เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม
ชืน่ ชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถชี วี ิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายนา้ วังเวียง จุดหมายปลายทางของชาว Backpacker
พร้อมเที่ยวชมเมืองนครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว
โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พัก 4+3 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

วันแรก
07.30 น.
10.20 น
12.30 น.
เที่ยง
จากนั้น

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ าตกตาดกวางสี-พระธาตุพสู -ี ตลาดไนท์บาร์ซา
พร้อมกันที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ทางเข้า ประตู 8 เคาน์เตอร์ W สายการบินลาว เจ้า หน้า ที่ คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เทีย่ วบินที่ QV634
ถึง สนามบิน หลวงพระบาง อดีต ราชธานีข องอาณาจัก รลา้ นช้า ง เดิม ชื่อ “ศรีส ตั นาคนหุต มะราชธานี ”
เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้ างุม้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
ออกเดินทางไปน้ าตกตาดกวางซีระหว่างทางผ่านหมู่บา้ นชนบทชม
วิถชี ีวติ ของชาวบ้าน ถึงนา้ ตกตาดกวางซี ซึง่ เป็ นนา้ ตกที่สวยที่สุด
ในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของนา้ ตก ที่ลดหลันเป็
่ นชัน้ ๆ
อย่างสวยงาม แต่ละชัน้ เกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปน
มากับนา้ พร้อมกับชมความร่ มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ แลว้
เดินทางกลับหลวงพระบาง

จากนั้น

เย็น

วันที่สอง
05.30 น.

นาท่า นไปสักการะ พระธาตุพูสีท่ตี งั้ อยู่ บนเนินเขาสู ง
150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยว
ทีม่ าเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ข้นึ ไปก็เหมือนมาไม่
ถึง หลวงพระบาง สองข้างทางขึ้น พระธาตุร่ม รื่น และ
หอมอบอวลไปด้วยดงดอกจาปาลาวหลากสีสนั (ช่ วง
กพ.-มีค .) มองจากยอดพู สีคื อภาพพานอรามาของราชธานีเก่ า แก่ ริม แม่ น า้ โขง ล อ้ มรอบด้ว ยทิวเขา
สลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล ้านช้าง ชมพระอาทิตย์อสั ดงและตัวเมืองหลวงพระ
บางในมุมสูง ซึง่ เบื้องล่างจะมองเห็นพิพธิ ภัณฑ์ โดยมีแม่นา้ โขงเป็ นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นนา้ คานที่
ไหลมาบรรจบกับแม่นา้ โขง
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร วุธิวง (2)

จากนัน้ ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดไนท์บาร์ซา(Night Market) เป็ นถนนคนเดินตอนเย็นตัง้ แต่
เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระ
บางเองก็จะนาสินค้าพื้นเมือง ไม่วา่ จะเป็ นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิน่ เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมาย
ถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตัง้ แต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย
โรงแรม เมืองทอง ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
ตักบาตรเช้า-ตลาดเช้า-วัดวุชุนราช-พิพธิ ภัณฑ์หลวงพระบางวัดเชียงทอง-ล่องเรือน้ าโขง-บ้านช่างไห-ถา้ ติ่ง
ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วม ทาบุญ-ตักบาตรข้าวเหนี ยว กับชาวหลวงพระ
บาง ทุก เช้า ชาวหลวงพระบาง ทุก บ้า นจะพากัน ออกมานัง่ รอตัก บาตร
พระสงฆ์ท่เี รียงแถวเดินมาตามถนนเป็ นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็ นภาพยามเช้าที่มี
ชีวติ ชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถชี วี ติ ของสังคมอันสงบสุขและ
ความเลือ่ ม ใสศรัทธาที่มตี ่อพุทธศาสนาทีห่ ยัง่ รากลึกลงในวัฒนธรรม
ของชาวล ้านช้าง ( พิเศษชุดตักบาตรเช้าท่านละ 1 ชุด )
จากนัน้ ชม วัดแสนสุขาราม วัดแสนสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2261 ตาม
ประวัติกล่าวว่าชื่อของวัดมาจากเงินจานวน 100,000 กีบ ที่มผี ูบ้ ริจาค
ให้เป็ นทุนเริ่มสร้างวัดแสนได้รบั การบู รณะ 2 ครัง้ โดยช่างสกุลลาว

06.30 น.
07.30 น.
จากนั้น

จากนัน้

จากนั้น

12.00 น.

จุดเด่นคือ พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ องค์เดียวภายในแขวงหลวงพระบาง
เทีย่ วชม ตลาดเช้า เมืองหลวงพระบางสัมผัสกับวิถชี วี ติ พ่อค้า แม่คา้ ชาวบ้าน ทีน่ าสินค้าพื้นเมือง
มากมายมาวางขาย
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (3)
ท่านชมวัดวิชุนราชสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระบาง
ซึง่ อาราธนามาจากเมืองเวียงคา มีเจดียป์ ทุมหรือพระธาตุดอกบัว
ใหญ่ วัดนี้มพี ระธาตุเจดียอ์ งค์ใหญ่รูปทรงคลา้ ยแตงโมผ่าครึ่ง ทา
ให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโมเป็ นทรงโอควา่ ยอดพระ
ธาตุลกั ษณะคลา้ ยรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลัง กา
หรือสุโขทัย เจดียน์ ้ อี าจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสงั ขรณ์มา
2 ครัง้ แลว้ ในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คาสุก) ซึ่ง
เป็ นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มกี ารบูรณะใหม่และได้มกี ารบูรณะครัง้ ใหญ่ในปี
พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์ ได้คน้ พบโบราณวัตถุมคี ่ามากมาย เช่ น เจดียท์ องคา
พระพุทธรูปหล่อสาริด พระพุทธรูปทองคา ปัจจุบนั นาไปเก็บไว้ในหอพิพธิ ภัณฑ์หลวงพระบาง
ชม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางอดีตเป็ นพระราชวังหลวงซึ่งเป็ นที่ประทับของเจ้ามหาชีวติ ลาว สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรัง่ เศสเป็ นผูอ้ อกแบบ เมือ่ ปี
ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปาง
ห้ามสมุทร สู ง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่า ทาด้วย
ทองคา 90 เปอร์เซ็นต์เป็ นพระพุทธรูปคู่ บา้ นคู่เมืองหลวงพระบาง
และของชาวลาว ซึง่ เป็ นทีม่ าของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ช่อื
เมืองขวา แล ้วเปลีย่ นมาเป็ น เชียงดง เชียงทอง ตามลาดับ
ชม วัดเชี ยงทอง ซึ่งเป็ นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รบั การอุปถัมภ์จากเจ้ามหา
ชีว ิต ศรีส ว่า งวงศ์ และเจ้า ชีวติ ศรีส ว่า งวงศ์ว ฒั นามากเป็ น พิเศษ
บริเวณที่ตงั้ ของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่นา้ คานมาบรรจบ
กันกับแม่นา้ โขง เป็ นศูนย์ศิลปกรรมลา้ นช้าง ความงามของวัดอยู่ ท่ี
ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบารุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็ นต้น
กาเนิดของศิลปะสกุลช่างล ้านช้าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)

.

จากนัน้
เย็น
วันที่สาม
07:00น.
08:00น.

12.00 น.
13.00 น.

จากนั้น.

เดินทางสู่ท่าเรือลงเรือ ล่องแม่นา้ โขงสู่บา้ นช่างไห่และถา้ ติ่ง ชมวิว
ทิวทัศน์และวิถชี วี ติ สองฝัง่ แม่นา้ โขง ล่องเรือถึง บ้านช่างไห สัมผัส
วิถชี วี ติ ของชาวบ้านทีอ่ าศัยอยู่รมิ แม่นา้ โขง มีอาชีพในการหมักสาโท
และต้มเหล ้าโรง และยังเป็ นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจาพวกผ้าทอ
ลวดลายสวยงามมากมายวางจาหน่าย แล ้วล่องเรือต่อสู่ ติ่งซึง่ เป็ นถา้
อยู่บนหน้าผาริมแม่นา้ โขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงินนาก
ปัจจุบนั เหลือพระพุทธรูปไม้จานวนนับพันองค์
ล่องเรือกลับสูต่ วั เมืองหลวงพระบาง ให้ได้ได้สนุ กกับการร้องเพลงคาราโอเกะบนเรือ
รับประทานอาหารเย็น พิเศษล่องเรือแม่นา้ โขง พร้อมร้องเพลงคาราโอเกะ (5)
เดินทางถึงท่าเรือ นาท่านเข้าสูโ่ รงแรม เมืองทอง ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
หลวงพระบาง-วังเวียง-บลูลากูน
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9 )
จากนัน้ อาลาเมืองหลวงพระบางมุ่งหน้าสู่ วังเวียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชม.)

บริการอาหารกลางวัน ณ. ร้านอาหาร(10)
เดินทางสู่ เมืองวังเวียง เมืองแห่ง ขุนเขาและสายนา้ เคยถูกเลือกเป็ นทีต่ ากอากาศ ของทหารอเมริกนั
ในช่วงสงคราว นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม ทวีสขุ ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า วังเวียงซึง่ ได้รบั ฉายาว่ากุย้ หลิน
เมืองลาวเพือ่ ให้ท่านได้พกั ผ่อนดื่มดา่ กับบรรยากาศ
นาคณะเดินทางสู่ “ ถ้าปูคา “ หรือชาวต่างชาติรูจ้ กั ในนาม BlueLagoon ภายในประดิษฐาน พระนอน
สาริด จากประเทศไทยครับ ด้านหน้า ทางขึ้น ถา้ ปู คาจะมี
สระน ้ า มรกตที่ ใ สสะอาด สี เ ขี ย วสวยมากๆ และมี
นักท่องเที่ยวลงเล่นนา้ กันครับ ทางขึ้นไปชมถา้ นัน้ จะสูงชัน
สักเล็กน้อยครับ แต่ก็เล่นเอาหลายๆคนเหงือ่ ตกอยู่ไม่นอ้ ย
ถา้ ปู่คา เป็ นถา้ ขนาดใหญ่ มากอีกแห่งครับ มีพระพุทธรู ป
นอน อยู่ดา้ นใน มีลาแสงส่องเข้ามาด้า นในถา้ จากปากถา้

19.00 น.

และช่องเขาอีกด้านสวยงามมากๆ ครับ กิจกรรมในถา้ ปูคาทีเ่ ป็ นไฮไลท์ ต้องเดินลึกลงไปใน ถ า้ อาจได้พ บ
เห็น ปูทองคา ถ้าได้เห็นจะโชคดีมากๆๆๆๆและที่แห่งนี้จะมีกิจกรรมต่างๆให้เล่นกันทัง้ โดดนา้ ล่อง สไลน์
เดอร์ ล่องห่วงยาง
ได้เวลาพอสมควรนาทุกท่านกลับสู่ตวั เมืองวังเวียง
บริการอาหารเย็น ห้องอาหาร ของโรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนาท่านเดินทางท่องราตรีชม บรรยากาศ
ของเมืองวังเวียง มีคนขนานนามว่าเมืองปายแห่งทีส่ องชมร้าน กิน นอน ดืม่ ทีถ่ กู ใจ ชาวตะวันตกจนได้เวลา
พอสมควรนาท่านกลับสู่ทพ่ี กั ......ราตรีสวัสดิ์

วันที่ส่ี

วังเวียง-ถา้ จัง-เขื่อนน้ างึ้ม-เวียงจันทน์-สุวรรณภูมิ

เช้า

ตื่นแต่เช้าชมบรรยากาศตอนเช้าของเมืองวังเวียง

05.30น.

Balloons Over Vang Vieng กิจกรรมนี้ แม้จะแตกต่างจากกิจกรรมอื่นๆในวังเวียง แต่ความน่ าสนใจอยู่
ที่การได้ชมทัศนี ยภาพ ความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติท่ลี อ้ มรอบเมืองแห่งนี้ เอาไว้ การได้ชมภาพจากมุม
สูงด้วยการนัง่ บอลลูน เป็ นอะไรที่หาชมได้ยากมากท่านใดที่ประสงค์จะขึ้นบอลลูน กรุณาติดต่อกับไกด์
ท้องถิ่นค่ะ ( กิจกรรมบอลลูนไม่รวมในค่าใช้จา่ ย ค่าขึ้นท่านละ 95USD)

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พกั (มื้อที่ 12)

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ถา้ จัง คาว่า "จัง" ในทีน่ ้เี ขาบอกว่า หมายถึง หนาวเย็นจนตัวสันอาการ"จั
่
ง" นัน้ เอง พอเรา
ได้มายืนหน้าปากทางเข้าถา้ ต้องขอบอกว่าจริงๆ ในถา้ มีหนาวเย็นมาก เป็ นถา้ ทีท่ าให้ทกุ คนรูส้ กึ เย็นแบบทีไ่ ม่
เคยเทีย่ วถา้ ทีไ่ หนมาก่อน ยิ่งเราเดินเข้าไปด้านในยิ่งเย็น คาว่าถา้ จัง มีความหมายอีกอย่างหนึ่งด้วยคือ ใน

สมัยศตวรรษที1่ 9 ถา้ นี้ถกู ใช้เพือ่ เป็ นทีห่ ลบซ้อนการปล ้นสะดมของชาวจีนฮ่อ คาว่า "จัง" ในทีน่ ่จี งึ มี
ความหมายว่า "อดทน"
เดินทางสู่ เขื่อนน้ างึม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 มีลกั ษณะเป็ นทะเลสาบนา้ จืดขนาดใหญ่กกั เก็บนา้ ในลานา้ งึม

จากนั้น

เอาไว้ เขือ่ นนา้ งึมแห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ในปริมาณทีม่ ากพอสาหรับใช้ในนครเวียงจันทน์ และยัง
มีเหลือพอส่งออกมาขายทางฝัง่ ไทย การสร้างเขือ่ นนา้ งึมต้องเสียพื้นทีป่ ่ าไปประมาณ 250 ตารางกิโลเมตร
ภายในเขือ่ นนา้ งึมมีเกาะเล็กเกาะน้อยกระจัดกระจายอยู่หลายร้อยเกาะ เหมือนอ่างเก็บนา้ ทัวๆ
่ ไป เดินทาง
ถึงเขือ่ นนา้ งึม ถ่ายรูปบริเวณเขือ่ น จากนัน้ นาทุกท่านลงเรือล่องอ่างเก็บนา้ ของเขือ่ น
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ บนเรือที่ลอ่ งบนทะเลสาบ ที่มีความงดงามด้วยเกาะแก่งต่างๆ (มื้อที่ 13)

จากนั้น

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทร์ ท่านชม อนุ สาวรียป์ ระตูชยั สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของชาว
นครเวียงจันทน์

จากนั้น

นาคณะสู่ สนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทร์ เพือ่ เดินทางกลับโดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ LaoAirlines

18.35 น.
19.35 น.

เดินทางสู่กรุงเทพ เทีย่ วบินที่ Lao Airlines QV445
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมดิ ว้ ยความประทับใจ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

อัตราค่าบริการ
ว ันเดินทาง
27 – 30 กรกฎาคม 61

ผูใ้ หญ่
18,900

เด็ก
18,900

พ ักเดีย
่ ว
3,500

28 – 31 กรกฎาคม 61

18,900

18,900

4,500

10 – 13 สงิ หาคม 61

18,900

18,900

4,500

11 – 14 สงิ หาคม 61

18,900

18,900

4,500

21-24 ก ันยายน 61

17,900

17,900

3,500

12-15 ตุลาคม 61

19,900

18,900

4,500

13-16 ตุลาคม 61

19,900

18,900

4,500

20-23 ตุลาคม 61

19,900

18,900

5,500

7-10 ธ ันวาคม 61

19,900

18,900

5,500

8-11 ธ ันวาคม 61

19,900

18,900

5,500

21-24 ธ ันวาคม 61

19,900

18,900

5,500

30 ธ ันวาคม 61- 2 มกราคม 62

20,900

20,900

6,500

4-7 มกราคม 62

18,900

18,900

4,500

18-21 มกราคม 62

18,900

18,900

4,500

16-19 กุมภาพ ันธ์ 62

19,900

19,900

5,500

8-11 มีนาคม 62

18,900

18,900

4,500

ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้ และ/
หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2.กรุป๊ ออกเดินทางต้องมีจานวนไม่ตา่ กว่า 8 ท่านขึ้ นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ก่อนการเดินทางอย่างน้อย10 วัน
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ ามันสายการบินปรับขึ้ น และ/หรือมี
ผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทาการจอง มิฉะนั้น
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
ประกาศสาคัญ
สายการบิน มีนโยบายใน จากัดน้าหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ท่านต้อง
ชาระค่าน้ าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ ออกเดินทางได้ 8 ท่านขึ้ นไป
ไม่มีหวั หน้าทัวร์ ออกเดินทาง 15 ท่านขึ้ นไปมีหวั หน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพฯ– หลวงพระบาง //เวียงจันทน์ - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ ,
ค่าภาษี สนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองหลวงพระบาง
ค่าที่พกั โรงแรม รวมทั้งสิ้ น 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ
ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าเรือล่องแม่น้ าโขง พร้อมคาราโอเกะ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษทั ฯ
ประกันภัย
ชุดข้าวเหนี ยวตักบาตรเช้า

อัตรานี้ ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้า
ว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาทที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ
แล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบิน
เพื่อออกตั ๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป (นับ
จากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์ วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้ นไป
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนั ดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบตั ิเหตุจาก
ความประมาทของนั กท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชาระค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์ แก่ตวั ท่านและ
สมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆในบริษัทฯ กาหนด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะ
ขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณีผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้ น บริษัท ฯ
ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนั กงานและตัวแทนของผูจ้ ัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของ
ผูจ้ ดั กากับเท่านั้ น
11.ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่ น ๆ
12. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นที่อยู่เหนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนั ดหยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวาย
หรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทาให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กาหนด และ/หรือตารางเวลาบินของ
สายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้ นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กาหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมือง อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ ทางบริษัทจะยึด
ผลประโยชน์ ทุกท่านสมาชิกเป็ นสาคัญ
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นับจากวันหมดอายุ)

