ไฮโซ หลวงพระบาง 3วัน 2คืน
สุดคุม้ Exclusive กิน อยู่เทีย่ ว สไตร์ หลวงพระบางแท้
บิน เมษายน ถึง กันยายน19
จองด่วน ! รับเพียง 10 ท่านต่อทริป ไปกับเราได้บุญสังคม
โปรแกรม : วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวนั พูมาราม – แม่น้ าโขง – แม่น้ าคาน – พระธาตุพูสี – ตลาดมืด – พระราชวัง
และหอพิพธิ ภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – น้ าตกกวางสี – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตกั
บาตรข้าวเหนียว
พิเศษ : ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวสไตร์ชาวหลวงพระบาง
จำนวนวัน
เริ่มต้ น (บำท) เดินทำง
สำยกำรบิน
กรุ๊ปคณะ
3 วัน
7,988
เมษายนถึงกันยายน19
Lao Airlines (QV) 10 ท่ำนต่อคณะ
วันเดินทำง 3 วัน 2 คืน (พัก 2 คืน@หลวงพระบำง) ระดับ 3 ดำวมำตรฐำนลำว
อำหำร
อำหำรเช้ ำ@โรงแรม 2 มื้อ อำหำรกลำงวันและค่ำ@ห้ องอำหำร 3 มื้อ
เที่ยวบิน
ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมที่ได้ อนุมัติ
(ทีน่ ่งั จำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว )
สำยกำรบิน
Lao Airlines
(QV)

BKK-LPQ

เวลำออก

เวลำถึง

LPQ-BKK

เวลำออก

เวลำถึง

QV634

1025

1205

QV633

0720

0920
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Itinerary Hiso Luang Prabang 3 วัน – 10 ท่านต่อคณะออกเดินทางเมษายน-กันยายน19
จำนวนวัน
เริ่มต้ น (บำท) เดินทำง
สำยกำรบิน
กรุ๊ปคณะ
3 วัน
7,988
เมษายนถึงกันยายน19
Lao Airlines (QV) 10 ท่ำนต่อคณะ
ประสำนงำนกำรดูแลภำยใต้ ในนำม : Journey LAOS เพรำะ Life is Journey พวกเรำคือ
อีกหนี่งครอบครัวที่ชอบออกเดินทำงไปยังที่ต่ำงๆ เพื่อค้ นพบตัวเอง ค้ นพบคำตอบให้ กบั
สิ่งที่ตัวเองตั้งข้ อสงสัย ค้ นพบสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่ำจะเพื่อนใหม่ มิตรภำพใหม่ๆ และโอกำส
ใหม่ๆ บนโลกใบกลมนี้ พวกเรำคือผู้ชำนำญเส้ นทำงเกำหลี วันนี้พวกเรำได้ ค้นพบอีก
ประเทศในโลก คือ ลำว ที่ผ้ คู นยังหยุดกำลเวลำในเรื่องรำวน่ำรักๆ ไว้ ได้ เป็ นอย่ำงดี โดยเฉพำะ เมืองหลวงพระบำงที่เรำ
อยำกพูดดังๆ ว่ำ “ เป็ นเมืองที่น่ำรักที่สดุ ในโลก ” ขอเชิญทุกท่ำนให้ มำลองใช้ บริกำรดู แล้ วคุณจะรู้จักและรักพวกเรำ
มำกขึ้น เพรำะทุกคนที่เดินทำงไปกับเรำ ท่ำนจะได้ “ คุณค่ำของกำรเดินทำง ไม่ใช่แค่ไปเที่ยว ”
วัน

รำยกำรท่องเที่ยว

B

L

D

วันแรก

สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินแห่งชำติหลวงพระบำง – วัดทำดหลวง – วัดใหม่สวุ ันพูมำ
รำม – สักกำระพระธำตุพูสี – อิสระตลำดมืด (ตลำดกลำงคืน)
- X X
 พักที่ โรงแรมระดับ 3 ดำวลำว
วันที่สอง ตักบำตรข้ ำวเหนียว – ตลำดเช้ ำ – พระรำชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบำง – วัดแสน
สุขำรมณ์ – วัดเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบำง นำ้ ตกกวำงสี – อิสระตลำด X X มืด (ตลำดกลำงคืน)
วันที่สำม สนำมบินแห่งชำติหลวงพระบำง – กรุงเทพฯ
X - โปรดตรวจสอบ อำยุ ของหนังสือเดินทำง ( Passport ) ของผู้โดยสำร ว่ำจะต้ องคงมีอำยุเหลือ ณ วันเดินทำง มำกกว่ำ 6
เดือนขึ้นไป
และหนังสือเดินทำงเหลือหน้ ำกระดำษเพียงพอให้ เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนได้ ประทับตรำ หนังสือเดินทำงอยู่ในสภำพที่ดี (ไม่
ชำรุด)
สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินแห่งชำติหลวงพระบำง – วัดทำดหลวง – วัด
เย็นหรือ
DAY
เช้ ำ กลำงวัน
ใหม่สวุ ันพูมำรำม – สักกำระพระธำตุพสู ี – อิสระตลำดมืด (ตลำดกลำงคืน)
ค่ำ
เวลำที่ประเทศลำวเท่ำกับเวลำที่ประเทศไทย | เวลำบินประมำณ 2 ช.ม.
1
x
x
เช้า
หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน
ใกล้ประตูทางเข้า
(นัดหมำยก่อนออกเดินทำง 3 ชั่วโมงล่วงหน้ ำก่อนเครื่อง เช็คอิน
หมำยเลข
Lao Airlines
ออก) พร้ อมกันที่ช้นั 4 ผู้โดยสำรขำออก
10
หมายเลข
(QV)
W 7-8
ข้ อแนะนำ
หำกท่ำนมีปัญหำเรื่องอำหำรกรุณำแจ้ งทำงผู้จัดทรำบล่วงหน้ ำ
 ห้ ำมนำผลไม้ และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ ำประเทศลำว หำกพบจะต้ องเสียค่ำปรับ
 เตรียมสัมภำระขนำดกลำง เนื่องจำกโรงแรมที่พักในลำวอำจจะไม่มีบริกรช่วย (แนะนำ ตลอดทริปจะต้ องดูแลกระเป๋ ำ
ยกขึ้นลงห้ องด้ วยตัวท่ำนเอง เพื่อป้ องกันหลำยกรณีท่อี ำจเกิดขึ้นได้ )
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 กระเป๋ ำทุกใบจะต้ องฝำกให้ กบั ทำงเจ้ ำหน้ ำที่สำยกำรบินด้ วยตัวท่ำนเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภัยของสำยกำรบิน
 ทรัพย์สนิ มีค่ำและแตกหักง่ำย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้ องถ่ำยรูป อุปกรณ์วีดีโอ
เอกสำรที่แลกเปลี่ยนเป็ นเงินได้ เอกสำรทำงธุรกิจ หนังสือเดินทำง เก็บติดตัวเสมอ
 สนำมบินสุวรรณภูมิ “ ไม่มีกำรประกำศเรียกลูกค้ ำขึ้นเครื่อง ” กรุณำรอที่ประตูข้ นึ เครื่องอย่ำงน้ อย 30 นำที ก่อนเวลำ
เครื่องออก
 นำเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องด้ วย เพรำะอำกำศอำจจะเย็นและเพื่อกำรพักผ่อนที่อบอุ่น (สำหรับ มือใหม่ หรือ คน
กลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออำกำรเมำเวลำจำกกำรเปลี่ยนโซนเวลำของโลก แนะนำ : นอนให้ มำกที่สดุ หรือ ทำนยำแก้
เมำ เพรำะมีมีฤทธิ์ทำให้ นอนหลับ ไม่ดื่มสุรำหรือของมึนเมำ และดื่มนำ้ มำกๆ)
พร้ อมเดินทำง ! กำรเช็คอินตัว๋ เดินทำงที่เคำเตอร์สำยกำรบิน เงื่อนไข
 เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิ ดให้ บริกำรก่อนเวลำเครื่องออกสำม (3) ชั่วโมง เคำน์เตอร์ จะปิ ดให้ บริกำรก่อนเวลำออก
เดินทำง (90) นำที ผู้โดยสำรจำเป็ นต้ องดำเนินกำรให้ เรียบร้ อยภำยในระยะเวลำที่ได้ ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ
สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเดินทำง โดยไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรที่ท่ำนได้ ชำระไปแล้ ว
 ไม่แสดงตนหรือยืนยันควำมเป็ นตัวท่ำนต่อพนักงำนของสำยกำรบิน
 ไม่อำจแสดงเอกสำรได้ อย่ำงครบถ้ วนและถูกต้ อง (เอกสำรกำรเดินทำงที่ชำรุดไม่สมบูรณ์จัดว่ำเป็ นเอกสำรที่ไม่ถูกต้ อง)
 สำหรับท่ำนต้ องมีตรำอนุญำตเดินทำงเข้ ำหรือออกนอกประเทศ (วีซ่ำ) ซึ่งจำเป็ นต่อกำรเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ
หรือ เอกสำรกำรแจ้ งเข้ ำแจ้ งออก หรือ เอกสำรด้ ำนกำรทำงำน Work Permit
 กระทำกำรประทุษร้ ำยแก่พนักงำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้ เกิดควำมวุ่นวำย ณ เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหมิ่น
เหยียดหยำมพนักงำนของสำยกำรบินไม่ว่ำโดยกำรกระทำหรือโดยวำจำ
 หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอืน่ ไม่อนุญำตให้ ท่ำนเดินทำงหรือขึ้นเครื่องบิน
 หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเนื่องจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลักษณะอำกำรที่เป็ นอันตรำยอย่ำงเห็น
ได้ ชัดในทำงกำรแพทย์ และ/หรือ หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย์ หรือ
เงื่อ นไขทำงกำรแพทย์ของท่ำนอำจก่อให้ เกิดอันตรำยต่อสุขภำพแก่ผ้ โู ดยสำรอืน่
ออกเดินทำงสู่ประเทศลำว โดยสำยกำรบิน LAO AIRLINES (QV) (บริกำรอำหำรว่ำงบนเครื่อง)
เช้ ำวันสดใส เดินทำงไป Airport แบบอินเทรนด์โดย Airport City Link หรือ รถยนต์ส่วนตัว หรือ ใช้ บริกำรรถ
08.00 น. ลีมูซีนหรือแท๊กซี่ของค่ำยต่ำงๆ สู่สนำมบินสุวรรณภูมิ Check in ผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอร์ W แถว W1012 สำยกำรบินลำวแอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ QV634 สู่ เมืองหลวงพระบำง
เหินฟ้ ำออก จำกสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินลำวแอร์ไลน์ พร้ อมเครื่อง ATR 70 ที่น่งั มำตรฐำน ควำม
10.20 น. ปลอดภัยสูง พร้ อมกำรบริกำรบนเครื่อง สบำยดีกำรบินลำว ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1ชม.40นำที อำหำรว่ำง
(กล่องนะจ๊ะ แต่กอ็ ร่ อยแบบลำวโซ ครับผม)
เดินทำงถึง สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง (สมกับเป็ นสนำมบินเมืองมรดกโลก ไม่ซับซ้ อนเดินสบำยมำก)
12.20 น. ผ่ำนขั้นตอนตรวจคนเข้ ำเมือง ไม่ต้องทำวีซ่ำสำหรับพำสปรอตไทย (ง่ำยๆ ครับ) ค่ำวีซ่ำของชำวต่ำงชำติบำง
ประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่ำย 2 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำว 1 ใบ
เจ้ ำหน้ ำที่ Guide รอถือป้ ำย “ Journey Laos ” ให้ กำรบริกำรด้ ำนหน้ ำ พร้ อมรถเดินทำง
12.45 น. เพื่อนำท่ำนไปรับประทำน อาหารกลางวันแบบง่ายๆ ( เฝ๋ อน้ าหลวงพระบาง ) ณ
ร้านอาหาร
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หลังอำหำรกลำงวัน นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ เกำะกลำงเมืองหลวงพระบำง ที่โอบล้ อมไปด้ วยสำยนำ้ จำกแม่นำ้ คำน
ไหลมำโอบมำบรรจบกับ มหำนทีสำยนำ้ แห่งเอเชีย แม่นำ้ โขง ชมวิวควำมงดงำม เรียบรอบเมือง วิถแี ห่งเมือง
พระบำง วัดทาดหลวง ตำมตำนำนกล่ำวว่ำวัดทำดหลวงสร้ ำงขึ้นโดย สังฆทูต ของพระเจ้ ำอโศกมหำรำช ซึ่ง
เดินทำงจำกอินเดียมำเผยแพร่พุทธศำสนำในพุทธศตวรรษที่ 3 สร้ ำงขึ้นในปี พ.ศ.2361 ในรัชกำลพระเจ้ ำมัน
ธำตุรำช /หลังเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง ปัจจุบัน เป็ นที่เก็บพระสรีรังคำรของเจ้ ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์ และ พระ
รำชวงศ์ ภำยใน สิมวัดทำดหลวงมีรำวเทียนไม้ แกะสลักฝี มือเยี่ยมเรื่องรำมเกียรติ์ ซึ่งเจ้ ำมหำอุปรำชบุญคงสร้ ำง
ถวำยในพ.ศ.2458 ทุกๆปี ในวันที่ 29 ตุลำคม ซึ่งครบรอบวันสวรรคตของพระองค์ เชื้อพระวงศ์เก่ำทั้งที่ยัง
อำศัยอยู่ในเมืองหลวงพระบำงและจำกต่ำงประเทศ จะกลับมำร่วมกันทำบุญที่วัดนี้ วัดใหม่สุวนั พูมาราม ซึ่งอยู่
14.00 น. ถนนศรีสว่ำงวงศ์ติดกับพระรำชวังหลวงวัดนี้เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆรำชบุญทัน ปัจจุบันใช้ เป็ น
โรงเรียนปริยัติธรรม เข้ ำนมัสกำร พระประธำนภำยในโบสถ์ และ ชมสถำปัตยกรรม ลำนช้ ำง ลำยภำพวำดลงรัก
ปิ ดทอง บริเวณด้ ำนหน้ ำทำงเข้ ำพระอุโบสถ ได้ เวลำแสงอำทิตย์เริ่มอ่อนตัวลง นำคุณไปยัง ยอดภูทสี่ ูงทีส่ ุดใน
เขตเมือง ให้ คุณออกกำลังกำยยำมเย็นเดินนับบันได กว่ำ 300ขั้น ขึ้นไปยังยอดภู ระหว่ำง สองข้ ำงทำงขึ้นพระ
ธำตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้ วยดงดอกจำปำลำว มีจุดพักชมวิว มุภำพเบิร์ดอำยวิว 360องศำ (ที่ขอบอกว่ำ
ใครที่ผ่ำนข้ ำมแม่นำ้ คำน ไปกลับเกิน เกิน 3 รอบ ไปแล้ วไม่ข้ นึ คำน ตำมชื่อแน่ๆๆ ครับ) สักการะพระธาตุพู
สี ที่ต้งั อยู่บนเนินเขำสูง 150 เมตร เป็ น ปูชนียสถำน ที่เคำรพของ ชำวเมืองหลวงพระบำง นักท่องเที่ยวที่มำ
เยือนหลวงพระบำง หำกไม่ได้ ข้ นึ ไปก็เหมือนมำไม่ถงึ หลวงพระบำง มองจำกยอดพูสคี ือภำพพำนอรำมำของรำช
ธำนีเก่ำแก่ ริมแม่นำ้ โขง ล้ อมรอบด้ วยทิวเขำสลับซับซ้ อนสมกับนำมว่ำ บ้านผา เมืองภู อู่รยะธรรม ล้านช้าง
ลงจำกยอดพู ทัศนียภำพ ที่มองลงมำ ยังบริเวณทำงลง จะเห็น เห็นควำมเคลื่อนไหว สีสนั ยำมค่ำคืนของ ตลำด
มืด หลวงพระบำง กำลังเริ่มต้ น จำกนั้นนำท่ำน ไปทำนอำหำรค่ำ ณ รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร หลัง
18.00 น.
อำหำรค่ำ อิสระกับกำรเดินในตลำดมืด (ตลำดกลำงคืนนะครับ) เลือกชมสินค้ ำพื้นเมือง ที่ทอดตัวยำวเป็ นถนน
คนเดินตลอดแนวถนนข้ ำวเหนียว ( ถนน สักรินทร์ )
20.30 น. จำกนั้น นำท่ำนเข้ ำเช็คอินโรงแรม Saysamphanh Hotel หรือ เทียบเท่ำ

พระธำตุพูสี

วัดใหม่สวุ ันพูมำรำม
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ตักบำตรข้ ำวเหนียว – ตลำดเช้ ำ – พระรำชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบำง
เย็นหรือ
– วัดแสนสุขำรมณ์ – วัดเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบำง
เช้ ำ กลำงวัน
DAY
ค่ำ
นำ้ ตกกวำงสี – อิสระตลำดมืด (ตลำดกลำงคืน)
2
x
x
Morning call ปลุกท่ำน ตื่นเช้ ำรับอรุณสดใส สูดกลิ่นไอ ดินแดนที่ได้ ชื่อว่ำเป็ นแหล่งโอโซนที่บริสทุ ธิ์อกี แห่ง
05.00 น.
หนึ่งของโลก เพื่อเตรียมตัว ทำบุญรับบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว ตำมประเพณี ชำวหลวงพระบำง
นาท่านเดินทางออกจากทีพ่ กั ไปยังบริเวณ ถนนทีท่ อดตัวยาวเพื่อนั่งตักบำตรข้ ำวเหนียวตำมประเพณีตัก
บำตรข้ ำวเหนียวลำว นิยมสืบทอดกันมำมำกกว่ำ 200ปี กำรใส่จะหยิบข้ ำวเหนียวเพียงปลำยนิ้วมือใส่ลงบำตร
ไม่นิยม ใส่อำหำรหรือของอืน่ ๆลงในบำตร ซึ่งในทุกเช้ ำจะมีพระเณรกว่ำ 100 รูป ออกเดินรับบำตร บนถนน
05.30 น. สำยหลักแห่งนี้ ตลาดเช้า ข้างวัด ตลำดชุมชนเก่ำแก่ ที่เป็ นที่จำหน่ำย พืชผัก ปลำ และ ของป่ ำหำยำก รวมถึง
อำหำรสำเร็จรูปลำว นำนำชนิด และ ของใช้ ต่ำงๆๆอำทิ ผ้ ำทอมือ ในรูปแบบต่ำงๆ ตลำดแห่งนี้ เป็ นตลำด
ชุมชน ที่ขำยของรำคำปกติ ไม่มีรำคำนักท่องเที่ยว ต่อรองรำคำกันได้ บ้ำงเล็กน้ อย ไฮไล้ อยู่ท่ตี อนท้ ำยตลำด
ทำงออก ริมแม่นำ้ โขง ที่เป็ นร้ ำนกำแฟ ประชำนิยม ฮิปๆ เสน่ห์แบบลำว ที่ต้องห้ ำม พลำด
07.30 น. นำท่ำนเดินทำงกลับมำยังที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
รถตู้ปรับอำกำศ และ Guide รอให้ บริกำรพำคุณ สบำยสบำยทัวร์ วันนี้ แต่งกำยร่วมสมัยนิยมไทย หรือลำว ตำม
สะดวก กับโปรแกรม City tour แม่หญิงแนะนำให้ นุ่งซิ่น หรือกระโปรงยำวคลุมเข่ำ เพรำะสถำนที่สำคัญ
ภำยในเมืองหลวงพระบำง ไม่อนุญำตให้ แม่หญิง ที่สวมใส่กำงเกง ทั้งสั้น – และ ยำว เสื้อ ที่บำง หรือ ออก
แนว on the beach
วัดแสนสุขารมณ์ วัดที่มีชื่ออันเป็ นมงคล และเป็ นวัดคู่เมืองเก่ำแก่ท่สี ดุ อีกหนึ่งวัด สร้ ำงในปี คริสต์ศตวรรษที่
15 ที่ซ่อนควำมธรรมดำ ที่ไม่ธรรมดำ ของจิตรกรรมภำพวำด ในยุคโยนก ที่มีลักษณะ เหมือนจิตรกรรม
ภำพวำด ของสกุลช่ำงเมืองน่ำน ซึ่งจะพบเห็นได้ ในวัดหลำยแห่งของจังหวัดน่ำน ที่ถูกจัดให้ เป็ นเมืองคู่แฝด
08.30 น. และ รวมถึง จังหวัด เลย (ประตูทำงเดินของวัดแห่ง นี้สำมำรถเดิน เชื่อมต่อ เดินไปยังอีกสำมวัด ติดกันได้
และ ยัง เป็ นอีกหนึ่งสถำนที่ยอดนิยม ที่มีอำคำรรูปทำง ชิโนโปรตุเกส เรียงรำย ตลอดแนวสองฝั่งถนน ที่สวยงำม
และ เงียบ สงบ )
วัดเซียงทอง วัดสวยงำมที่สดุ ที่เป็ นที่เก็บพระ รำชรถเกย เมื่อครั้ง สมเด็จเจ้ ำมหำชีวิต และ ยังเป็ นสถำนที่
สำคัญ ที่ค่แู ต่งงำน ชำวลำว นิยมต้ องมำกรำบไหว้ พร้ อมทั้งถ่ำยรูปคู่ ณ วัดแห่งนี้ และ ที่พลำดไม่ได้ ต้ อง ชม
พระม่ำน ในโบสถ์เล็ก (จะมีช่องเล็ก ๆ ให้ ทุกคน หรี่ตำข้ ำงหนึ่งมองเข้ ำไป จึงจะเห็น) พระม่ำน หนึ่งปี จะอัน
เชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระบำง ในเทศกำลสงกรำนต์ ปี ใหม่ลำว เพื่อให้ ประชำชนสักกำรบูชำ อย่ำงใกล้ ชิด
หำกยังไม่จุใจ ไปอุ้มพระเสี่ยงทำย อยู่ใกล้ ๆ หอพระม่ำน ก็ลองอธิฐำนเสี่ยงทำยกันดู ดวงใคร ดวงมัน หลำย
ท่ำนพิสจู น์แล้ ว ว่ำแม่นจริงๆ ไม่เชื่อลองตั้งจิอธิษฐำน พิสจู น์ได้ ด้วยตัวเอง
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พระรำชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบำง

นำ้ ตกกวำงสี

บรรยำกำศตลำดกลำงคืน

วัดเชียงทอง

12.00 น. อาหารลางวัน ณ ร้านอาหาร ใจกลำงเมืองหลวงพระบำง
หลังอำหำรกลำงวัน ขึ้นรถตู้ปรับอำกำศเดินทำงต่อไปยังพระราชวัง และ หอพิพธิ ภัณฑ์หลวงพระบาง อดีต
เป็ นพระรำชวังหลวงซึ่งเป็ นที่ประทับของเจ้ ำมหำชีวิตลำว โดยสถำปนิกชำวฝรั่งเศสเป็ นผู้ออกแบบ มีหอที่
13.00 น.
ประดิษฐำนพระบำง พระพุทธรูปปำงห้ ำมสมุทร ทำด้ วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็ นพระพุทธรูปคู่บ้ำนคู่เมือง
หลวงพระบำงและของชำวลำว ซึ่งเป็ นที่มำของชื่อเมืองหลวงพระบำง
จำกนั้นนำท่ำนไปยัง มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ าตกกวางสี หรือ น้ าตกกวางซี เป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติซึ่งมีชอื่ เสียงทีส่ ุดของหลวงพระบาง นำ้ ตกแห่งนี้อยู่นอกเมืองหลวงพระบำงไปทำงทิศ
ใต้ ประมำณ 30 กิโลเมตร ชื่อของนำ้ ตกกวำงสี หมำยถึง กวำงหนุ่มที่เขำเพิ่งเริ่มงอก (ภำษำไทยเรียกกวำงซีหรือ
กวำงเขำซี) นำ้ ตกกวำงสีเป็ นนำ้ ตกหินปูน สำยนำ้ ทิ้งตัวจำกหน้ ำผำสูงกว่ำ 70 เมตร สู่แอ่งนำ้ กว้ ำงเบื้องล่ำง ทำ
14.30 น. ให้ เกิดละอองฝอยของไอนำ้ พุ่งกระจำยทั่วบริเวณ โดยบริเวณด้ ำนล่ำงนำ้ ตกจะมีสะพำนและเส้ นทำงให้ เดินไปชมมุม
ต่ำงๆ ตลอดจนมีท่นี ่ังให้ ชมทิวทัศน์และพักผ่อนหย่อนใจ นำ้ ตกกวำงสีมีนำ้ ไหลตลอดปี อำกำศ เย็นสบำย อนุญำตให้ เล่นนำ้
ได้ เป็ นบำงจุดตำมป้ ำยเตือนไว้ เท่ำนั้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยำกใกล้ ชิดนำ้ ตกก็มีทำงเดินด้ ำน ข้ ำงให้ เลำะไป
ยังชั้นบน ซึ่งควรระมัดระวังในกำรเดินเพรำะจะเป็ นเส้ นทำงที่ลื่นชัน (โปรดจัดเตรียมชุดเล่นน้ าตกเพือ่ ความ
สนุ ก)
17.30 น. นำท่ำนเดินทำงกลับมำยัง โรงแรม อิสระเตรียมตัว เพื่อค่ำคืนสดใส บนถนนตลำดมืด แห่ง เมืองมรดกโลก
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พร้ อมที่ล๊อบบี้ รถตู้ปรับอำกำศ และ Guide นำคุณสู่ตัวเมืองหลวงพระบำง ณ ถนน ข้ ำวเหนียว จอดรับส่งคุณ
บริเวณด้ ำนหน้ ำตลำดมืด อิสระให้ คุณได้ เลือกลิ้มลองอำหำรแบบคนท้ องถิ่น ในซอยถนนข้ ำวเหนียว (ตำม
รอย Amazing ของกินในหลวงพระบำง)หรือหำของอร่อยไฮโซ เก๋ไก๋ เช่น ร้ ำนอำหำรฝรั่งเศสร้ ำนเท่ห์ แบบ
สไตล์ Chill out Restaurant is recommend
- ร้ ำนอำหำรบ้ ำนโบรำณ (Antique House Restaurant)
18.00 น.
- ร้ ำนอำหำรฝรั่งเศส ชั้นดี รำคำถูก แนะนำ Dao Fa Bristo restaurant พ่อครัวฝรั่งเศส พูดลำว สุดยอด เมนู
แนะนำ ปลำนิลแม่นำ้ โขง Filet แสนอร่อย พร้ อม ของหวำนแสนอร่อย Creeps with Bananas Flambé
The best place chill out
 แต่งตัวเท่ห์ๆ เดินแบบเปรี้ยวๆ เฉี่ยวเข้ ำร้ ำน ไฮโซ รำคำจ่ำยสบำย
 คำแนะนำที่อยำกให้ ทำ แชะ แชท แชร์ สบำยดีหลวงพระบำง
20.30 น. รถตู้ปรับอำกำศ และไกด์รอรับทุกท่ำนกลับสู่โรงแรม
DAY

สนำมบินแห่งชำติหลวงพระบำง – กรุงเทพฯ

เช้ ำ กลำงวัน เย็นหรือ
ค่ำ
x -

3
05.00 น. อาหารเช้า (บริการเป็ น Set Box จัดทาโดยโรงแรม)
06.00 น. เช็คเอำท์ และ ออกเดินทำงไปยัง สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง เพื่อเช็คอินท์เทีย่ วบิน QV633 to BKK
07.20 น. กำรบินลำว นำคุณเหินฟ้ ำ ข้ ำมแม่นำ้ โขง ผ่ำนเชียงใหม่ มุ่งสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ บริกำรอำหำรว่ำง บนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ สมุทรปาการ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความสุขและความทรงจา
09.20 น.
สบายสบาย ทีห่ ลวงพระบาง
กำรเปลีย่ นแปลงโปรแกรม อำจเกิดขึ้นได้ ตำมสถำนกำรณ์ อำทิเช่น กำรล่ำช้ำของเทีย่ วบิน สภำพอำกำศ เป็ นต้น
ซึง่ บริษทั ฯ และผูจ้ ดั จะดำเนินกำรโดยรักษำผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำง ให้ดีทสี ่ ุด

ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน
สุดคุม้ Exclusive กิน อยู่เทีย่ ว สไตร์ หลวงพระบางแท้
บิน เมษายน ถึง กันยายน19
จองด่วน ! รับเพียง 10 ท่านต่อทริป ไปกับเราได้บุญสังคม
 เดินทำงปกติ 10 ท่ำนผู้ใหญ่ (รำคำพิเศษไม่มีรำคำเด็กต่ำกว่ำ 12ปี ) (ที่น่งั จำกัด จอง+จ่ำยก่อนได้ สทิ ธิก่อน จองหลัง
อำจต้ องเพิ่มค่ำตัว๋ )
 Guide เป็ นผู้ดูแลบริกำรตลอด 2 วัน
 ไม่มีหัวหน้ ำทัวร์จำกประเทศไทยดูแล ลูกค้ ำต้ องเดินทำงไปเจอไกด์ท่หี ลวงพระบำงด้ วยตนเอง
 ** ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีนำ้ มันหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอัตรำ ณ
วันที่ 01/02/19**
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 ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรำยกำรได้ ตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตำรำง
บินสำยกำรบิน
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ +คนขับรถ 1,200 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์)
เด็ก 2-7 ปี : ห้องพัก = ผูใ้ หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง | เด็ก 8-12 ปี เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว
ปกติผจู ้ ัดจะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 5-7 วัน
Departure เมษายน 2019 (ทีน่ ่งั จำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว )
ราคา/ท่าน
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ห้องเดีย่ ว+
(บาท)
วันเสำร์
20 เมษำยน
19 22 เมษำยน
19 7,988
1,500
วันเสำร์
27 เมษำยน
19 29 เมษำยน
19 7,988
1,500
Departure พฤษภาคม 2019 (ทีน่ ่งั จำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว )
ราคา/ท่าน
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ห้องเดีย่ ว+
(บาท)
วันเสำร์
11 พฤษภำคม
19 13 พฤษภำคม 19 7,988
1,500
วันเสำร์
25 พฤษภำคม
19 27 พฤษภำคม 19 7,988
1,500
Departure มิถุนายน 2019 (ทีน่ ่งั จำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว )
ราคา/ท่าน
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ห้องเดีย่ ว+
(บาท)
วันเสำร์
01 มิถุนำยน
19 03 มิถุนำยน
19 7,988
1,500
วันเสำร์
08 มิถุนำยน
19 10 มิถุนำยน
19 7,988
1,500
วันเสำร์
15 มิถุนำยน
19 17 มิถุนำยน
19 7,988
1,500
วันเสำร์
22 มิถุนำยน
19 24 มิถุนำยน
19 7,988
1,500
วันเสำร์
29 มิถุนำยน
19 01 กรกฎำคม
19 7,988
1,500
Departure กรกฎาคม 2019 (ทีน่ ่งั จำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว )
ราคา/ท่าน
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ห้องเดีย่ ว+
(บาท)
วันเสำร์
06 กรกฎำคม
19 08 กรกฎำคม
19 7,988
1,500
วันเสำร์
13 กรกฎำคม
19 15 กรกฎำคม
19 7,988
1,500
วันเสำร์
20 กรกฎำคม
19 22 กรกฎำคม
19 7,988
1,500
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Departure สิงหาคม 2019 (ทีน่ ่งั จำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว )
ราคา/ท่าน
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ห้องเดีย่ ว+
(บาท)
วันเสำร์
03 สิงหำคม
19 05 สิงหำคม
19 7,988
1,500
วันเสำร์
17 สิงหำคม
19 19 สิงหำคม
19 7,988
1,500
วันเสำร์
24 สิงหำคม
19 26 สิงหำคม
19 7,988
1,500
วันเสำร์
31 สิงหำคม
19 02 กันยำยน
19 7,988
1,500
Departure กันยายน 2019 (ทีน่ ่งั จำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว )
ราคา/ท่าน
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ห้องเดีย่ ว+
(บาท)
วันเสำร์
07 กันยำยน
19 09 กันยำยน
19 7,988
1,500
วันเสำร์
14 กันยำยน
19 16 กันยำยน
19 7,988
1,500
วันเสำร์
21 กันยำยน
19 23 กันยำยน
19 7,988
1,500
วันเสำร์
28 กันยำยน
19 30 กันยำยน
19 7,988
1,500

ทำรก หมำยถึง ผู้โดยสำรที่มีอำยุต่ำกว่ำ 24 เดือน ณ วันที่เดินทำงไปและวันเดินทำงกลับ กรุณำติดต่อเพื่อขอรำคำพิเศษ
เด็กทำรกสำมำรถเดินทำงโดยนั่งบนหน้ ำตักของผู้ใหญ่ โดยอนุญำตให้ เด็กทำรกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่ำนั้น และห้ ำมมิ
ให้ นำรถเข็นเด็ก หรือที่น่งั สำหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จำนวนเด็กทำรกต่อเที่ยวบินถูกจำกัดไว้ เพื่อควำมปลอดภัย และสำย
กำรบินสำมำรถปฏิเสธกำรนำเด็กทำรกเดินทำงไปกับท่ำน ส่วนผู้จัด เรำคำนึงถึงควำมปลอดภัยและเพื่อสร้ ำงควำมสุขแก่
คณะผู้เดินทำง ผู้ทุพลภำพ/มีปัญหำด้ ำนสุขภำพหรืออยู่ในภำวะเจ็บป่ วย ขอให้ แจ้ งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทำงสำย
กำรบินและผู้ให้ บริกำร เพรำะอำจไม่อนุญำตให้ ใช้ อปุ กรณ์ช่วยเหลือต่ำงๆ ขึ้นเครื่องบินได้ เข่นนำ้ ยำ เข็มฉีดยำ เครื่องใช้
แบตเตอรี่ หรือ เครื่องหำยใจ สตรีมีครรภ์ ขอให้ แจ้ งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทำงสำยกำรบินและผู้ให้ บริ กำร
อัตรา
ค่าบริการ
รวม

 ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ (BKK-LPQ-BKK Economy Class) โดยสำยกำรบินลวแอร์ไลน์ รวมค่ำภำษี
สนำมบินและค่ำธรรมเนียมนำ้ มันเชื้อเพลิงแล้ ว + ห้ องพัก Standard Room จำนวน 2 คืนพักห้ องละ 2
ท่ำน หรือ 3 ท่ำน โรงแรมระดับ 3 ดำวลำวในหลหลวงพระบำง รวมอำหำรเช้ ำในแต่ละมื้อที่โรงแรม +
ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว ตำมโปรแกรมทัวร์ + ชุดสำหรับตักบำตรข้ ำวเหนียว 1 ชุด ต่อ 1 ท่ำน +
อำหำรในแต่ละมื้อ ตำมโปรแกรมที่ระบุ + สำรธำรณประชำชนลำว งดค่ำวีซ่ำ แก่ นักเดินทำงจำก
ประเทศไทย สำมำรถใช้ พำสปอร์ต เดินทำงเข้ ำประเทศได้ เลย แต่พำสปอร์ต ต้ องมีอำยุกำรใช้ งำน 6
เดือน ก่อนวันหมดอำยุ (กรุณำตรวจสอบก่อนกำรเดินทำง) + สำยกำรบินจำกัดนำ้ หนักเพียงท่ำนละ
20 กก.(ขึ้นอยู่กบั นโยบำยสำยกำรบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้ อีกท่ำนละ 1 ชิ้น 7
กก. (ตำมขนำดที่กำหนดของสำยกำรบิน ไม่รวมกระเป๋ ำสะพำย) + ประกันภัยกำรเดินทำง (ขัน้ ต่ำ
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วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุม้ ครอง
เหลือ 50% อำยุต่ำกว่ำ 1 ปี หรือ อำยุเกิน 85 ปี ไม่คมุ้ ครอง ไม่คมุ้ ครองโรคประจำตัวหรือกำรถูก
ฆำตกรรมหรือถูกทำร้ำยร่ำงกำย)
อัตรา
 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ส่งั เพิ่ม โดยผู้เดินทำง ในแต่ละมื้อ
ค่าบริการไม่  ค่ำอำหำรค่ำ 1 มื้อ ในวันเดินทำงวันที่ 2 ที่ปล่อยให้ ท่ำนอิสระ
รวม
 ค่ำเช่ำรถจักยำน หรือ ยำนพำหนะอืน่ ๆ รวมถึงค่ำเข้ ำสถำนที่อนื่ ๆ ที่ไม่ได้ มีแจ้ งไว้ ใน โปรแกรม
 ค่ำวีซ่ำของชำวต่ำงชำติบำงประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่ำย 2 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำว 1 ใบ
 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 % และภำษีทุกชนิด
 อำหำร เครื่องดื่ม ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร และ เหล้ ำ-เบียร์ มินิบำร์ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำ Spa และกำร
นวดต่ำงๆ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ +คนขับรถ 1,200 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์)
เงือ่ นไขใน  รำคำพิเศษ ขอเก็บเงินเต็มจำนวน โดยปกติจะต้ องดำเนินกำรโอนเงินภำยใน 1-2 วันนับจำกวันที่ทำ
การจอง
กำรจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน หำกไม่ชำระมัดจำตำมกำหนด ขออนุญำตตัดทีน่ ่งั ให้ลูกค้ำท่ำนอืน่ ทีร่ อ
อยู่ กำรชำระไม่ครบ ทำงผู้จัดถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนำคำรถูกระงับ
กำรจ่ำยไม่ว่ำด้ วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกกำรจัดหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธิ์ในกำร
คืนเงินตำมเงื่อนไขกำรยกเลิก ***เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ทำงผู้จัดจะถือว่ำท่ำน
ได้ ยอมรับในเงื่อนไขและข้ อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ ระบุไว้ ท้งั หมดนี้แล้ ว ***
การยกเลิก กำรยกเลิกกำรจองนั้น จะยึดเงินเต็มจานวน (มัดจาและยอดเต็มของค่าทัวร์ เนือ่ งจากราคาขายเป็ น
การจอง
ราคาพิเศษ เงือ่ นไขเป็ นไปตามบริษทั กาหนด) (กำรเดินทำงที่ต้องซื้อขำดแบบมีเงื่อนไขกับทำงสำยกำร
บิน เที่ยวบินเหมำลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสำยกำรบิน หรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรกำรันตีค่ำห้ องพัก กำรกำรันตีแพ็กเกตททัวร์ จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำหรือค่ำบริกำร
ทั้งหมดไม่ว่ำกรณีใดใด)
สำยกำรบินและตัว๋ เครื่องบิน
ในกำรสำรองที่น่งั และกำรใส่ชื่อในระบบสำรองที่น่งั ผู้เดินทำงต้ องส่งสำเนำของหนังสือเดินทำง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ
ส่งรำยละะรำยละเอียดที่สำยกำรบินต้ องกำร (ภำษำอังกฤษ) เช่น คำนำหน้ ำชื่อ ชื่อและนำมสกุล วันเดือนปี เกิด เลขที่
พำสปรอต วันหมดอำยุ ( โดยเซ็นต์ชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ ทำงผู้จัด ) หำกไม่มีกำรส่ง
ข้ อมูลทั้งหมดในพำสปรอตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ ทำงผู้จัด และเกิดกำรออกชื่อนำมสกุลในตัว๋ หรือบัตรโดยสำรผิดพลำด
อำจมีผลให้ ผ้ โู ดยสำยจะต้ องรับผิดชอบในค่ำใช้ จ่ำยใหม่ท่จี ะเกิดขึ้นทั้งหมด และสำยกำรบินไม่มีระบบเสียค่ำใช้ จ่ำยเพื่อแก้ ไข
ตัวสะกดคำนำหน้ ำชื่อ / ชื่อ / นำมสกุล หรือ กำรเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำง
หำกท่ำนต้ องซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณำเลือกซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภทที่
สำมำรถเลื่อนวันและเวลำกำรเดินทำงได้ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปัญหำเที่ยวบินล่ำช้ ำหรือกำรเปลี่ยนแปลงเวลำของเที่ยวบินหรือ
กำรเปลี่ยนแปลงวันเดินทำง
ตัว๋ สำยกำรบินไม่สำมำรถระบุท่นี ่งั ซื้อแบบใช้ วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสำยกำรบิน กำรจัดที่น่งั บนเครื่องบิน
เป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด ทำงผู้จัดไม่สำมำรถเข้ ำไปแทรกแซงได้ แต่จะทำกำร Request ให้ ได้ เท่ำนั้น
กำรติดต่อใดๆ ทำงเอกสำรกับทำงผู้จัด เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำยฯ ต้ องทำในวันเวลำทำกำรของทำงผู้จัด ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 12.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุด
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นักขัตฤกษ์ท่รี ัฐบำลประกำศในปี นั้นๆ ถือว่ำเป็ นวันหยุดทำกำรของทำงผู้จัด
สำยกำรบิน กำรจัดที่น่งั บนเครื่องบิน เป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด ทำงผู้จัดไม่สำมำรถเข้ ำไปแทรกแซงได้ แต่จะทำ
กำร Request ให้ ได้ เท่ำนั้น งดกำรคืนบัตรโดยสำร และหำกยกเลิกกำรเดินทำง ทำงสำยกำรบินไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่วน
รูปแบบห้ องพักของโรงแรมจะแตกต่ำงกัน และอำจมีสไตล์กำรตกแต่งทุกห้ องไม่เหมือนกัน ห้ องพักเดี่ยว (Single) ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ำน (Triple Room หรือ Family Room) ทุกห้ องมีส่งิ อำนวยควำมสะดวกครบ
เหมือนกัน
เมนูอำหำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ขึ้นอยู่กบั สถำนกำรณ์ เช่น เวลำออกหรือเวลำถึงของเที่ยวบิน กำร
จำรจรบนท้ องถนน วันเวลำเปิ ดปิ ดของร้ ำนอำหำร หรือด้ วยสำเหตุต่ำงๆ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
เนื่องจำกกำรเดินทำงนั้นเต็มไปด้ วยควำมเสี่ยง และควำมรับผิดชอบของทำงสำยกำรบินที่มีต่อผู้โดยสำรนั้นมีจำกัด ดังนั้นจึง
แนะนำให้ ซ้ อื ประกันอุบัติเหตุ หรือ ประกันภัยกำรเดินทำง (ทำงบกและทำงอำกำศ) ซึ่งมีควำมคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุ กำร
เสียชีวิต ค่ำรักษำพยำบำล กำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรเดินทำงและยกเลิกกำรเดินทำง ล่ำช้ ำ เสียหำยและสูญหำยอันเกิดกับ
กระเป๋ ำเดินทำงและสิ่งของอืน่ และซื้อประกันสุขภำพเพิ่มเติม โดยจะซื้อควำมคุ้มครองเพิ่มเติมจำกบริษัทประกันภัยที่ท่ำน
รู้จัก ซึ่งไม่จำเป็ นว่ำต้ องเป็ นบริษัทเดียวกันกับประกันภัยที่ทำงผู้จัดจัดให้ เพื่อควำมมั่นใจได้ ว่ำหำกเกิดเหตุเจ็บป่ วยจะมี
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได้ เนื่องจำกหำกเกิดเหตุดังกล่ำวขึ้นในต่ำงประเทศ
หำกท่ำนต้ องซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณำเลือกซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภท
ที่สำมำรถเลื่อนวันและเวลำในกำรเดินทำงได้ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปัญหำเที่ยวบินล่ำช้ ำหรือกำรเปลี่ยนแปลงเวลำของ
เที่ยวบินหรือกำรเปลี่ยนแปลงวันเดินทำง
ข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรเดินทำงท่องเที่ยวกับเรำ
 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรขำยหรือไม่ขำยให้ แก่ท่ำนที่ต้องใช้ รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบำงอย่ำง หรือ ท้ องอ่อนหรือท้ องแก่
มำก หรือ มีเด็กอำยุ 1-2 ปี หรือ คนพิกำร หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้ องแจ้ ง เพื่อหำข้ อตกลง
ร่วมกัน เพรำะเรำคำนึงถึงควำมปลอดภัยและเพื่อสร้ ำงควำมสุขแก่คณะผู้เดินทำง)
 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ ำประเทศลำวเพื่อไปทำงำน หรือเพื่อกำรอืน่ ใดอันมิใช่กำร
ท่องเที่ยว หำกผู้โดยสำรถูกปฏิเสธกำรออกนอกประเทศไทยหรือเข้ ำประเทศลำว จำกเจ้ ำหน้ ำที่แรงงำนไทยหรือเจ้ ำหน้ ำที่
ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมืองที่ประเทศลำว ทำงผู้จัดและทำงสำยกำรบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสำรอำจจะต้ องรับผิดชอบค่ำปรับที่ประเทศลำวเรียกเก็บ ผู้โดยสำรต้ องรอกลับประเทศ
ไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีท่นี ่งั ว่ำงหรือตำมวันเดินทำงของตัว๋ เครื่องบิน ทั้งนี้แล้ วแต่ทำงเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนและสำยกำรบิน
ทำงผู้จัดไม่สำมำรถเข้ ำไปแทรกแซงได้
 กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวในทุกกำรเดินทำงอำจเกิดกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รำยกำรท่องเที่ยว เมนูอำหำร โรงแรม
ที่พัก รถท่องเที่ยวในแต่ละวันที่ได้ จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนำเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทำงจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยำยำมที่จะตำมรำยกำรสรุปให้ ตรงมำกที่สดุ หรือในระดับ หรือในคุณภำพที่ใกล้ กนั มำก
ที่สดุ
 ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธควำมรับผิดชอบค่ำเสียหำยที่เกิดกับชีวิต ร่ำงกำย กำรเจ็บป่ วย กำรถูกทำร้ ำย ควำมตำย อุบัติเหตุ
ต่ำงๆ สูญหำยในทรัพย์สนิ หรืออย่ำงอืน่ กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรก่อจลำจล กำรปฏิวัติ และอืน่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ทำงตรงหรือทำงอ้ อม
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 กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ ำ เปลี่ยนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำร
บิน ( ควำมสูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช้ ำของเที่ยวบิน กำรยกเลิกเที่ยวบิน มีกำรยุบเที่ยวบินรวมกัน
ตำรำงกำรกำรเดินทำงมีกำรเปลี่ยนแปลง เนื่องจำกสำยกำรบินพิจำรณำสถำนกำรณ์แล้ วว่ำ อยู่นอกเหนือควำมควบคุม
หรือเหตุผลเชิงพำณิชย์ หรือเหตุผลทำงด้ ำนควำมปลอดภัยเป็ นต้ น โดยจะปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้ อจำกัดควำม
รับผิดชอบของแต่ละสำยกำรบิน ) บริษัทขนส่ง รถโดยสำร เรือบริกำร หรือ หน่วยงำนที่ให้ บริกำร ที่จะส่งผลทำให้
เสียเวลำหรือยกเลิกรำยกำรท่องเที่ยวทัวร์บำงรำยกำรหรือทั้งหมด ผู้เดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้ องค่ำเสียหำย ไม่ว่ำในกรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส ค่ำเสียควำมรู้สกึ และค่ำใช้ จ่ำยที่บริษัทจ่ำยไปแล้ ว เป็ นต้ น ขอให้ ทรำบว่ำ ผู้
จัดจะดำเนินโดยสุดควำมสำมำรถที่จะประสำนงำนให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ ำ แต่จะไม่คืนเงิน
 ผู้นำทัวร์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิ ธิ์ในกำรให้ คำสัญญำใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้
มีอำนำจของผู้จัดกำกับเท่ำนั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจำกเป็ นกำรชำระค่ำทัวร์ในลักษณะเหมำจ่ำย
กับตัวแทนต่ำงๆ เช่น ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ ำเมือง-ออกเมือง กรมแรงงำน กำรกระทำที่ส่อไปในทำงผิด
กฎหมำย กำรหลบหนี เข้ ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้ อง กำรถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ ไม่รับประทำนอำหำรบำงมื้อ
ไม่เที่ยวบำงรำยกำร เป็ นต้ น
 ขอควำมร่วมมือในเรื่องควำมประพฤติของคนเดินทำงหำกผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่ำนได้ เดินทำงมำ เดินทำงไปสู่
หรือเดินทำงผ่ำน เห็นว่ำผู้โดยสำรประพฤติตนที่อำจก่อให้ เกิดอันตรำยต่อผู้เดินทำงอืน่ ๆ หรือทรัพย์สนิ หรือขัดขวำงกำร
ปฏิบัติหน้ ำที่ของเจ้ ำหน้ ำที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตำมคำชี้แจงของเจ้ ำหน้ ำที่ (ตัวแทน) ทำงผู้จัดอำจใช้ มำตรกำรตำมที่
เห็นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ ควำมประพฤติดังกล่ำวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงกำรยับยั้ง และปฏิเสธให้ บริกำร
 กำรช้ อปปิ้ งกำรเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็ นส่วนหนึ่งของกำรท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์อำจจะมีกำรรำยกำรพำไปช้ อปปิ้ ง
ยังสถำนที่ต่ำงๆ โดยกำรเลือกซื้อของทุกอย่ำงเป็ นเรื่องกำรตัดสินใจส่วนตัวเสมอ และ ทำงผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบทุกกำรซื้อของท่ำน
 กระเป๋ ำลูกค้ ำต้ องยอมรับในควำมเสี่ยงของกระเป๋ ำทุกใบของตัวเอง (ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภำระ
กระเป๋ ำ เพรำะสำยกำรบินมีกำหนดกำรจำกัดควำมรับผิดชอบต่อสัมภำระ) ทำงทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำย สูญ
หำย ล่ำช้ ำ อุบัติเหตุ ที่เกิดจำกกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งลูกค้ ำต้ องเข้ ำใจว่ำ โดยปกติทุกฝ่ ำย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ
หัวหน้ ำทัวร์ ถึงแม้ จะพยำยำมในกำรดูแลและระวังเรื่องสัมภำระกระเป๋ ำเดินทำงลูกค้ ำ
ผูร้ ่วมเดินทำงตกลงปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงือ่ นไขกำรเดินทำงนี้ทกุ ประกำรและในกรณีมีข อ้ พิพำท ให้ถือคำตัดสินของผู ้
จัดเป็ นทีส่ ้ นิ สุด
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