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วันแรก

จัดทำเส้ นทำงท่ องเที่ยวโดยบริษัท Best-consortium

กรุงเทพฯ • อุดรธานี • หนองคาย • วัดสีเมือง • หอพระแก้ว • ประตูชัย • พระธาตุหลวง •
สถานีรถไฟความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ตลาดมืด

03.30 น.
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 (-/กลางวัน/เย็น)

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบิน นก
แอร์ Nok Air(DD) ประตู 6 โดยมีเจ้าหน้าทีอ
่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

05.55 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยเทีย
่ วบินที่ DD088 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
**บนเทีย
่ วบินไม่มอ
ี าหารทั้งขาไปและกลับ**

07.00 น.

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น อุ ด รธานี รั บ กระเป๋ า เรี ย บร้ อ ยแล้ ว น าท่ า นเดิ น ทางด้ ว ยรถตู้ ป รั บ อากาศ
เดินทางสู่ จ.หนองคาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

จากนั้น

เดิ นทางสู่ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวั ดหนองคาย (บริการด้ วยรถตู้ VIP) ทา
เอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศสปป.ลาว

จากนั้น

เดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านขั้นตอนพิธีตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว มุ่ง
หน้าสู่ใจกลางเมือง

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที1
่ )
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นมัสการ วัดสีเมือง วัดที่คนลาวเคารพนับถือ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่บ
ู ้านคู่เมืองของเวียงจันทน์
แนะนาให้ท่านขอโชคขอลาภ ขอเงินขอทองเป็นหลักจึงเหมาะกับคนทาอาชีพค้าขาย นาท่านเข้า
ชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว (HorPhra Kaew Museum) ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้ว
มรกต ในสมัยก่อนหอพระแก้วแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1565 ในรัชกาลของพระไชยเชษฐา ปัจจุบัน
ได้เปลี่ยนมาเป็น พิพิธภัณฑ์ใช้เป็นที่เก็บสะสมพระพุทธรูป

นาท่าน

ชมอนุ ส าวรี ย์ ป ระตู ชั ย (VICTORY MONUMENT) ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของนคร
เวี ยงจั นทน์บนถนนล้ านช้างจะไปสิ้นสุดที่ บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์
สถานเพื่อระลึ กถึ งประชาชนชาวลาวที่ สละชีวิตในสงครามเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะ
ล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง

นาท่าน

สั ก การะ วั ด พระธาตุ ห ลวง(THATLUANG PAGODA) ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
ประตู ชั ย เป็ น ศาสนาสถานที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของประเทศลาว เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ าชาติ ล าวมี
ความหมายต่ อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึ งความเป็นเอกราชและอานาจ
อธิปไตยของลาวสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง
เป็นการผสมผสานระหว่ า งสถาปัตยกรรมในพระพุ ทธศาสนากั บสถาปัตยกรรมของอาณา จั ก รมี
ลั กษณะคล้ายป้อมปราการมีการก่ อสร้างระเบียงสูงใหญ่ข้ึนโอบล้อมองค์ พระธาตุไว้ พร้อมกับทา
ช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆองค์พระ
ธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบ
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จากนั้นเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่หลวงพระบาง
16.00 น.

นาท่านขึ้นรถไฟลาว-จีน ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟใหม่ที่ประเทศจีนและประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเปิด
เป็นเส้นทางการค้าและการท่องเที่ยว ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ชมบรรยากาศ 2 ข้างทางในรถไฟ

*เนื่องจาก ตั๋วรถไฟเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อคทีน
่ ่งั ได้ทน
ี่ ่งั อาจจะไม่ได้น่งั ติดกันและไม่สามารถเลือก
ทีน
่ ่งั บนรถไฟได้ในคณะ*

**รถไฟอาจจะมีการปรับเปลีย
่ นเวลาตามความเหมาะสม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
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18.00 น.

เดินทางถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง เดินทางต่อด้วยรถตู้เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2)

จากนั้น

นาท่านช้อปปิ้ งตลาดมืด (NIGHT MARKET)
ซึ่ ง ชาวหลวงพระบางจะวางของขายตาม
ถนนศรีสว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้ทุก
ท่ า นเลื อกซื้ อสิ นค้ า ตามอั ธ ยาศั ยไว้ เ ป็ นของ
ฝากหรือเป็นของที่ระลึก ให้ทุกท่านเลือกซื้อ
สินค้าได้ตามอัธยาศัย

เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมเมืองหลวง (4*) หรือเทียบเท่า
วันทีส
่ อง

ใส่บาตรข้าวเหนียว • ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี • พระราชวังเก่า • วัดวิชุน • วัดเชียง
ทอง • น้าตกตาดกวางสี • นั่งรถไฟความเร็วสูง

05.30 น.

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

ตื่นเช้าไปร่วม ทาบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้าน
จะพากันออกมานั่งรอตั กบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดิ นมาตามถนนเป็นร้อยๆรู ป ซึ่งเป็นภาพยาม

เช้าที•่ มถ่ีชาีวยรู
ิ ตชีปวกัาของหลวงพระบางโดยสะท้
อนถึ
ถ้น
ี ชที
ี วิต
ของสั งคมอั นสงบสุข และความเลื
Grand Mosque
บรถ Ferrari
• ตึกเบิรจ
์ คาริ
ฟงาวิชั
่ 124
ดูไบมอลล์ ่ อมใส
 (-/บนเครื่อง/เย็น)
ศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง และนาท่านแวะเที่ยวชม
ตลาดเช้า ที่เต็มไปด้วยอาหารพื้นเมือง และของฝาก แวะชิมกาแฟลาวที่ข้ึนชื่อ ร้านประชานิยม ให้
ท่านได้ลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับ ขนมคู่ หรือ ปาท่องโก๋
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เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที3
่ )

นาท่านชม

พระธาตุภูษี( Phousi temple) เป็นยอดเขาที่ มีความสูงประมาณ 150 เมตร ตั้ งอยู่ใจกลางเมือง
หลวงพระบาง เปรี ย บเสมื อ นเสาหลั ก ของเมื อ ง และยั ง เป็ น จุ ด ชมวิ ว ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มไปชม
บรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน และสามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา บันไดทาง
ขึ้นมีท้ังหมด 328 ขั้น ชาวหลวงพระบางกล่าวว่า “ไปเยีย
่ มนครหลวงพระบาง ถ้าไม่ได้ขึ้นภูษีถือ
ว่าไม่ถึงหลวงพระบาง”
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นาท่านชม
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พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จน
สิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น
พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง
ทางด้านหลังก็เป็นพระตาหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย ชม วัดวิ
ชุนราช นาท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวทั่ วไป
เรียกว่า พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว่า คล้ายสถูป
ฟองน้าที่ สาญจี ประเทศอิ นเดี ย ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรู ป
แบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม

จากนั้น

นาท่านชม วัดเชียงทอง(Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้น
ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาว
เรียกว่า “สิน” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้ งและลาดต่าลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3
ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้ วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่ สังเกตกั นว่ า
เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึ งมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็ บ
ของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรู ปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่
ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบารุ งรักษาอย่างดีเยี่ยม
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กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที4
่ )

บ่าย

นาเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้าตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall)
ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2
ข้างทาง เป็นหนึ่งในน้าตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น้าใสสีมรกตตลอดปี ชมความงาม
ของน้าตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร
มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้าตก ให้เวลาอิสระดื่มด่ากับธรรมชาติ
และ อิสระกับการเล่นน้า
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เดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง เดินทางมุ่งหน้าไปยังวังเวียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั่วโมง)

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที5
่ )
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก Inthira Vangvieng (4*) หรือเทียบเท่า

วันทีส
่ าม

ล่องเรือดูแม่น้าซอง • บลูลากูน • ด่านเวียงจันทน์ • สนามบินอุดรธานี • กรุงเทพฯ

 (เช้า/กลางวัน/-)
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที6
่ )

นาท่าน

ล่ อ งเรื อ ชมแม่ น้ า ซอง สั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต ความ

เป็นอยู่และธรรมชาติ ท่ามกลางขุ นเขาที่ ราย
Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari
• ตึกเบิรจ
์ คาริฟา ชั้นที่ 124
ล้ อ มอยู่ โ ดยรอบ จนได้ ช
่ ื อว่(-/บนเครื
า เป็ น “กุ่ อ
้ ยง/เย็
หลิ นน)

ดูไบมอลล์

แห่งเมืองลาว” (รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว)
จากนั้น

ให้ท่านอิสระเล่นน้าตามอัธยาศัยที่ บลูลากูน
จากนั้นนาท่านไปยังสถานที่เช่า บอลลูนยักษ์
สาหรับท่ านที่ อยากขึ้นบอลลูนยัก ษ์ เพื่ อชมเมืองวั งเวี ยงอั นสวยงามในมุมสูงเพื่ อความประทั บใจ
แปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหน (ไม่รวมในค่าบริการ 3,000 บาท/ท่าน)
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เทีย
่ ง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที7
่ )

14.00 น.

นาท่านเดิ นทางไปยังด่านชายแดนลาว-ไทย ระหว่างรอเจ้ าหน้าที่ทาเอกสารการข้ามแดน ที่ด่าน
ลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสาอาง
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

19.00 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ Nok Air(DD) เทีย
่ วบินที่ DD309

20.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย
่ ว
วันเดินทาง

วันเดินทางกลับ

จานวนต่อ
กรุป
๊

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มเี ตียง

พักเดี่ยว

28 ก.ค.65

30 ก.ค.65

24+1

15,999

14,999

3,000

05 ส.ค.65

07 ส.ค.65

24+1

13,999

12,999

3,000

10 ส.ค.65

12 ส.ค.65

24+1

13,999

12,999

3,000

11 ส.ค.65

13 ส.ค.65

24+1

14,999

13,999

3,000

12 ส.ค.65

14 ส.ค.65

24+1

16,999

15,999

3,000

19 ส.ค.65

21 ส.ค.65

24+1

14,999

13,999

3,000

26 ส.ค.65

28 ส.ค.65

24+1

14,999

13,999

3,000

02 ก.ย.65

04 ก.ย.65

24+1

14,999

13,999

3,000

09 ก.ย.65

11 ก.ย.65

24+1

14,999

13,999

3,000

13 ก.ย.65

15 ก.ย.65

24+1

14,999

13,999

3,000

23 ก.ย.65

25 ก.ย.65

24+1

14,999

13,999

3,000

30 ก.ย.65

02 ต.ค.65

24+1

14,999

13,999

3,000

07 ต.ค.65

09 ต.ค.65

24+1

14,999

13,999

3,000

13 ต.ค.65

15 ต.ค.65

24+1

15,999

14,999

3,000

14 ต.ค.65

16 ต.ค.65

24+1

15,999

14,999

3,000

21 ต.ค.65

23 ต.ค.65

24+1

14,999

13,999

3,000

22 ต.ค.65

24 ต.ค.65

24+1

16,999

15,999

3,000

28 ต.ค.65

30 ต.ค.65

24+1

15,999

14,999

3,000

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,000 บาท
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**
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อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป ดอนเมือง - อุดรธานี - ดอนเมือง สายการบิน Nok Air (DD)
เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
✓ ที่ พักโรงแรมตามรายการ 3 คื น พักห้องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงิ นพักห้อง
เดี่ยว)
✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry
7 กก.ต่อ 1 ใบ
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
✓ น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ช/รถตู้(VIP)รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดิ นทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่ค้ม
ุ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่ค้ม
ุ ครองโรคประจาตัว
ของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-

ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน

-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
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หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ลาวมีการปรับเปลี่ยนข้อกาหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ
ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

-

ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย สาหรับ
ท่านที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

-

ค่ าทิ ปไกด์ ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทั วร์ 1 ท่ าน(บังคั บตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศ)

-

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป
ค่ะ)

เงื่อนไขการสารองทีน
่ ่งั และการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
•

กรุ ณาจองทั วร์ล่วงหน้า ก่ อนการเดิ นทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่วนที่ เหลื อชาระทั นที ก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ กรุณาชาระก่อนเดินทาง 30 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ยกเว้นในกรณีวันหยุ ดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ ามัดจ าให้
ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

•

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

•

ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
•

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ังหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น

•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
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ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :
•

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรอง บริษัทฯจะทา
การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

•

ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดิ นทางจานวน 20 ท่ านขึ้นไป จึ งออกเดิ นทาง ในกรณีที่มีผู้เดิ นทางไม่ถึ ง 20 ท่ าน ขอสงวนสิ ท ธิ์
เลื่ อนวั นเดิ นทาง หรื อ ยกเลิ ก การเดิ นทาง โดยทางบริ ษั ท จะแจ้ งให้ ท่ า นทราบล่ วงหน้ า 10 วั นก่ อนการ
เดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่ อนท าการออกตั๋ ว เนื่ องจากสายการบิ นอาจมีก ารปรับเปลี่ ยนไฟล์ ทบิ น หรื อเวลาบิ น โดยไม่ ไ ด้ แจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋ วภายในโดยไม่แจ้ งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
• เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
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➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้ า เมื อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมแรงงานทั้ ง จากไทยและต่ า งประเทศซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดิ นทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่ง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
➢ ทางบริ ษั ท ฯจะไม่รั บผิด ชอบใดๆทั้ งสิ้น หากท่ า นใช้ บ ริ ก ารของทางบริ ษั ท ฯไม่ครบ อาทิ ไม่ เ ที่ ย วบาง
รายการ,ไม่ ท านอาหารบางมื้ อ,เพราะค่ า ใช้ จ่ า ยทุ ก อย่ า งทางบริ ษั ท ฯได้ ช าระค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ตั ว แทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุ ดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋ วเครื่องบินเป็นตั๋ วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดิ นทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่ อนวั นหรือคื นเงิ น
และไม่ ส ามารถเปลี่ ย นชื่ อได้ ห ากมี ก ารปรั บ ราคาบั ต รโดยสารสู ง ขึ้ น ตามอั ต ราค่ า น้ า มั น หรื อ ค่ า เงิ น
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด
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➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊ มลาย
การ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ
เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์
ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิง่ นี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณีผู้ที่เดิ นทางไปประเทศ สปป.ลาวจะต้ องแสดงใบรับรองการฉีด วั คซี นครบโดส (ฉบับจริง/สาเนา)
อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ของบริษัทฯทีไ่ ด้ระบุในรายการทัวร์ท้ังหมด**



