งเป็ นพระธาตุท่มี ีรูปทรงคล้ ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ พระ

ธาตุหมากโม นี้มาจนถึงปั จจุบัน สมควรแก่เวลาอาลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่ สนามบิน
นานาชาติหลวงพระบาง เพื่อนาท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA ) เที่ยวบินที่ FD1031 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
17.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

15.50 น.

*************************************************
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โปรแกรม : สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย
อัตราค่าบริการ
เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง
ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักกับ
พักกับ
ราคา
พักเดี่ยว
พักห้ องละ
พักกับผู้ใหญ่
กาหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ 2
ไม่รวมตัว๋
เพิ่ม
2-3 ท่าน
2 ท่าน
1 ท่าน
ท่าน
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
วันที่ 12-14 เมษายน 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 17,888.- ติดต่อสอบถาม 3,000.วันที่ 26-28 เมษายน 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- ติดต่อสอบถาม 2,000.*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,900.- ***
*** ราคานี้ รวมรายการทัวร์ และ ตัว๋ เครื่องบิน ***
***ราคานี้ เฉพาะกรุป๊ หน้าร้านเท่านั้น กรุป๊ เหมาโปรดสอบถามอีกครั้ง***
**ราคานี้ สาหรับลูกค้าทีถ่ อื พาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! **
**สาหรับลูกค้าทีถ่ อื พาสปอร์ตไทยไม่ตอ้ งทาวีซ่าเข้าประเทศลาวหากลูกค้าชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถามอีก
ครั้ง**
หมายเหตุ : รายการนี้ ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ (รวม 600 บาท/ท่าน/ทริป )
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทั ฯ

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯ และทีป่ ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือ
เข้าประเทศ 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.
6.

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบัติเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 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]
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8.
9.

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ มัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

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
รีด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้ าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 600 บาท/ท่าน/ทริป)

เงื่อนไขการจอง
1.
2.
3.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้ เจ้ าหน้ าที่ท่ดี ูแล
เส้ นทาง ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้ รับ เงินมัดจาแล้ วเท่านั้น
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ตของผู้ท่เี ดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
4.

หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
การชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือทางบริษทั ฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้
เรียบร้อยก่อนกาหนดเนือ่ งจากทางบริษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพ่ กั และตัว๋ เครื่องบินมิฉะนั้นจะถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถอื หนังสือเดินทางไทย 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
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศ
กัมพูชา ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้ องมี
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจาตั๋วท่านละ
10,000 บาท และค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋
เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขการเดินทาง
1.
2.

3.
4.
5.

6.

บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอืน่ ๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้ อม เช่น การ
เจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่
รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ ชาระไว้ แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่งิ ผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ
รายการนี้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ สารองที่น่ังบน
เครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะ
ปรับราคาตัว๋ เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
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7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถ
ที่จะจัดบริการทัวร์อนื่ ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่รี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อนื่ ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ า
ประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า
เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ท้งั หมดนี้แล้ ว
โรงแรมที่พักในประเทศกัมพูชามีมาตรฐานการกาหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศ
ไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้ างอิงตามการจัดระดับดาวของ
ประเทศลาวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin
หรือ Double) ในกรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพักและการ
วางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องพักติดกัน
และไม่สามารถเสริมเตียงได้ ตามที่ต้องการ
กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สนิ ส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญ
หาย ล่าช้ า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว หากท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง
มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
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