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หลวงพระบาง – วังเวียง – เวียงจันทน์ 4วัน
3คืน

(รับ-ส่ง ที่ด่านพรมแดนหนองคาย/ สนามบินอุดรธานี)
LA_05

กาหนดการเดินทาง
วันแรก หนองคาย – หลวงพระบาง
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ (หน้าด่านพรมแดนมิตรภาพไทย-ลาว จ.
หนองคาย) โดยเจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับและอานวยความสะดวก นา
ท่านเข้าสู่ สปป.ลาว (วันนี้เดินทางไปหลวงพระบางเลย)
12.00 น. บริการอาหารเทีย่ ง (1)
13.00 น. จากนัน
้ มุง่ หน้าสู่ หลวงพระบาง ระหว่างทางเราแวะถ่ายรูปทีบ
่ า้ น
ผาตัง้ ถ่ายรูปคูก
่ บั ผาตัง้ และวิวแม่น้าซอง อันงดงามตลอดสองข้าง
ทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขา
ไรน่ าแบบขัน
้ บันได ละหมูบ
่ า้ นชนพื้นเมืองต่างๆของลาว เช่น ลาวสูง
ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ซึง่ ตัง้ บ้านเรือนอยูส่ องข้างทาง ชมความ
้ึ ตามธรรมชาติ เส้นทางสาย
ยิง่ ใหญ่ของขุนเขา ไม้ป่านานาพันธ์ทข
ี่ น
นี้จดั เป็ นเส้นทางลัดเลาะภูเขาทีส
่ วยทีส
่ ด
ุ แห่งหนึ่งของเอเซียอาคเนย์
18.00 น. บริการอาหารค่า (2)
19.00 น. เช็คอินเข้าทีพ
่ กั พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนัน
้ พาท่านเดินเทีย่ ว
ตลาดมืดหลวงพระบาง ชมสินค้าผ้าทอกระเป๋ า มากมาย สวนใหญ่
เป็ นงานแฮนด์เมด

วันทีส
่ อง ตักบาตรข้าวเหนี ยว – พระราชวังหลวงพระบาง – วัดเชียง
ทอง – วัดวิชุนราช – ถา้ ติง่ – น้าตกตาดกวางสี – ธาตุพูสี
05.30 น. เชิญท่านร่วมทาบุญใส่บาตรข้าวเหนียว (ค่าทาบุญไม่รวมใน
รายการทัวร์) พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต
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เป็ นแถวนับร้อยรูป ซึง่ ถือเป็ นประเพณี และความเลือ
่ มใสใน
พระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนัน
้ ให้ทา่ นได้ชมตลาด
เช้าของชาวหลวงพระบาง ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และ
ของป่ าแปลกตาให้ผท
ู้ ม
ี่ าเยือนได้เพลิดเพลิน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. จากนัน
้ นาท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพธิ ภัณฑ์) ลักษณะ
อาคารเก่าเป็ นสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ด้าน
นอกอาคารเป็ นทีต
่ ง้ ั ของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวต
ิ ศรีสว่างวงศ์
พระราชวังแห่งนี้อดีตนัน
้ เป็ นทีป
่ ระทับของเจ้ามหาชีวต
ิ ศรีสว่างวงศ์
ต่อมาเมือ
่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองจึงถูกปรับเปลีย่ นให้เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ ภายในเป็ นทีป
่ ระดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูป
คูบ
่ า้ นคูเ่ มืองหลวงพระบาง
09.00 น. จากนัน
้ พาท่านชม วัดเชียงทอง วัดทีต
่ ง้ ั อยูร่ ม
ิ ฝั่ งแม่น้าโขงสร้างใน
รัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึง่ วัดแห่งนี้ได้รบั การอุปถัมภ์จาก
เจ้ามหาชีวต
ิ ศรีสว่างวงค์ และเจ้ามหาชีวต
ิ ศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สอง
พระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้ง
ต่า ซ้อนกันอยูส
่ ามชัน
้ มีช่อฟ้ าทีอ
่ ยูต
่ รงกลางของหลังคารวมกัน 17
ช่อ ถ้าเป็ นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านัน
้ ชมพระพุทธรูปป่ าง
ห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่
ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวต
ิ
ชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายใน
บรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จานวนมากทีเ่ ก็บมาจากวัดร้างต่างๆ
้ ในสมัยพระเจ้าวิชุนราช
10.00 น. จากนัน
้ นาท่านชม วัดวิชุนราช สร้างขึน
(พ.ศ. 2046) นับเป็ นอีกหนึ่งพระธาตุทช
ี่ าวหลวงพระบางให้ความ
นับถือ ซึง่ เป็ นพระธาตุทม
ี่ ีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึง่ ชาวหลวง
พระบางจึงเรียกชื่อ พระธาตุหมากโม มาจนถึงปัจจุบน
ั
10.30 น. เดินทางสูห
่ มูบ
่ า้ นซ่างไห เพือ
่ ลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์ สองฝั่ ง
แม่น้าโขง
12.00 น. บริการอาหารเทีย่ ง (4)
13.00 น. พาท่านลงเรือชม ถา้ ติง่ ซึง่ เป็ นถา้ อยูบ
่ นหน้าผาริมแม่น้าโขงมีอยู่
2 ถา้ คือ ถา้ ติง่ ลุม
่ หรือ ถา้ ล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้า มีล ักษณะเป็ น
โพรงน้าตืน
้ ๆ มีหน
ิ งอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จานวนนับ 2,500
องค์ ส่วนใหญ่จะเป็ นพระยืน มีทง้ ั ปางประทานพร และปางห้ามญาติ
้ บันไดไป 218 ขัน
และ ถา้ ติง่ บน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึน
้ ปากถา้
ไม่ลก
ึ มากมีพระพุทธรูปอยูใ่ นถา้ แต่ไม่มากเท่าถา้ ล่างสมัยโบราณ
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15.00 น. พาท่านเทีย่ วชม น้าตกตาดกวางสี ชมความงดงามของน้าตก ซึง่
เป็ นน้าตกทีส
่ ูงราว 70 เมตร ถือเป็ นน้าตกทีส
่ วยทีส
่ ุดในหลวงพระ
บาง โดยสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ซึง่ มีสะพานพาดผ่านสายน้า
ทีต
่ กลงมา ฉากหลังคือน้าตกหินปูนสีขาวและน้าใสๆ บางครัง้ อาจ
เป็ นละอองเกิดเป็ นสีรงุ ้ ให้ได้เห็น ทัศนีย์ภาพโดยรอบเป็ นธรรมชาติ
และมีจุดลงเล่นน้าตามลาธารเล็กๆ ให้ทา่ นได้สมั ผัส
้ เขาพูสี ขึน
้ บันได 328 ขัน
16.30 น. จากนัน
้ นาท่านขึน
้ นมัสการธาตุพูสี
้ ท่านจะ
เจดีย์ธาตุคบ
ู่ า้ นคูเ่ มืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึน
ได้รบั ความกลิน
่ หอมจากดอกจาปาลาว ซึง่ เป็ นดอกไม้ประจาชาติลาว
ชมพระอาทิตย์ยามเย็น วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบาง
18.00 น. บริการอาหารค่า (5)
19.00 น. เช็คอินเข้าทีพ
่ กั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส
่ าม หลวงพระบาง – วังวียง – ถา้ จัง
07.00 น. บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของทีพ
่ กั
08.00 น. อาลาหลวงพระบาง เดินทางมุง่ หน้าสู่ วังเวียง ระหว่างทางวะ
ถ่ายรูปสวยๆที่ กิว่ กะจา ผ่านพูคน
ู แวะซื้อผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ
ของชาวเขา
12.00 น. บริการอาหารเทีย่ ง (7)
15.00 น. เดินทางถึง “กุย้ หลินเมืองลาว” พาท่านชมถา้ จัง ถา้ ทีส
่ วยทีส
่ ุดของ
วังเวียงภายในเป็ นโถงใหญ่ มีไฟประดับ ท่านจะสัมผัสได้ถงึ อากาศ
เย็นฉ่ า จากนัน
้ พาท่านนั่ งเรือล่องแม่น้าซองชมพระอาทิตย์ตกดิน
18.00 น. บริการอาหารค่า (8)
19.00 น. เช็คอินเข้าทีพ
่ กั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส
่ ี่ เวียงจันทน์ – ด่านพรมแดนมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย
07.00 น. บริการอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของทีพ
่ กั
08.00 น. อาลาวังเวียง พาท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์
12.00 น. บริการอาหารเทีย่ ง (10)
13.00 น. นาท่านเข้าชม วัดสีสะเกด ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลางตัวเมืองนครหลวง
เวียงจันทน์ ติดกับหอคา พระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน
้ ในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจ้าโพธิสารราช พระบิดาของพระ
สร้างขึน
้ แห่งแรกใน
เจ้าไชยเชษฐาธิราช ในศตวรรษที่ 16 เป็ นวัดทีส
่ ร้างขึน
นครเวียงจันทน์ จากนัน
้ นาท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์หอพระแก้ว (Hor
Phra Kaew Museum) ซึง่ ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นทีป
่ ระดิษฐานพระแก้ว
มรกตก่อนทีจ่ ะถูก อันเชิญมาไว้ที่ประเทศไทย จากนัน
้ นาท่าน
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นมัสการ พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี ปูชนียสถานอัน
สาคัญของวัดพระธาตุหลวง ถือได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของ
ประเทศลาว บริเวณด้านหน้ามีอนุสาวรียพ
์ ระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ประดิษฐานอยู่ จากนัน
้ นาท่านชมอนุสาวรีย์ประตูชยั (Victory
Monument)สถาปัตยกรรมผสมผสาน ระหว่างลาวล้านช้าง กับ
ฝรั่งเศส ตัง้ ตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพือ
่
ราลึกถึงวีรชนของชาติทเี่ สียสละเพือ
่ ชาติบา้ นเมืองมาทุกยุค ทุกสมัย
15.00 น. ได้เวลาอันสมควร นาคณะมาทีด
่ า่ นชายแดนลาว-ไทย ให้ทา่ น
แวะช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ที่ Duty free ของลาว ระหว่างรอ
เจ้าหน้าทีท
่ าเอกสารข้ามแดน
17.00 น. เดินทางกลับประเทศไทยด้วยความประทับใจ และส่งท่านด่าน
หนองคาย โดยสวัสดิภาพ
*****************************************************************************
**********

อัตราค่าบริการทัวร์
จานวน
ผู้เดินทาง
ที่พกั 3ดาว
ที่พกั 4ดาว

ผู้ใหญ่ 5-9 ท่าน
ท่านละ

ผู้ใหญ่ 10-15 ท่าน
ท่านละ

** พักเดี่ยว **
เพิม
่ ท่านละ

7,900
8,900

7,500
8,500

1,500
2,500

หมายเหตุ : ผูเ้ ดินทางจาเป็ นต้องมีพาสปอร์ตไทยเท่านัน
้ !
ราคานี้เฉพาะกรุป
๊ หน้าร้านเท่านัน
้
อัตราค่าบริการนี้ยงั ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่ (7%) และภาษี หกั ณ ที่
จ่าย (3%)
จ่ายเพิม
่ ท่านละ 600 บาท หากเดินทางในช่วงวันดังต่อไปนี้
- ช่วงวันที่ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.
- วันที5
่ ก.พ. (วันตรุษจีน)
- วันที่ 19 ก.พ. (วันมาฆบูชา)
- ช่วงวันที่ 6-8 เม.ย.
- ช่วงวันที่ 12-16 เม.ย.
้ อยูก
ใช้รถบัส หรือ รถตู้ ในการเดินทาง ซึง่ ขึน
่ บั จานวนผูเ้ ดินทาง
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตูป
้ รับอากาศ /รถบัสปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
2. ค่าทีพ
่ กั (โรงแรมในประเทศลาว 3 คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง)
3. ค่าอาหารทุกมื้อ (10 มื้อ)
4. น้าดืม
่ ระหว่างเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมสถานทีต
่ า่ ง ๆ
6. ค่าล่องเรือแม่น้าโขงไปถา้ ติง่ และค่าล่องเรือแม่น้าซอง
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
8. มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง (ลาว )
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ งั่
เพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดเสื้อผ้า, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
2. ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ทีไ่ ม่ได้ ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าทาบุญในสถานทีต
่ า่ งๆ รวมถึงการใส่บาตร
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ และคนขับรถ (รวม 450 บาท/ท่าน/ทริป)
5. ค่าภาษี มูลค่าเพิม
่ 7% และ ภาษี ห ัก ณ ทีจ่ า่ ย 3%
เงือ่ นไขการสารองทีน
่ งั่
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วิธีการจองทัวร์ : โอนมัดจาท่านละ 4,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลัง
การจองโดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการชาระเงินให้เจ้าหน้าที่ ส่วน
ทีเ่ หลือชาระก่อนวันเดินทาง 10 วัน
“ คาแนะนาในการจองทัวร์ ”
ควรจองก่อนการเดินทางค่ะ โดยเฉพาะท่านทีต
่ อ
้ งการเดินทางท่องเทีย่ วช่วง
เทศกาล
มักพลาดโอกาส เพือ
่ ความแน่นอนแนะนาให้วางแผนการจองล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 เดือน
**ทางเรามิได้มีเจตนาทีจ่ ะรบกวน หรือเร่งรัด หากแต่เพือ
่ ความแน่นอนของ
ท่าน
ทีจ่ ะได้ทอ
่ งเทีย่ วตามความตัง้ ใจ **
การจองทัวร์ การสารองทีน
่ งั่ และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมทีจ่ ะ
เดินทาง จากนัน
้ โทรเข้ามาเช็คทีว่ า่ ง และสารองทีน
่ งั่ ได้ทน
ั ที ติดต่อ

คุณดารา (095-324-9598)
เงือ่ นไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 4,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจองโดย
โอนเข้าบัญชี และส่งหลักฐานการชาระเงินให้เจ้าหน้าทีเ่ มือ
่ ท่านได้ทา
การเลือกวันเดินทางแล้ว (เจ้าหน้าทีจ่ ะยืนยันเมือ
่ ได้รบั เงินมัดจาแล้ว
เท่านัน
้ )
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท
้ เี่ ดินทางทีม
่ อ
ี ายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6
เดือน
3. หากในคณะของท่านมีผต
ู้ อ
้ งการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair),
เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทีย่ ว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ น
หมูค
่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทง้ ั หมด
4. การชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทางบริษท
ั ฯ จะเรียกเก็บก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า10 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกาหนด
เนื่องจากทางบริษท
ั ฯ ต้องสารองค่าใช้จา่ ยในส่วนของค่าทีพ
่ ัก
ร้านอาหารและอืน
่ ๆ มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
เงือ่ นไขการยกเลิกเดินทาง
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1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมือ
่ ท่านได้รบั อีเมล์ หรือการ
ยืนยันจากเจ้าหน้าทีฝ
่ ่ ายข่ายแล้วเท่านัน
้ !
้ ไป คืนเงินทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึน
้ ไป ยึดเงินมัดจาทัง้ หมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน
้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยท่านละ 50% ของ
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึน
ราคาทัวร์
้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยท่านละ 80% ของ
5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันขึน
ราคาทัวร์
6. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 100% ของ
ราคาทัวร์
7. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีทเี่ จ็บป่ วยหรือมีเหตุจากร่างกายทีไ่ ม่
สามารถเดินทางในช่วงเวลาทีจ่ องได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดง
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้ก ับเจ้าหน้าทีฝ
่ ่ ายขายทัง้ นี้บริษท
ั ฯขอ
์ จิ ารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณีไป
สงวนสิทธิพ
8. ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีต
่ รวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึง่
อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษท
ั บริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนค่า
ทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน
้
9. ในกรณีกรุป
๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษท
ั ฯได้มก
ี ารการันตี
มัดจา หรือ ซื้อขายแบบมีเงือ่ นไขกับสายการบิน รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ
เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เทีย่ วบิน
พิเศษทีเ่ พิม
่ เข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษท
ั ฯ ขอสงวน
สิทธิไ์ ม่คืนเงินค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทง้ ั หมดในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่
สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทาง
บริษท
ั ฯ จะทาการเลือ
่ นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทง้ ั นี้
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ยกเว้นกรุป
๊ ทีเ่ ดินทางในช่วงวันหยุด หรือเทศการทีต
่ อ
้ ง
การันตรีมดั จาทีพ
่ ักโดยตรง ไม่อาจขอคืนเงินได้

บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทท
ี่ า่ นถูก
ปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต
่ รวจคนเข้าเมืองหรือ
เจ้าหน้าทีก
่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศ ซึง่ อยูน
่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษท
ั ฯ
2. หากท่านใช้บริการของทางบริษท
ั ไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ
ไม่ทานอาหารบางมื้อหรือยกเลิกการเดินทางก่อนรายการท่องเทีย่ วจะ
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์ ละจะไม่รบั ผิดชอบคืน
สิน
้ สุดลง ทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ
ค่าบริการทีท
่ า่ นได้ชาระไว้แล้ว ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน
้
3. กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีป
่ ระเทศไทย และในต่างประเทศ
ปฏิเสธมิให้เดินทางออกนอกประเทศ หรือเข้าประเทศทีบ
่ ริษท
ั ฯ ระบุ
ในรายการเดินทาง อันเนื่องมาจากสิง่ ผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ บริษท
ั ฯ ขอสงวน
สิทธิไ์ ม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
้
4. กระเป๋ าสัมภาระต่างๆ ถือเป็ นทรัพย์สน
ิ ส่วนตัวของท่าน ทางบริษท
ั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบ ัติเหตุตา่ งๆ
ใดๆทัง้ สิน
้ (โปรดดูแลด้วยตนเอง)
5. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษท
ั ฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได้
6. หากเกิดทรัพย์สน
ิ สูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบ ัติเหตุสูญ
หายทีเ่ กิดจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
7. หากท่านไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานที่ ทีร่ ะบุในโปรแกรมได้อ ัน
เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ
ทัง้ สิน
้
เงือ่ นไขการให้บริการ
1. บริษท
ั ฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย
อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสยั ทีท
่ างบริษท
ั ฯ ไม่สามารถความคุม อาทิ การนัด
หยุดงาน, การจลาจล, การล่าช้า หรือยกเลิกของเทีย่ วบิน, รวมถึงกรณีที่
กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือ กองตรวจคนเข้า
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะ
ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มสีน้าเงิน)เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการ
เดินทางเข้า หรือ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. รายการท่องเทีย่ วอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์ จี่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์เมือ
3. บริษท
ั ฯ มีสท
ิ ธิท
่ เกิด
เหตุสด
ุ วิสยั
4. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต
่ อ
้ งได้รบั การยืนยันจากบริษท
ั ฯ อีกครัง้
หนึ่งหลังจากได้สารอง ทีพ
่ กั ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
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5. บริษท
ั ฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ
้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
6. เมือ
่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์กบั ทางบริษท
ั ฯ แล้วนัน
้ จะถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของทางบริษท
ั ทุกข้อแล้ว
7. บริษท
ั ฯ รับเฉพาะผูท
้ ม
ี่ ีจุดประสงค์การเดินทางเพือ
่ การท่องเทีย่ วเท่านัน
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษท
ั ฯ ไม่มีสท
ิ ธิใ์ นการให้คา
สัญญาใดๆ ทัง้ สิน
้ แทนบริษท
ั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
้ ีอานาจ
ของบริษท
ั ฯ กากับเท่านัน
้
9. โรงแรมทีพ
่ กั ในประเทศลาวมีมาตรฐานการกาหนดระดับดาวและ
ประเภทของทีพ
่ ักแตกต่างจากประเทศไทย โดยโรงแรมทีพ
่ ักทางบริษท
ั ฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิง ตามการจัดระดับดาวของ
ประเทศลาวตามทีร่ ะบุในรายการท่องเทีย่ วเท่านัน
้ โรงแรมโดยส่วนใหญ่
จะเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีทท
ี่ า่ นมีความ
้ อยูก
ประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน จะขึน
่ บั ข้อจากัดของห้องพักและการวาง
รูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มีความแตกต่างกันอาจจะทา
ให้ทา่ นไม่ได้หอ
้ งพักติดกันและไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามทีต
่ อ
้ งการ
10.
เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทาง
บริษท
ั ฯ ทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและข้อตกลง
ต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ทง้ ั หมดนี้แล้ว

****** Let us fill you with joy. ******

่
แนะนำเทียวบิ
น
วันแรก แนะนำจอง (กรุงเทพ-อุดรธำนี ) ขำไป
่
สำยกำรบิน
เทียวบิ
น
เส้นทำง
เวลำเดินทำง
THAI LION

SL600

DMK-UTH

05:45-06:50

NOK AIR

DD9200

DMK-UTH

06:00-07:05

AIR ASIA

FD3348

DMK-UTH

06:05-07:15

จองทัวร์• คุณนานา (Tel. 092-461-4514 / Line. 092-461-4514)
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วันกลับ แนะนำจอง (อุดรธำนี -กรุงเทพ) ขำกลับ
่
สำยกำรบิน
เทียวบิ
น
เส้นทำง
เวลำเดินทำง
NOK AIS

DD9217

UTH-DMK

19:00-20:00

THAI SMILE

WE009

UTH-BKK

19:15-20:20

THAI LION

SL7611

UTH-DMK

19:20-20:25

THAI LION

SL617

UTH-DMK

21:50-22:55

AIR ASIA

FD3351

UTH-DMK

22:00-23:05

่
*ตารางสายการบินอาจมีการเปลียนแปลงได
้ตลอดเวลา โปรดเช็คกับสายการ
บินให้แน่ ใจอีกครง้ั
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