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บินตรงเชียงใหม่ แอ่วเมืองลาว
สะบายดีลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

ไฮไลท์ ทัวร์
• ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง
• ชมทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางพระธาตุพูสี
• ชมความงาม น้าตกตาดกวางสี น้าตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง
• ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง
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กาหนดการเดินทาง
วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2562

13,888. -

วันที่ 08 – 10 สิงหาคม 2562

13,888. -

วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2562

13,888. -

วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562

13,888. -

วันที่ 05 – 07 ธันวาคม 2562

14,888. -

หมายเหตุ : รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ
(รวม 600 บาท/ท่าน/ทริป )
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
14.30 น.
16.30 น.
17.45 น.

ค่า

เชียงใหม่ - หลวงพระบาง PG983 (16.30-17.45)- พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซาร์
คณะมาพร้ อ มกั น ที่ ท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ประตู 7-10
เคาน์เตอร์ เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ้านวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยสาย
การบิน บางกอกแอร์เวย์ เทีย
่ วบินที่ PG983 (บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดิ นทางถึ ง ท่ าอากาศยานนานาชาติ หลวงพระบาง สาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น้ า
ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนันน้า ท่านเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลก โดยองค์การ
ยูเนสโก้ได้ยกให้ เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองวัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เนื่องจากมีวัดวา
อารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์และขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม
และยั ง สื บทอดจนถึง ปั จ จุ บั น เมื อ งหลวงพระบาง เคยเป็ น เมือ งหลวงเก่ า ในอดี ต โดยพระเจ้ าฟ้ า งุ้ ม ได้
รวบรวมแว่นแคว้นต่างๆ ของชนเผ่าไท - ลาว ในเขตลุ่มแม่น้าโขง แม่น้าคาน แม่น้าอู ก่อตังเป็นอาณาจักร
ล้านช้าง ณ ดินแดนริมน้าโขง คือ หลวงพระบาง
จากนันน้าท่านขึนสู่ เขาพูสี ขึนบันได 328 ขัน นมัสการพระธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวง
พระบาง ตลอดทางขึนท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจ้าปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ้า
ชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทธ เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระ
ธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองส้าริด 7 ชัน สูง 21 เมตร ชมพระ
อาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลั ง อาหารค่้ า อิ ส ระเดิ น เที่ ย วชม ตลาดค่ า (NIGHT MARKET) บนถนนศรี ส ว่ า งวงศ์ ตั งแต่ ห น้ า
พระราชวังจนสุดถนน ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซือสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทังเสื อ
ยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือ, เครื่องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ
สินค้าแทบทุกชินเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ วางจ้าหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้ อีกทังยังมีเบ
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เกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ลิมลอง และขนมเค้กอั นแสนอร่อยนานาชนิด หากท่านใดจะเลือกซือของใส่
บาตรในเช้าวันรุ่งขึนก็สามารถจัดแจงหาซือได้เช่นกัน
พักที่
วันที่ 2

PAVILLION HOTEL 3* หรือเทียบเท่า, เมืองหลวงพระบาง
ตักบาตรข้า วเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธ ภัณฑ์ หลวงพระบาง –ถ้าติ่ ง - บ้านซ่างไห่ - น้าตกตาด
กวางสี - บ้านผานม –วัดแสนสุขาราม
ตื่น เช้ า ท้ าธุ ร ะส่ ว นตัว จั ด แจงเครื่ อ งแต่ ง กายเพื่ อ รอ ใส่บ าตรข้ า ว
เหนี ย วพร้ อ มกั บ ประชาชนชาวหลว งพระบาง ซึ่ ง พระสงฆ์ แ ละ
สามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็ น
แถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึงความศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าท้าบุญ
ไม่ ร วมในรายการ) จากนั นให้ ท่ า นเดิ น ชม ตลาดเช้ า ของชาว
หลวงพระบาง ซึ่ งเป็น ตลาดสดให้ ท่า นเลือ กซื ออาหารพืนเมื อ ง
และชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั นน้ า ท่ า นเดิ น ชม พระราชวั ง หลวงพระบาง (พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ) ลั ก ษณะอาคารเก่ า ที่ อ อกแบบโดย
สถาปนิ ก ชาวฝรั่ ง เศส สถาปั ต ยกรรมฝรั่ ง เศสผสมผสานวั ฒ นธรรมลาว ด้ า นนอกอาคารเป็ น ที่ ตั งของ
อนุ สาวรี ย์เ จ้า มหาชี วิต ศรี สว่ างวงศ์ พระราชวั งแห่ง นีอดีต นันเป็ นที่ ประทับ ของเจ้า มหาชี วิต ศรี สว่ างวงศ์
ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง
จากนันน้าท่านล่องเรือชม ถ้าติ่ง ตังอยู่ในภูเขาลูกใหญ่ตระหง่านอยู่ริมน้าโขง เป็นลักษณะถ้าริมหน้าผามี
โพรงถ้าตืนๆ มีหิ นงอกหินย้อยเล็ก น้อย เดิมมีพระพุ ทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลื อแต่พระพุทธรูปไม้
จ้านวนนับพันองค์ ในอดีตเจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบาง ต้องไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในถ้า โดยเฉพาะ
ช่วงปีใหม่ลาว ทังเจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชนทั่วไปจะเดินทางไปสรงน้าพระพุทธรูปที่
ถ้าติ่งบนและถ้าติ่งล่าง ดังนันถ้าติ่งจึงเป็นอีกไฮไลส้าคัญที่ท่านจะไปไปชมและสักการะพระพุทธรูปภายใน
ถ้า น้าท่านเดินทางชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้านซ่างไห (Sanghai) ตังอยู่ริมแม่น้าโขง เป็นหมู่บ้านที่มี
ชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้าขาว หรือที่ชาวต่างประเทศเรียกกันว่า “เหล้าลาว (Lau Lao)” แทบทุกหลังคา
เรือนจะมีการต้มเหล้า อันเป็นเอกลักษณ์เด่นๆ และเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้านซ่างไห นอกจากจะให้ท่าน
ได้ชมกรรมวิธีการต้ม เหล้าแล้วยังมีสินค้าที่เป็นเหล้าหมักอีกมากมาย อาทิเช่น เหล้าดองแมงป่อง เหล้า
ดองงู จะซื อเป็น ของฝากก็ ไ ด้ นอกจากจะมี เ หล้า ต้ ม แล้ วยั ง มี ก ารทอผ้ า เครื่ อ งเงิ น และของที่ ระลึ ก ของ
ชาวเขาเผ่าแม้ววางจ้าหน่ายอีกด้วย

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น้ า ท่ า นเดิ น ทางต่ อ เพื่ อ ไปชม น้ าตกตาดกวางสี ซึ่ ง หมายถึ ง
กวางหนุ่ม น้าตกนีตกจากเขาที่สูง 70 เมตร สามารถถ่ายภาพจาก
ด้ า นหน้ า ซึ่ ง มี ส ะพานพาดผ่ า นสายน้ า ที่ ต กลงมา ฉากหลั ง คื อ
น้าตกหินปูนสีขาวและน้าใสๆ บางครังอาจเป็นละอองเกิดเป็นสีรุ้ง
ให้ได้เห็น ทัศนีย์ภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติให้เหล่านักท่องเที่ยว
ได้ ศึ ก ษาแมกไม้ พื ชพั นธ์ แ ละยั ง มี จุ ดลงเล่ นน้ า ตามล้ า ธารเล็ ก ๆ
บริเวณด้านล่างของน้าตกท่านจะได้พบกั บหมีด้าที่นักท่องเที่ย ว
นิ ย มถ่ า ยรู ป นอกจากความงามของน้ า ตกแล้ ว ยั ง หาซื อของที่
ระลึกที่ทางเข้าน้าตกได้อีกด้วย
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จากนันชม บ้านผานม หมู่บ้านชาวไทลือผู้ทอผ้าของเจ้ามหาชีวิตลาว อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวซึ่งผู้มาเยือน
หลวงพระบางไม่ควรพลาด เพราะบ้านผานมมีชื่อเสียงในการท้าผ้าทอมือด้วยกี่กระตุกแบบดังเดิม ผ้าทอ
บ้านผานมมีทังผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลือแท้ๆ และผ้าที่ประยุกต์เป็นของใช้ ในชีวิตปัจจุบัน เช่น ผ้าปูโต๊ะ
ผ้าคลุมเตียง ผ้ารองแก้วรองจานฯลฯ เดี๋ยวนีชาวบ้านผานม น้าผ้าทอมาวางจ้าหน่ายให้นักท่องเที่ยวเลือก
ซือที่ศูนย์หัตถกรรมกลางหมู่บ้าน จากนันน้าท่านชม วัดแสนสุขาราม ตามประวัติกล่าวว่าชื่อของวัดมา
จากเงินจ้านวน 100,000 กีบ ที่มีผู้บริ จาคให้เป็นทุนเริ่มสร้าง เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึนภายหลังที่นคร
หลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวียงจันทน์
ค่า

วันที่ 3

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
PAVILLION HOTEL 3* หรือเทียบเท่า, เมืองหลวงพระบาง

เช้า

วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง -ศูนย์เครื่องเงิน- วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา –
หลวงพระบาง – เชียงใหม่ PG984 (18.30- 19.45)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

กลางวัน

น้าท่ านชม วัดวิชุ นราช ที่สร้างขึนในสมัยพระเจ้ า วิชุนราช (พ.ศ. 2046) นั บเป็ นอีก หนึ่ งพระธาตุที่ชาว
หลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึง
เรียกชื่อ พระธาตุหมากโม นีมาจนถึงปัจจุบัน ชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่ส้าคัญและมีความงดงามที่สุด
แห่งหนึ่ งจนได้ รับ การยกย่อ งจากนั กโบราณคดีว่ าเป็นดั่ งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วั ดเชียงทองถู ก
สร้างขึนในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพืนรักสีด้า เล่าเรื่องพุทธประวัติพระสุ
ธน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบ้าน พระประธานมีชื่อว่า “พระองค์หลวง”นอกจากวัดเชียง
ทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมี
การตบแต่งด้วยการน้ากระจกสีม าตัดต่อ กันเป็นรู ปต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ด้า นข้างก็ติ ดเป็นรู ปสัตว์ในวรรคดี
ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะท้อนลงมาดูสวยงาม
น้าท่านเข้าสู่ ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการท้าเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มี
การออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของลาว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

18.30 น.
19.45 น.

จากนันน้าท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบาง เรียกกันสันๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่
ประทับของสมเด็จพระสั งฆราชบุญทัน ซึ่ งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็น ที่
ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปี
พ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อ
มาเยือนวัดแห่งนีสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิม) ลักษณะจะเป็น
อาคารทรงโรง หลั ง คามี ข นาดใหญ่ มี ชายคาปกคลุ ม ทังสี่ ด้ านสองระดั บต่ อ เนื่อ งกั น ผนั งด้ า นหน้ า พระ
อุโบสถตกแต่งด้วยภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดย
ฝีมือช่างหลวงประจ้ารัชกาลเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เดินทางสู่ ตลาดดารา เพื่อชมเครื่องเงิน ผ้าทอมือ
ที่มาจากแขวงหัวพัน ซ้าเหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนันยังมีผ้าทอของไทลือ และผ้าทอจากลาวสูง
ทอเป็นผ้าซิ่น หมวก ย่าม ฯลฯ
สมควรแก่เวลาอ้าลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อน้าท่านเดินทาง
กลับสู่ประเทศไทย
น้ า ท่ า นเดิ น ทางกลั บ สู่ เชี ย งใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิ นบางกอกแอร์ เ วย์ เที่ ย วบิ น ที่
PG984 (บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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โปรแกรม : แล่นลาว สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พักห้องละ
2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ

เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

เด็กไม่มเี ตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2562

13,888. -

13,888. -

13,888. -

13,888. -

7,888. -

2,000. -

วันที่ 08 – 10 สิงหาคม 2562

13,888. -

13,888. -

13,888. -

13,888. -

7,888. -

2,000. -

วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2562

13,888. -

13,888. -

13,888. -

13,888. -

7,888. -

2,000. -

วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562

13,888. -

13,888. -

13,888. -

13,888. -

7,888. -

2,000. -

วันที่ 05 – 07 ธันวาคม 2562

14,888. -

14,888. -

14,888. -

14,888. -

8,288. -

2,200. -

ก้าหนดการเดินทาง

*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,900.- ***
*** ราคานี้รวมรายการทัวร์ และ ตั๋วเครื่องบิน ***

**ราคานี้สาหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! **
**สาหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องทาวีซ่าเข้าประเทศลาว
ลูกค้าชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถามอีกครั้ง**
หมายเหตุ : รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 600 บาท/ท่าน/ทริป )
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และที่ประเทศลาว ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

2.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัท
ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน , จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้า
เมืองรวมทังในกรณีที ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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3.
4.
5.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
กรณีที่คณะไม่ครบจ้านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่าน ทราบล่วงหน้า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
เมื่อท่านท้าการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจ้านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
คณะจองจ้านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึนไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจ้านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชันประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างน้าเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ คุ้ ม ครองในระหว่ า งการเดิ น ทาง คุ้ ม ครองใ นวงเงิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบียประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ามัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กระเป๋าเดินทางในกรณีที่นา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินก้าหนด 20 กิโลกรัม /ท่าน ส่วนเกินน้าหนักตามสาย
การบินก้าหนด
ค่าท้าหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 600 บาท/ท่าน/ทริป)
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เงื่อนไขการจอง
1.
2.
3.

4.

ช้า ระเงิ น มัด จ้ า ท่ า นละ 10,000 บาท โดยโอนเข้ า บั ญ ชี แ ละส่ ง หลั ก ฐานการโอนเงิ น ให้ เ จ้ าหน้ า ที่ ที่ดู แ ล
เส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจ้าแล้วเท่านัน
ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
หากในคณะของท่ า นมี ผู้ ต้ อ งการดู แ ลพิ เ ศษ นั่ ง รถเข็ น ( Wheelchair), เด็ ก , ผู้ สูง อายุ , มี โ รคประจ้ า ตั ว
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดู แ ลสมาชิ ก ภายในครอบครั ว ของท่ า นเอง เนื่ อ งจากการเดิ น ทางเป็ น หมู่ ค ณะ หั ว หน้ า ทั ว ร์ มี ค วาม
จ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด

การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์
ให้เรียบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้น
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

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

7.

ส้าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ้าทังหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด 100% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองทังจากประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่
มีการคืนเงินทังหมดไม่ว่ากรณีใดๆทังสินในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษั ทฯ จะท้าการเลื่อนการเดิน ทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่า น
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจ้าตั๋วท่านละ 10,000 บาท และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือค่ามัดจ้าที่พักโดยตรง
หรือ โดยการผ่า นตัว แทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคื นเงิ นได้ รวมถึ งเที่ ยวบิน พิเ ศษเช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือค่าทัวร์ทังหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนันๆ

เงื่อนไขการเดินทาง
1.
2.

3.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูก
ท้าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
คืนค่าบริการที่ท่านได้ช้าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
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4.

บริ ษั ท ฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การห้ า มออกนอกประเทศ หรื อ ห้ า มเข้ า ประเทศ อั น เนื่ อ งมาจากมี สิ่ ง ผิ ด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.
รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
6.
ราคานีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรั บสูงขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรั บ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บ ริการ บริษัทฯจะด้าเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส้าหรับค่าบริการนันๆ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทฯ ก้ากับเท่านัน
9.
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิน แต่ทังนีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทังที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ
ที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทังสิน
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน
12. เที่ ย วบิ น และรายการท่ อ งเที่ ย วอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสม โดยมิ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ทราบ
ล่วงหน้า
13. เมื่อท่า นตกลงช้าระเงิน ค่าบริก ารไม่ ว่าทังหมดหรือบางส่วนกั บทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทังหมดนีแล้ ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศลาว มีมาตรฐานการก้าหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาว
ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านัน โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double)
ในกรณี ที่ท่านมีค วามประสงค์จ ะพั กแบบ 3 ท่า น ขึนอยู่ กับ ข้อ จ้า กัด ของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของ
ห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะท้าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริม
เตียงได้ตามที่ต้องการ
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย
ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทังสิน
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงิ นมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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