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เยือนเมืองมรดกโลก/สมัผสัความงามตาดกวางสี 

ทาํบญุ-ตกับาตรข้าวเหนียว/เท่ียวพระราชวงัเก่า นมสัการพระบาง 

ชมวดัเชียงทอง วดัหลวงคู่บา้นคู่เมือง/สกัการะพระธาตพุสีู 

 
                  จาก Lao Airlines สายการบินแห่งชาติ สปป. ลาว 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง 1 ตลุาคม-31 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. กรุป๊ออกเดินทางตอ้ง มีจาํนวนตัง้แต ่8 ทา่นข้ึนไป ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมี

ไกดท์อ้งถ่ิน(พดูไทยได)้รอรบัท่ีสนามบินหลวงพระบาง 

2. ค่าบริการทวัรไ์ม่รวม ทิปไกดแ์ละคนขบั ทา่นละ 800 บาท 
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07:00  …พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู10 เคานเ์ตอร ์W 

  สายการบินลาว แอรไ์ลน(์QV) 

10:25  ...เดินทางสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินลาว แอรไ์ลน ์เท่ียวบิน QV634 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12:25  …ถึง สนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ...หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  

  ไกดท์อ้งถ่ินรอรบัคณะท่ีสนามบินหลวงพระบาง โดยชูป้้าย 

 

 

 

 

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ...นําท่านเท่ียวชมและทําบุญท่ี วัดใหม่สุวันพูมาราม 

 ซ่ึงอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกบัพระราชวงัหลวง สรา้งใน

 สมยัพระเจา้อนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือช่ือสั้นๆ วา่ วดั

 ใหม่ วดัน้ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสงัฆราชบุญ

 ทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถท่ี

 สวยงามดว้ยศิลปะแบบอบูมุง และปัจจุบนัใชเ้ป็นโรงเรียนปริยติั 

  …นําท่านเท่ียวชมและทาํบุญท่ี วดัแสนสุขาราม วดัแสน

 สรา้งข้ึนในปี พ.ศ. 2261 ตามประวติักล่าววา่ช่ือของวดั

 มาจากเงินจาํนวน 100,000 กีบ ท่ีมีผูบ้ริจาคใหเ้ป็นทุน

 เร่ิมสรา้งวดัแสนไดร้บัการบรูณะ 2 ครั้ง โดยชา่งสกุล

 ลาวจุดเด่นคือ พระพุทธรูปยนืองคใ์หญ่องคเ์ดียวภายใน

 แขวงหลวงพระบาง 
 

 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   สนามบนิสวุรรณภมู-ิหลวงพระบาง-วดัใหมส่วุนัพมูาราม - แสนสขุาราม-วดัเชยีงทอง 

วดัวชิุนราช - พระธาตุหมากโม 
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 ...นําท่านเท่ียวชมและทาํบุญท่ี วดัเชียงทอง เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางสรา้งข้ึนใน 

  สมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวยีงจนัทน์ และยงัไดร้บัการอุปถมัภจ์าก 

  เจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศ ์และเจา้ชีวติศรีสวา่งวงศว์ฒันา กษัตริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว  

  บริเวณตั้งของวดัอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมืองหลวงพระบางใกลบ้ริเวณท่ีแมน้ํ่าคาน 

  ไหลมาบรรจบกนักบัแมน้ํ่าโขงมีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา่ “สิม” เป็นหลงัไมใ่หญ่โตนัก 

  หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดตํา่ลงมาก ซอ้นกนัอยู ่3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง 

  ส่วนกลางมีช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซ่ึงเป็นท่ีสงัเกตกนัวา่ เป็นวดัท่ีพระมหากษัตริยส์รา้งข้ึนจึงมี 

  17 ขั้น ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เช่ือกนัวา่จะเก็บของมีค่าไวใ้นน้ันดว้ย ส่วนหนา้บนั หรือ 

  ภาษาลาววา่ “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวดัอยูท่ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผงั 

  ออกแบบและบาํรุงรกัษาอยา่งดีเยีย่ม 

  ...นําท่านเท่ียวชมและทาํบุญท่ี วดัวิชุนราชพระธาตหุมากโม สรา้งข้ึนในสมยัพระเจา้วชุินราช ใน 

  ปี พ.ศ.2046 สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง ซ่ึงอาราธนามาจากเมืองเวยีงคาํ มีเจดียป์ทุม 

  หรือพระธาตุดอกบวัใหญ่ วดัน้ีมีพระธาตุเจดีย ์  องค์ใหญ่รูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าคร่ึง ทํา

ใหช้าว  ลาวเรียกกนัว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอควํา่ 

  ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมี แบบเปลวไฟ

  ของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์น้ี

  อาจดูทรุดโทรมมากแมจ้ะมีการปฏิสงัขรณ์มา 2 

  ครั้งแลว้ ในปี พ.ศ.2402 ในสมยัพระเจา้สกั 

  กรินทร(์คาํสุก) ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของเจา้มหา

 ชีวติศรีสวา่งวงศไ์ดโ้ปรดใหมี้การบรูณะ ใหม ่

  และไดมี้การบรูณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ใน รชัสมยัของเจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศ ์ไดค้น้พบ 

  โบราณวตัถุมีค่ามากมาย เช่น เจดียท์องคาํ พระพุทธรูปหล่อสาํริด พระพุทธรูปทองคาํ ปัจจุบนั 

  นําไปเก็บไวใ้นหอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเขา้ท่ีพกั ภูศร ีเกสทเ์ฮาส ์หรือเทียบเท่า 
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05:30  ...นําท่าน ทาํบุญ-ตกับาตรขา้วเหนียว กบั

 ชาวหลวงพระบาง ทุกเชา้ชาวหลวงพระบาง

 ทุกบา้นจะพากนัออกมานัง่รอตกับาตร

 พระสงฆท่ี์เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ 

 รูป ซ่ึงเป็นภาพยามเชา้ท่ี มีชีวติชีวาของหลวง

 พระบาง โดยสะทอ้นถึงวถีิชีวติของสงัคมอนั

 สงบสุขและความเล่ือมใสศรทัธาท่ีมีต่อพุทธ

 ศาสนาท่ีหยัง่รากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง 

  ขา้วเหนียวพรอ้มอุปกรณ ์สาํหรบัตกับาตร ทา่นละ100 บาท ไม่รวมอยูใ่นค่าบรกิารทวัร ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ...จากน้ันนําท่านเท่ียวชม ตลาดเชา้หลวงพระบาง สมัผสักบัวถิชีวีติ พอ่คา้ แมค่า้ชาวบา้น ทีน่าํ

 สนิคา้พื้นเมอืง มากมายมาวางขาย  

  ....นําท่านเดินทางสู่ นํ้าตกตาดกวงซี เป็นน้ําตกหินปูน สูงราว 70 เมตรมีสองชั้น สภาพป่าร่มร่ืน 

มีสะพานและเสน้ทางเดินชมรอบๆน้ําตกและสามารถเลาะขา้งน้ําตกไปชมน้ําตกชั้นบนสาม 

สามารถเล่นน้ําบริเวณลาํธารได ้นอกจากจะช่ืนชมความงามของน้ําตกแลว้ ยงัหาซ้ือของท่ีระลึกท่ี

ทางเขา้น้ําตก ซ่ึงเป็นสินคา้พ้ืนเมืองท่ีทําจากไมไ้ผ่เป็นของใชห้ลายชนิด และมีรา้นอาหารตามสัง่

วนัทีส่องของการเดนิทาง (2)     ตกับาตรขา้วเหนียว-ตลาดเชา้-น้ําตกกวางส-ีบา้นผานม – พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง 

พระธาตุหมากธาตุพสู ี- ตลาดมดื     
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ใหบ้ริการอยูห่ลายรา้น น้ําตกกวางชีมีน้ําตลอดปี ในฤดูรอ้นน้ําจะนอ้ย 

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   ...จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ผา้พ้ืนเมืองท่ี บา้นผานม หมูบ่า้นทอผา้ดว้ยมอืของชาวไทล้ือท่ี

 อพยพมาจากสิบสองปันนาท่ีมีฝีมือในการทอผา้สวยงาม 

  ...นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ(์ราชวงัเก่า) ตั้งอยูก่ลางเมืองหลวงพระบาง ถูกออกแบบโดย

 สถาปนิกชาวฝรัง่เศส ลกัษณะอาคารเป็นชั้นเด่ียวยกพ้ืนสงู สถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส แต่เป็นการ

 ผสมผสานระหวา่งฝรัง่เศสและลาว ดา้นนอกอาคารเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียเ์จา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศ์

 และเจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศป์ระทบัอยูท่ี่น่ีจนส้ินพระชนม ์ 

  ...จากน้ันนําท่านชม หอพระบาง นอกจากอาคารพระราชวงัเดิมซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนเป็น

 พิพิธภณัฑห์ลวงพระบางแลว้ ทางดา้นขวามือของ

 ประตูทางเขา้ยงัมี "หอพระบาง" อาคารสีทอง

 ขนาดใหญ่ ทรงสิมแบบหลวงพระบาง ตกแต่งดว้ย

 ลายดอกดวง (กระจกสี) เพ่ือใชเ้ป็นท่ีประดิษฐาน

 หลวงพระบาง โดยทางเมืองหลวงพระบาง ได้

 อญัเชิญพระบางยา้ยมาประดิษฐานท่ีหอพระบาง

 แห่งน้ี เมื่อเดือนธนัวาคม พ.ศ.2556 ส่วน

 ทางดา้นซา้ยมือของประตทูางเขา้ก็คือ "อนุสาวรีย์

 เจา้มหาชีวติ ศรีสวา่งวงศ"์ (ครองราชยต์ั้งแต่ 

 พ.ศ. 2448-2502) โดยพระองคถื์อเป็นกษัตริยผู์้

 พระราชทานรฐัธรรมนูญฉบบัแรก (ท่ีเขียนโดยคนลาว) ใหแ้ก่ประเทศลาวในปี พ.ศ. 2490 

 ...นําท่านสกัการะ พระธาตพุสีู ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสงู 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  

 นักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนหลวงพระบาง หากไมไ่ดข้ึ้นไปก็เหมือนมาไมถึ่งหลวงพระบาง สองขา้งทาง

 ข้ึนพระธาตุร่มร่ืนและหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจาํปาลาวหลากสีสนั(ชว่ง กพ.-มีค.) มองจากยอด

 พสีูคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแกริ่มแมน้ํ่าโขง ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซบัซอ้นสมกบันาม

 วา่ บา้นผา เมืองภูออูารยะธรรมลา้นชา้ง ชมพระอาทิตยอ์สัดง และตวัเมืองหลวงพระบางในมุมสงู 

 ซ่ึงเบ้ืองล่างจะมองเห็นพิพิธภณัฑ ์โดยมีแมน้ํ่าโขงเป็นฉากหลงั และอีกดา้นหน่ึงจะเห็นน้ําคานท่ีไหล

 มาบรรจบกบัแมน้ํ่าโขง  
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คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

...นําท่านเท่ียวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง หรือ ตลาดไนทบ์ารซ์า เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่

เวลา 5 โมงเยน็ถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสงู ลาวเทิง ลาวมง้ ชาวบา้นผานม แมแ้ต่ชาวหลวง

พระบางเองก็จะนําสินคา้พ้ืนเมือง ไม่ว่าจะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมือ ผา้นุ่ง ผา้ซ่ิน เคร่ืองเงิน เคร่ืองไม ้

สินคา้มากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวงัจนสุดหัวถนน อิสระตาม

อธัยาศยั 

  นําท่านเขา้ท่ีพกั ภูศร ีเกสทเ์ฮาส ์หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (Set Box) 

 ...นําท่านสู่ สนามบินหลวงพระบาง 

07:20 เดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี QV633 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

09:20    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ  โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน ์

 ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)     หลวงพระบาง-สนามบินสวุรรณภมิู 
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อตัราค่าบรกิาร 1 ตลุาคม-31 ธนัวาคม 2561 

 

 กาํหนดวนัเดินทาง  ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดี่ยว จา่ยเพ่ิม  

5-7 /10/ 61 11,555 1,500 

6-8 /10/ 61 11,555 1,500 

12-14 /10/ 61 11,555 1,500 

26-28/10/61 11,555 1,500 

27-29/10/61 11,555 1,500 

2-4 /11/61 11,555 1,500 

3-5 /11/ 61 11,555 1,500 

9-11/11/ 61 11,555 1,500 

10-12/11/ 61 11,555 1,500 

16-18 /11/61 11,555 1,500 

17-19 /11/ 61 11,555 1,500 

23-25 /11/ 61 11,555 1,500 

24-26 /11/ 61 11,555 1,500 

30/11 - 2 /12/ 61 11,555 1,500 

1-3 /12/61 11,555 1,500 

7-9 /12/61 11,555 1,500 

14-16/12/61 11,555 1,500 

15-17 /12/ 61 11,555 1,500 

21-23 /12/ 61 11,555 1,500 

22-24 /12/ 61 11,555 1,500 

29-31 /12/61(Long Weekend) 13,999 1,700 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอรไ์ลน์(QV) 

 รถตูป้รบัอากาศนําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการ 

 ท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการ 

 อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการท่องเท่ียวประเทศลาว ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน พดูภาษาไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินสงูสุด 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์บริษัท

ไทยประกนัภยั 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

 อาหารและเคร่ืองด่ืม และ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีรายการรายการระบุไว ้

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกัภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ธรรมเนียมวซ่ีา สาํหรบัลกูคา้ต่างชาติ ท่ีไมใ่ช่คนไทย 

 ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท 

 ขา้วเหนียวพรอ้มอุปกรณ ์สาํหรบัตกับาตร ท่ีเมืองหลวงพระบาง 100 บาทตอ่ทา่น 

 

หมายเหต ุ 

1. อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนั

เดินทางได ้และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจาํนวนไม่ตํา่กว่า 8 ทา่นข้ึนไป /ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมีไกดท์อ้งถ่ินรอ

รบัท่ีสนามบินหลวงพระบาง กรณีไมถึ่งไมส่ามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบก่อนการเดินทาง

อยา่งนอ้ย 10 วนั  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์น้ํามนัสายการบินปรบัข้ึน และ/

หรือมผีลมาจากอตัราแลกเปล่ียน  

4. กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนทาํการจอง มิฉะน้ัน

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  

5. สายการบินมีนโยบายใน จาํกดัน้ําหนักท่านละไมเ่กิน 20 กิโลกรมั  กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั ท่าน

ตอ้งชาํระค่าน้ําหนักส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บ 
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6. เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ท่ีเหลืออายุการใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดือนนับจากวนั

หมดอายุ และเหลือหนา้วา่งติดกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้  

เง่ือนไขการจองทวัร ์  

- การจองทวัร ์ชาํระท่านละ 2,000 บาท พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ีเหลืออายุการใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน 

  นับจากวนัหมดอายุ และเหลือหนา้วา่งติดกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

- ค่าทวัรท่ี์เหลือ ชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน

เงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออก

เดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ

ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจา่ย 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาํการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่น

ลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข้ึนในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 8 ท่าน 

2 .ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสญูหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจกอ่นชาํระค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

ประโยชน์แกต่วัท่านและสมาชิกเอง และเม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทาง

บริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ในบริษัท ฯ กาํหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได ้

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกัโดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้
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9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่าน้ัน  

11. ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ี

ผูเ้ดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การขบัรถในลาว จาํกดัความเร็ว ไมเ่กิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พ้ืนท่ี) 

13. บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14. ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ี อาทิการนัด

หยุดงาน จลาจลเหตุวุน่วายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะทาํใหท้างสายการบินงดเวน้การ

บินตามเวลาท่ีกาํหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาท่ี

กาํหนด โดยค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย 

ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทาง

บริษัทจะยดึผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสาํคญั 

 
 


