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ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน 

สุดคุ้ม Exclusive กรกฎาคมถึงกันยายน18 

จองด่วน ! รับเพียง 10 ท่านต่อทริป ไปกับเราได้บญุสังคม 
ไฮไลท์ :  วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น ้าโขง – แม่น ้าคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวง
พระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – น ้าตกกวางสี – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว 

พิเศษ : ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว (พร้อมข้าวเหนียว+ข้าวต้มมัด+ท่ีนั่งหน้าต าหนักกลาง บนถนนสักรินทร์) 

จ ำนวนวัน เร่ิมต้น (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วัน 7,999 กรกฎาคมถึงกันยายน18 Lao Airlines (QV) 20 ท่ำนต่อคณะ 
วันเดินทำง 3 วัน 2 คืน (พัก 2 คืน@หลวงพระบำง) ระดับ 4 ดำวลำว 

อำหำร อำหำรเช้ำ@โรงแรม 2 มื้อ อำหำรกลำงวันและค่ ำ@ห้องอำหำร 3 มื้อ  
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เที่ยวบิน ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมที่ได้อนุมัต ิ
(ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจำ่ยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว ) 

สำยกำรบิน BKK-LPQ เวลำออก เวลำถึง LPQ-BKK เวลำออก เวลำถึง 
Lao Airlines (QV) QV634 1025 1205 QV633 0740 0920 

 

 

Itinerary  Hiso Luang Prabang 3 วัน – 10 ท่านต่อคณะออกเดินทางกรกฎาคม-กันยายน18 
จ ำนวนวัน เร่ิมต้น (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วัน 7,999 กรกฎาคมถึงกันยายน18 Lao Airlines (QV) 20 ท่ำนต่อคณะ 
ประสานงานการดูแลภายใต้ในนาม :  Journey LAOS เพราะ Life is Journey  พวกเราคืออีกห

นี่งครอบครัวที่ชอบออกเดินทางไปยังที่ต่างๆ เพื่อค้นพบตัวเอง ค้นพบค้าตอบให้กับส่ิงที่ตัวเองตั งข้อ
สงสัย  ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเพื่อนใหม่ มิตรภาพใหม่ๆ และโอกาสใหม่ๆ บนโลกใบกลมนี  พวกเราคือ
ผู้ช้านาญเส้นทางเกาหลี   วันนี พวกเราได้ค้นพบอีกประเทศในโลก คือ ลาว  ที่ผู้คนยังหยุดกาลเวลาใน

เรื่องราวน่ารักๆ ไว้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ เมืองหลวงพระบางที่เราอยากพูดดังๆ ว่า  “ เป็นเมืองที่น่ารักที่สุดในโลก ” ขอเชิญทุกท่านให้
มาลองใช้บริการดู แล้วคุณจะรู้จักและรักพวกเรามากขึ น  เพราะทุกคนที่เดินทางไปกับเรา ท่านจะได้ “ คุณค่าของการเดินทาง ไม่ใช่แค่ไป
เที่ยว ” 

 

วัน รำยกำรท่องเท่ียว B L D 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง – วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – สักการะ
พระธาตุพูสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) 
❖ มื อค่้าสุดไฮโซ ณ ตึกต้าหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื นเมือง (ชาววัง) 
❖ พักที่ Santi Resort & Spa (พักระดับ 4 ดาวลาว) 

- X X 

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า –  พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเซียง
ทอง – มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น ้าตกกวางสี X X - 

วันที่สาม สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง – กรุงเทพฯ X - - 

โปรดตรวจสอบ อำยุ ของหนังสอืเดินทำง ( Passport ) ของผูโ้ดยสำร ว่ำจะต้องคงมีอำยุเหลือ ณ วันเดินทำง มำกกว่ำ 6 เดือนขึ้นไป 

และหนังสือเดินทำงเหลือหน้ำกระดำษเพียงพอให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนได้ประทับตรำ หนังสือเดินทำงอยู่ในสภำพที่ดี (ไม่ช ำรุด) 

DAY วันแรก  กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง เช้ำ กลำงวัน เย็นหรือค่ ำ 

1 เวลาที่ประเทศลาวเท่ากับเวลาที่ประเทศไทย | เวลาบินประมาณ 1.40 ช.ม. - x x 
เช้า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

http://www.journeykorea.com/?page_id=66
http://www.journeykorea.com/?page_id=66
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(นัดหมำยก่อนออกเดินทำง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้ำก่อนเครื่องออก)  
พร้อมกันทีช้ั่น 4 ผู้โดยสำรขำออก 

เช็คอินหมายเลข 

W 7-8 
Lao Airlines 

(QV) 
หมำยเลข   

10 

ข้อแนะน ำ 
หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า 

• ห้ามน้าผลไม้และเนื อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศลาว หากพบจะต้องเสียค่าปรับ 
• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในลาวอาจจะไม่มีบริกรช่วย (แนะน้า ตลอดทริปจะต้องดูแลกระเป๋ายกขึ นลงห้องด้วยตัว

ท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ นได้)   
• กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 
• ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อัญมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็น

เงินได้  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 
• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ นเครื่อง ”  กรุณารอที่ประตูขึ นเครื่องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื่องออก 
• น้าเสื อแจ็คแก็ตติดตัวขึ นเครื่องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น  (ส้าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะน้า :  นอนให้มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธ์ิท้าให้นอนหลับ ไม่ดื่ม
สุราหรือของมึนเมา และดื่มน ้ามากๆ) 

พร้อมเดินทำง !  กำรเช็คอินตั๋วเดินทำงที่เคำเตอร์สำยกำรบิน  เงื่อนไข 

• เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรก่อนเวลำเครื่องออกสำม (3) ชั่วโมง เคำน์เตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  ผู้โดยสำรจ ำเป็นต้องด ำเนินกำร
ให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเดินทำง โดยไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรที่ท่ำนได้ช ำระไป
แล้ว  

• ไม่แสดงตนหรือยืนยันควำมเป็นตัวท่ำนต่อพนักงำนของสำยกำรบิน 

• ไม่อำจแสดงเอกสำรได้อย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสำรกำรเดินทำงที่ช ำรุดไม่สมบูรณ์จัดว่ำเป็นเอกสำรที่ไม่ถูกต้อง)  
• ส ำหรับท่ำนต้องมีตรำอนุญำตเดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศ (วีซ่ำ) ซึ่งจ ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรแจ้งเข้ำแจ้งออก   หรือ  

เอกสำรด้ำนกำรท ำงำน Work Permit 

• กระท ำกำรประทุษร้ำยแก่พนักงำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ณ เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยำมพนักงำนของสำยกำรบินไม่ว่ำ
โดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 

• หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตให้ท่ำนเดินทำงหรือขึ้นเครื่องบิน 

• หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเนื่องจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลักษณะอำกำรที่เป็นอันตรำยอย่ำงเห็นได้ชัดในทำงกำรแพทย์ และ/หรือ  หำกสำย
กำรบินเห็นควรว่ำไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย์ หรือเงื่อ นไขทำงกำรแพทย์ของท่ำนอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพแก่ผู้โดยสำรอ่ืน 

ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบิน LAO AIRLINES (QV) (บริการอาหารว่างบนเครื่อง) 

08.00 
เช้าวันสดใส เดินทางไป  Airport แบบอินเทรนด์โดย Airport City Link หรือ รถยนต์ส่วนตัว หรือ ใช้บริการรถลีมูซีนหรือแท๊กซ่ีของ
ค่ายต่างๆ  สู่สนามบินสุวรรณภูมิ   Check in ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ W แถว W10-12 สายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 
634 สู่ เมืองหลวงพระบาง 

10.20 
เหินฟ้าออก จากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พร้อมเครื่อง ATR 70 ที่นั่ง มาตรฐาน ความปลอดภัยสูง พร้อมการ
บริการบนเครื่อง สบายดีการบินลาว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.40นาที อาหารว่าง (กล่องนะจ๊ะ แต่ก็อร่อยแบบลาวโซ ครับผม)                                                                 
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12.00 
เดินทางถึง สนำมบินแห่งชำติหลวงพระบำง (สมกับเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ไม่ซับซ้อนเดินสบายมาก) ผ่านขั นตอนตรวจคนเข้า
เมือง ไม่ต้องท้าวีซ่าส้าหรับพาสปรอตไทย (ง่ายๆ ครับ)          
ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 นิ ว พื นหลังสีขาว 1 ใบ                                                                          

12.15 

เจ้าหน้าที่ Santi Resort & Spa รอถือป้าย “ Journey Laos ” ให้การบริการด้านหน้า พร้อมรถเดินทาง เพื่อ
น้าท่านไปเช็คอิน ยังโรงแรม สัมผัสความพอเพียงของเมืองมรดกโลก คิดเพลินๆก็ถึง อลังการรีสอร์ท 4 
ดาว บนเนื อที่กว่า 20 ไร่ ที่งดงามไปด้วยสวนสวยแบบธรรมชาติ และสายน ้าฝายน ้าล้นเสนาะหู 

บริการฟรี !  FREE WIFI ภายในห้องพักและบรเิวณทั่วไปของรีสอร์ท  Santi Resort & Spa 
12.45 อำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร ใจกลางเมือง 

14.00 

หลังอาหารกลางวัน น้าท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะกลางเมืองหลวงพระบาง  ที่โอบล้อมไปด้วยสายน ้าจากแม่น ้าคาน ไหลมาโอบมา
บรรจบกับ มหานทีสายน ้าแห่งเอเชีย แม่น ้าโขง  ชมวิวความงดงาม เรียบรอบเมือง วิถีแห่งเมืองพระบาง วัดทำดหลวง ตามต้านาน
กล่าวว่าวัดทาดหลวงสร้างขึ นโดย สังฆทูต ของพระเจ้าอโศกมหาราช ซ่ึงเดินทางจากอินเดียมาเผยแพร่พุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ 
3 สร้างขึ นในปีพ.ศ.2361 ในรัชกาลพระเจ้ามันธาตุราช /หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปัจจุบัน เป็นที่เก็บพระสรีรังคารของเจ้ามหา
ชีวิตศรีสว่างวงศ์ และ พระราชวงศ์  /ภายใน สิมวัดทาดหลวงมีราวเทียนไม้แกะสลักฝีมือเยี่ยมเรื่องรามเกียรติ์ ซ่ึงเจ้ามหาอุปราชบุญคง
สร้างถวายในพ.ศ.2458  /ทุกๆปีในวันที่ 29 ตุลาคม ซ่ึงครบรอบวันสวรรคตของพระองค์ เชื อพระวงศ์เก่าทั งที่ยังอาศัยอยู่ในเมือง
หลวงพระบางและจากต่างประเทศ จะกลับมาร่วมกันท้าบุญที่วัดนี  วัดใหม่สุวันพูมำรำม ซ่ึงอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวัง
หลวงวัดนี เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม  เข้านมัสการ พระประธานภายใน
โบสถ์ และ ชมสถาปัตยกรรม ลานช้าง ลายภาพวาดลงรัก ปิดทอง บริเวณด้านหน้าทางเข้าพระอุโบสถ ได้เวลาแสงอาทิตย์เริ่มอ่อนตัว
ลง น้าคุณไปยัง ยอดภูที่สูงที่สุดในเขตเมือง ให้คุณออกก้าลังกายยามเย็นเดินนับบันได กว่า 300ขั น ขึ นไปยังยอดภู  ระหว่าง สองข้าง
ทางขึ นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจ้าปาลาว มีจุดพักชมวิว มุภาพเบิร์ดอายวิว 360องศา (ที่ขอบอกว่า ใครที่ผ่าน
ข้ามแม่น ้าคาน ไปกลับเกิน เกิน 3 รอบ ไปแล้วไม่ขึ นคาน ตามช่ือแน่ๆๆ ครับ)  สักกำระพระธำตุพูสี   ที่ตั งอยู่บนเนินเขาสูง 150 
เมตร  เป็น ปูชนียสถาน ที่เคารพของ ชาวเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ นไปก็เหมือนมาไม่ถึง
หลวงพระบาง มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่  ริมแม่น ้าโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า 
บ้ำนผำ เมืองภ ูอูร่ยะธรรม ล้ำนช้ำง    

18.00 

ลงจากยอดพู ทัศนียภาพ ที่มองลงมา ยังบริเวณทางลง จะเห็น เห็นความเคลื่อนไหว  สีสันยามค่้าคืนของ ตลาดมืด หลวงพระบาง 
ก้าลังเริ่มต้น  จากนั นน้าท่าน ไปทานอาหารค่้า ณ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ร้ำนอำหำรปำกห้วยมีชัย หลังอาหารค่้า อิสระกับการเดิน
ในตลาดมืด (ตลาดกลางคืนนะครับ) เลือกชมสินค้าพื นเมือง ที่ทอดตัวยาวเป็นถนนคนเดินตลอดแนวถนนข้าวเหนียว ( ถนน สัก
รินทร์ ) 
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บรรยากาศในร็อบบี ของ Santi Resort & Spa อาหารต้อนรับมื อกลางวันของ Santi Resort & Spa 

พระธาตุพูสี บรรยากาศภายในตัวเมืองหลวงพระบาง 
 

DAY วันที่สอง  หลวงพระบาง  เช้า กลางวัน เย็นหรือค ่า 

2  x x - 

05.30 
Morning call ปลุกท่าน ตื่นเช้ารับอรุณสดใส สูดกลิ่นไอ ดินแดนที่ได้ช่ือว่าเป็นแหล่งโอโซนที่บริสุทธ์ิอีกแห่งหนึ่งของโลก เพื่อ
เตรียมตัว ท้าบุญรับบุญ ตักบำตรข้ำวเหนียว  ตามประเพณี ชาวหลวงพระบาง 

06.30 

น ำท่ำนเดินทำงออกจำกที่พัก ไปยังบริเวณ ถนนด้ำนหน้ำ ต ำหนักกลำง Villa Santi Hotel ณ ที่นั น โรงแรม ได้จัดเตรียมที่นั่งใส่บาตร
พร้อมอาหาร ข้าวเหนียวตามประเพณี ไว้ให้ท่านพร้อม (โตกใส่บาตร ประกอบด้วย ข้าวเหนียว 1 กระติบใหญ่ + ข้าวต้มหมัด ผ้าสไบ 
ส้าหรับพันรอบอก ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวลาว นิยมสืบทอดกันมามากกว่า 200ปี การใส่จะหยิบข้าวเหนียวเพียงปลายนิ วมือใส่
ลงบาตร ไม่นิยม ใส่อาหารหรือของอื่นๆลงในบาตร ซ่ึงในทุกเช้าจะมีพระเณรกว่า 100 รูป ออกเดินรับบาตร บนถนน สายหลักแห่งนี  
) ตลำดเช้ำ ข้ำงวัด ตลาดชุมชนเก่าแก่ ที่เป็นที่จ้าหน่าย พืชผัก ปลา และ ของป่าหายาก รวมถึงอาหารส้าเร็จรูปลาว นานาชนิด และ 
ของใช้ต่างๆๆอาทิ ผ้าทอมือ ในรูปแบบต่างๆ ตลาดแห่งนี  เป็นตลาดชุมชน ที่ขายของราคาปกติ ไม่มีราคานักท่องเที่ยว ต่อรองราคา
กันได้บ้างเล็กน้อย ไฮไล้ อยู่ที่ตอนท้ายตลาด ทางออก ริมแม่น ้าโขง ที่เป็นร้านกาแฟ  ประชานิยม ฮิปๆ เสน่ห์ แบบลาว ที่ต้องห้าม 
พลาด 

07.30 
น ำท่ำนเดินทำงกลับมำยังที่พัก อำหำรเช้ำอุ่นๆ สบำยๆแบบ Buffet  หลำกหลำยชำติ  มีให้เลือก พร้อมกาแฟลาว และ หอมกรุ่นกับ 
Bakery Home made  และ ซุ้มอาหารห้ามพลาด สารพัด เฝอ ลาว รสขาตกลมกล่อม ร้อนกรุ่น และ สลัดผัดสดปลอดสารพิษ พร้อม
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ด้วยน ้าสลัด สดจากครัว แนะน้า France dressing สุดยอด Signature ของ Santi Resort 

08.30 

รถตู้ปรับอากาศ และ driver guide รอให้บริการพาคุณ สบายสบายทัวร์ วันนี  แต่งกายร่วมสมัยนิยมไทย หรือลาว ตามสะดวก กับ
โปรแกรม  City tour  แม่หญิงแนะน้าให้นุ่งซ่ิน หรือกระโปรงยาวคลุมเข่า เพราะสถานที่ส้าคัญภายในเมืองหลวงพระบาง ไม่
อนุญาตให้ แม่หญิง ที่สวมใส่กางเกง ทั งสั น – และ ยาว เสื อ ที่บาง หรือ ออกแนว on the beach (คือโป๊ ไง)   
พระรำชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบำง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซ่ึงเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาว
ฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ท้าด้วยทองค้า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง 
วัดแสนสุขำรมณ์ วัดที่มีช่ืออันเป็นมงคล และเป็นวัดคู่เมืองเก่าแก่ที่สุดอีกหนึ่งวัด สร้างในปี คริสต์ศตวรรษที่ 15  ที่ซ่อนความ
ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา ของจิตรกรรมภาพวาด ในยุคโยนก ที่มีลักษณะ เหมือนจิตรกรรมภาพวาด ของสกุลช่างเมืองน่าน  ซ่ึงจะพบ
เห็นได้ ในวัดหลายแห่งของจังหวัดน่าน  ที่ถูกจัดให้เป็นเมืองคู่แฝด และ รวมถึง จังหวัด เลย (ประตูทางเดินของวัดแห่ง นี สามารถ
เดิน เช่ือมต่อ เดินไปยังอีกสามวัด ติดกันได้ และ ยัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยม ที่มีอาคารรูปทาง ชิโนโปรตุเกส เรียงราย ตลอด
แนวสองฝั่งถนน  ที่สวยงาม และ เงียบ สงบ ) 
วัดเซียงทอง วัดสวยงามที่สุด ที่เป็นที่เก็บพระ ราชรถเกย เมื่อครั ง สมเด็จเจ้ามหาชีวิต และ ยังเป็นสถานที่ส้าคัญ ที่คู่แต่งงาน ชาวลาว 
นิยมต้องมากราบไหว้ พร้อมทั งถ่ายรูปคู่ ณ วัดแห่งนี   และ ที่พลาดไม่ได้  ต้อง ชมพระม่าน ในโบสถ์เล็ก (จะมีช่องเล็ก ๆ ให้ทุกคน 
หรี่ตาข้างหนึ่งมองเข้าไป จึงจะเห็น) พระม่าน หนึ่งปีจะอันเชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ลาว เพื่อให้
ประชาชนสักการบูชา อย่างใกล้ชิด หากยังไม่จุใจ ไปอุ้มพระเสี่ยงทาย อยู่ใกล้ ๆ หอพระม่าน ก็ลองอธิฐานเส่ียงทายกันดู  ดวงใคร 
ดวงมัน หลายท่านพิสูจน์แล้ว  ว่าแม่นจริงๆ ไม่เชื่อลองตั งจิอธิษฐาน พิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง  

 

พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง  น ้าตกกวางสี 
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บรรยากาศตลาดกลางคืน วัดเชียงทอง 
 

12.00 อำหำรลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร  

13.00 

หลังอาหารกลางวัน ขึ นรถตู้ปรับอากาศเดินทางต่อไปยัง มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น ้าตกกวางสี หรือ น ้าตกกวางซี เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซ่ึงมีช่ือเสียงที่สุดของหลวงพระบาง น ้าตกแห่งนี อยู่นอกเมืองหลวงพระบางไปทางทิศใต้ประมาณ 30 
กิโลเมตร ช่ือของน ้าตกกวางสี หมายถึง กวางหนุ่มที่เขาเพิ่งเริ่มงอก (ภาษาไทยเรียกกวางซีหรือกวางเขาซี) น ้าตกกวางสีเป็นน ้าตก
หินปูน สายน ้าทิ งตัวจากหน้าผาสูงกว่า 70 เมตร สู่แอ่งน ้ากว้างเบื องล่าง ท้าให้เกิดละอองฝอยของไอน ้าพุ่งกระจายทั่วบริเวณ โดย
บริเวณด้านล่างน ้าตกจะมีสะพานและเส้นทางให้เดินไปชมมุมต่างๆ ตลอดจนมีที่นั่งให้ชมทวิทัศนแ์ละพักผ่อนหย่อนใจ น ้าตกกวางสี
มีน ้าไหลตลอดปี อากาศเย็นสบาย อนุญาตให้เล่นน ้าได้เป็นบางจุดตามป้ายเตือนไว้เท่านั น ส้าหรับนักท่องเที่ยวที่อยากใกล้ชิดน ้าตกก็
มีทางเดินด้าน ข้างให้เลาะไปยังชั นบน ซ่ึงควรระมัดระวังในการเดินเพราะจะเป็นเส้นทางที่ลื่นชัน (โปรดจัดเตรียมชุดเล่นน ้าตกเพื่อ
ความสนุก) 

17.30 น้าท่านเดินทางกลับมายัง รีสอร์ท อิสระเตรียมตัว เพื่อค่้าคืนสดใส บนถนนตลาดมืด แห่ง เมืองมรดกโลก 

18.00 

พร้อมที่ล๊อบบี  รถชัตเติ ลบัส open air  หรือ รถตู้ปรับอากาศ น้าคุณสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง ณ ถนน ข้าวเหนียว จอดรับส่งคุณ บริเวณ
ด้านหน้าตลาดมืด  อิสระให้คุณได้เลือกลิ มลองอาหารแบบคนท้องถิ่น ในซอยถนนข้าวเหนียว  (ตามรอย Amazing ของกินในหลวง
พระบาง)หรือหาของอร่อยไฮโซ เก๋ไก๋ เช่น ร้านอาหารฝรั่งเศสร้านเท่ห์ แบบสไตล์ Chill out Restaurant is recommend  
- ร้านอาหารบ้านโบราณ (Antique House Restaurant)  
- ร้านอาหารฝรั่งเศส ชั นดี ราคาถูก แนะน้า Dao Fa Bristo restaurant พ่อครัวฝรั่งเศส พูดลาว สุดยอด เมนูแนะน้า ปลานิลแม่น ้าโขง 
Filet แสนอร่อย พร้อม ของหวานแสนอร่อย Creeps with Bananas Flambé  
The best place chill out 
➢ แต่งตัวเท่ห์ๆ เดินแบบเปรี ยวๆ เฉี่ยวเข้าร้าน ไฮโซ  ราคาจ่ายสบาย  
➢ ค้าแนะน้าที่อยากให้ท้า แชะ แชท แชร์ สบายดีหลวงพระบาง 

20.30 
รถตู้ปรับอากาศ หรือ รถชัตเติ ลบัส open air  รอรับทุกท่านกลับรีสอร์ท      
ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรอิสระกับกำรเดินในตลำดมืด  รถ Shuttle bus รอบ 21.00 น. และ เที่ยวสุดท้าย 22.00 น.  จะออกจาก Villa Santi 
Hotel  ไปยังรีสอร์ท เวลา 22.00 น. 
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DAY วันที่สาม   หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ 
เช้า กลางวัน เย็นหรือค ่า 

3  x - - 

05.00 
อาหารเช้า ที่ห้องอาหาร ทอแสง ของรีสอร์ท เลือกเติมความอร่อย และรับพลัง อันสดช่ืน ของอากาศยามเช้า ก่อนเตรียมตัวเดินทาง
กลับสู่ ดินแดนสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครฯ 

06.00 เช็คเอาท์  และ ออกเดินทางไปยัง สนามบิน สากลหลวงพระบาง เพื่อเช็คอินท์เที่ยวบิน QV 633 to BKK 
07.40 การบินลาว น้าคุณเหินฟ้า ข้ามแม่น ้าโขง ผ่านเชียงใหม่ มุ่งสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริการอาหารว่าง บนเครื่อง 

09.20 
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ สมุทรปาการ  โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความสุขและความทรงจ้า สบายสบาย ที่หลวงพระ
บาง 

 

การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ เป็นต้น  
ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ัด จะด าเนนิการโดยรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง ใหด้ีที่สุด 

 

ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วัน 

สุดคุ้ม Exclusive กรกฎาคมถึงกันยายน18 

จองด่วน ! รับเพียง 20 ท่านต่อทริป ไปกับเราได้บญุสังคม 
• เดินทำงปกติ  10  ท่ำนผู้ใหญ่ (รำคำพิเศษไม่มีรำคำเด็กต่ ำกว่ำ 12ปี) (ที่นั่งจ ำกัด จอง+จ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว) 
• ค่าทิป Driver Guide พนักงานให้การบริการในโรงแรม และ ร้านอาหาร ในหลวงพระบาง ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 1,200 บาท 

(ช้าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
• Driver Guide เป็นผู้ดูแลบริกำรตลอด 3 วัน   
• หำกต่ ำกว่ำก ำหนด 10 ท่ำน  หำกผู้เดินทำงทุกท่ำนยินดีที่จะช ำระค่ำบริกำรเพิ่ม ทำงเรำยินดีที่จะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำม

ประสงค์ 
• ** ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน้ ำมันหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอัตรำ ณ วันที่  26/06/18** 

• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตำรำงบินสำยกำรบิน 

เด็ก 2-7 ปี :  ห้องพัก = ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว 

ปกติผู้จัดจะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  5-7 วัน  
 

Departure กรกฎาคม 2018  (ทีน่ั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สทิธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 
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วันเสำร์ 14 กรกฎำคม 18 16 กรกฎำคม 18 7,999 2,900 

วันเสำร์ 21 กรกฎำคม 18 23 กรกฎำคม 18 7,999 2,900 
 

Departure สิงหาคม 2018  (ทีน่ั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สทิธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วันเสำร์ 04 สิงหำคม 18 06 สิงหำคม 18 7,999 2,900 

วันเสำร์ 11 สิงหำคม 18 13 สิงหำคม 18 8,999 2,900 

วันเสำร์ 18 สิงหำคม 18 20 สิงหำคม 18 7,999 2,900 

วันเสำร์ 25 สิงหำคม 18 27 สิงหำคม 18 7,999 2,900 
 

 

 

 

Departure กันยายน 2018  (ทีน่ั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สทิธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วันเสำร์ 01 กันยำยน 18 03 กันยำยน 18 7,999 2,900 

วันเสำร์ 08 กันยำยน 18 10 กันยำยน 18 7,999 2,900 

วันเสำร์ 15 กันยำยน 18 17 กันยำยน 18 7,999 2,900 

วันเสำร์ 22 กันยำยน 18 24 กันยำยน 18 7,999 2,900 

วันเสำร์ 29 กันยำยน 18 01 ตุลำคม 18 7,999 2,900 
 
 

ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่้ากว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ   เด็กทารกสามารถ
เดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่  โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านั น และห้ามมิให้น้ารถเข็นเด็ก หรือที่นั่งส้าหรับเด็ก
ขึ นบนเครื่องบิน จ้านวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจ้ากัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการน้าเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน  
ส่วนผู้จัด เราค้านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง  ผู้ทุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้ง
ผู้จัดก่อนซื อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ นเครื่องบินได้  เข่นน ้ายา เข็ม
ฉีดยา เครื่องใช้แบตเตอรี่ หรือ เครื่องหายใจ      สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื อทัวร์  เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ    

 

อัตรา
ค่าบริการรวม   

❖ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-LPQ-BKK  Economy Class) โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์  รวมค่าภาษีสนามบินและ
ค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื อเพลิงแล้ว +  ห้องพัก Deluxe Room จ้านวน 2 คืนพักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3  ท่าน ณ Santi Resort 
and Spa หลวงพระบาง รวมอาหารเช้าในแต่ละมื อที่โรงแรม + บริการรถรับ-ส่งสนามบิน (ในวันเดินทางมาถึง และวัน
เดินทางกลับ) +  บริการ  Full day tour พร้อมอาหารกลางวัน ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามโปรแกรมทัวร์  + อาหาร
กลางวัน set menu  2 มื อ ที่ Santi Resort & Spa + อาหารค่้า Royal Dinner 1 มื อ วันแรก ณ Villa Santi Hotel ในเมือง 
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(เมนูต้าหรับชาววังและการแสดง) + ค่าอาหารชุด ส้าหรับตักบาตรข้าวเหนียว 1 โตกส้ารับ ต่อ 1 ห้อง (2ท่าน) + รถรับส่ง 
จาก สันติ รีสอร์ท ไป ยังสันติวิลล่าโฮเตล  ตามโปรแกรมที่ระบุ หากต้องการไปนอกเวลาที่ก้าหนดไว้ในโปรแกรม 
สามารถใช้บริการรถชัตเติ ลบัส ที่ว่ิงให้บริการเข้าเมือง สอบถามเวลาได้ที่ แผนกต้อนรับ + สารธารณประชาชนลาว งด
ค่าวีซ่า แก่ นักเดินทางจากประเทศไทย  สามารถใช้พาสปอร์ต เดินทางเข้าประเทศได้เลย แต่พาสปอร์ต ต้องมีอายุการใช้
งาน 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทาง) + สายการบินจ้ากัดน ้าหนักเพียงท่านละ 20 กก.  
(ขึ นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจ้านวน 1-2 ชิ น) และถือขึ นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ น 7 กก. (ตามขนาดที่ก้าหนด
ของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) + ประกันภัยการเดินทาง (ขั้นต่ าวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 
แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ ากว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
โรคประจ าตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย) 

อัตรา
ค่าบริการไม่
รวม  
 

❖ ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ส่ังเพิ่ม โดยผู้เดินทาง ในแต่ละมื อ 
❖ ค่าอาหารค่้า 1 มื อ ในวันเดินทางวันที่ 2 ที่ปล่อยให้ท่านอิสระ  
❖ ค่าทิป Driver Guide พนักงานให้การบริการในโรงแรม และ ร้านอาหาร ในหลวงพระบาง ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีก

ท่านละ 500 บาท (ช้าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
❖ ค่าเช่ารถจักยาน หรือ ยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงค่าเข้าสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ได้มีแจ้งไว้ใน โปรแกรม  
❖ ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 นิ ว พื นหลังสีขาว 1 ใบ             
❖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
❖ อาหาร เครื่องดื่ม ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ เหล้า-เบียร์ มินิบาร์  ค่าโทรศัพท์  ค่า Spa และการนวดต่างๆ 
❖ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป) 

❖ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 1,200 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 

เงื่อนไขใน
การจอง   
 

❖ ราคาพิเศษ ขอเก็บเงินเต็มจ้านวน  โดยปกติจะต้องด้าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ท้าการจองและ

ส่งใบเรียกเก็บเงิน   หากไม่ช าระมัดจ าตามก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่    การช้าระไม่ครบ ทางผู้
จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก  ***เมื่อตกลงช้าระเงินไม่ว่า
ทั งหมดหรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั งหมดนี แล้ว *** 

การยกเลิกการ
จอง 

เป็นการเดินทางที่ต้องซื อขาดแบบมีเงื่อนไขพิเศษกับทางสายการบิน  หรือ ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั ง
การการันตีค่าห้องพัก การการันตีแพ็กเกตททัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือค่าบริการทั งหมดไม่ว่ากรณีใดใด   

สายการบินและตั๋วเครื่องบิน 
ในการส้ารองที่นั่งและการใส่ช่ือในระบบส้ารองที่นั่ง   ผู้เดินทางต้องส่งส้าเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น ค้าน้าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อ
และเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด )  หากไม่มีการส่งข้อมูลทั งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จั ด 
และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผู้โดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดขึ นทั งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดค้าน้าหน้าช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนช่ือผู้เดินทาง 
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หากท่านต้องซื อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซื อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวัน
และเวลาการเดินทางได้  ทั งนี เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง  
ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ซื อแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการ
บินเป็นผู้ก้าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะท้าการ Request ให้ได้เท่านั น 
การติดต่อใดๆ ทางเอกสารกับทางผู้จัด  เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมายฯ  ต้องท้าในวันเวลาท้าการของทางผู้จัด  ดังนี  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั นๆ ถือว่าเป็น
วันหยุดท้าการของทางผู้จัด 
สายการบิน  การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก้าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะท้าการ Request ให้ได้
เท่านั น   งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน 
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room)  ทุกห้องมีส่ิงอ้านวยความสะดวกครบเหมือนกัน 
เมนูอาหาร  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ นอยู่กับสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบิน การจารจรบนท้องถนน  
วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือด้วยสาเหตุต่างๆ   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง 
เนื่องจากการเดินทางนั นเต็มไปด้วยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั นมีจ้ากัด ดังนั นจึงแนะน้าให้ ซื อ
ประกันอุบัติเหตุ หรือ ประกันภัยการเดินทาง  (ทางบกและทางอากาศ) ซ่ึงมีความคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล  การ
เปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าช้า เสียหายและสูญหายอันเกิดกับกระเป๋าเดินทางและส่ิงของอื่น และซื อประกันสุขภาพ
เพิ่มเติม  โดยจะซื อความคุ้มครองเพิ่มเติมจากบริษัทประกันภัยที่ท่านรู้จัก ซ่ึงไม่จ้าเป็นว่าต้องเป็นบริษัทเดียวกันกับประกันภัยที่ทางผู้จัดจั ดให้   
เพื่อความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ นในต่างประเทศ 
หากท่านต้องซื อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซื อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวัน
และเวลาในการเดินทางได้      ทั งนี เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจ้าตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 

1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราค้านึงถึงความปลอดภัย
และเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศลาวเพื่อไปท้างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว  หาก
ผู้โดยสารถูกปฏิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศลาว จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทย
และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศลาว  ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้อง
รับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศลาวเรียกเก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋ว
เครื่องบิน  ทั งนี แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

• การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง   ดังนี  รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถท่องเที่ยว
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ในแต่ละวันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั งช่วงน้าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่
จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กันมากที่สุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท้าร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายใน
ทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฏิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ นทางตรงหรือทางอ้อม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็น
ต้น  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจ้ากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่
ให้บริการ  ที่จะส่งผลท้าให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั งหมด  ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ ทั งสิ น ทั งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบว่า  ผู้จัดจะด้าเนิน
โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน  

• ผู้น้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัด
ก้ากับเท่านั น     

• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ยต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช้าระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ เช่น 
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี  เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น 

• ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดิน
ทางผ่าน  เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
(ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค้าชี แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติ
ดังกล่าวด้าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยับยั ง และปฏิเสธให้บริการ 

• การช้อปปิ้งการเลือกซื อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว  โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยังสถานที่ต่างๆ 
โดยการเลือกซื อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื อของท่าน 

• กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า  เพราะสาย
การบินมีก้าหนดการจ้ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่ เกิดจากกรณี
ใดๆ ทั งสิ น  ซ่ึงลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่อง
สัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกค้า 

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือค าตัดสินของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด 
 


