Villa Santi Hotel 3 วัน
ท ุกวัน 2

ท่าน ออกเดินทาง (โปรพฤศจิ17–มีนา18)
พัก ดี 5 ดาว ใจกลางเมือง ใกล้ถนนคนเดิน
พิเศษ : มื้อค่าส ุดไฮโซ ณ ตึกตาหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื้นเมือง (ชาววัง)
จานวนวัน เริ่ มต้น (บาท) เดินทาง
สายการบิน
กรุ๊ ปคณะ

3 วัน

5,999 พฤศจิ17ถึงมีนา18

2 ท่าน(ผูใ้ หญ่)ขึ้นไป

วันเดินทาง 3 วัน 2 คืน (พัก 2 คืน@หลวงพระบาง) ระดับ 4 ดาวลาว
อาหาร

อาหารเช้า@โรงแรม 2 มื้อ อาหารกลางวันและค่า@ห้องอาหาร 2 มื้อ

ประสานงานการดูแลภายใต้ในนาม :

Journey LAOS เพราะ Life is Journey พวกเราคืออีกห
นี่ งครอบครั วที่ ชอบออกเดิ นทางไปยังที่ ต่างๆ เพื่อค้นพบตัวเอง ค้นพบคําตอบให้กบั สิ่ งที่ ตวั เองตั้งข้อ
สงสัย ค้นพบสิ่ งใหม่ๆ ไม่วา่ จะเพื่อนใหม่ มิตรภาพใหม่ๆ และโอกาสใหม่ๆ บนโลกใบกลมนี้ พวกเราคือ
ผูช้ าํ นาญเส้นทางเกาหลี วันนี้ พวกเราได้คน้ พบอีกประเทศในโลก คือ ลาว ที่ผูค้ นยังหยุดกาลเวลาใน
เรื่ องราวน่ารักๆ ไว้ได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะ เมืองหลวงพระบางที่เราอยากพูดดังๆ ว่า “ เป็ นเมืองที่น่ารักที่สุดในโลก ” ขอเชิญทุกท่านให้
มาลองใช้บริ การดู แล้วคุณจะรู ้จกั และรักพวกเรามากขึ้น เพราะทุกคนที่เดินทางไปกับเรา ท่านจะได้ “ คุณค่าของการเดินทาง ไม่ใช่แค่ไป
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เที่ยว ”
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ ดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
และหนังสื อเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสื อเดินทางอยูใ่ นสภาพที่ดี (ไม่ชารุ ด)

DAY วันแรก กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง
1 เวลาที่ประเทศลาวเท่ากับเวลาที่ประเทศไทย | เวลาบินประมาณ 1.40 ช.ม.

เช้า

กลางวัน เย็นหรื อค่า

-

x

x

เช้ า
(นัดหมายก่อนออกเดินทาง 3 ชัว่ โมงล่วงหน้าก่อนเครื่ องออก) พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก
ข้อแนะนา







หากท่านมีปัญหาเรื่ องอาหารกรุ ณาแจ้งทางผูจ้ ดั ทราบล่วงหน้า
ห้ามนําผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศลาว หากพบจะต้องเสี ยค่าปรับ
เตรี ยมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พกั ในลาวไม่มีบริ กรช่วย (แนะนํา ตลอดทริ ปจะต้องดูแลกระเป๋ ายกขึ้นลงห้องด้วยตัวท่านเอง
เพื่อป้ องกันหลายกรณี ที่อาจเกิดขึ้นได้)
กระเป๋ าทุกใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรู ป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็ น
เงินได้ เอกสารทางธุรกิจ หนังสื อเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ
สนามบินสุวรรณภูมิ “ ไม่มีการประกาศเรี ยกลูกค้าขึ้นเครื่ อง ” กรุ ณารอที่ประตูข้ ึนเครื่ องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื่ องออก
นําเสื้ อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่ องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น (สําหรับ มือใหม่ หรื อ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag
หรื ออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนํา : นอนให้มากที่สุด หรื อ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ ทําให้นอนหลับ ไม่ดื่ม
สุราหรื อของมึนเมา และดื่มนํ้ามากๆ)

พร้อมเดินทาง ! การเช็คอินตัว๋ เดินทางที่เคาเตอร์ สายการบิน เงื่อนไข









เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิ ดให้บริ การก่อนเวลาเครื่ องออกสาม (3) ชัว่ โมง เคาน์เตอร์ จะปิ ดให้บริ การก่อนเวลาออกเดิ นทาง (90) นาที ผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องดาเนิ นการ
ให้เรี ยบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ สายการบินสงวนสิ ทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ชาระไป
แล้ว
ไม่แสดงตนหรื อยืนยันความเป็ นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชารุ ดไม่สมบูรณ์จดั ว่าเป็ นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง)
สาหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่ งจาเป็ นต่อการเดิ นทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรื อ เอกสารการแจ้งเข้าแจ้งออก หรื อ
เอกสารด้านการทางาน Work Permit
กระทาการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรื อก่อให้เกิดความวุน่ วาย ณ เคาน์เตอร์ ของสายการบิน หรื อดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่า
โดยการกระทาหรื อโดยวาจา
หากรัฐบาลหรื อหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรื อขึ้นเครื่ องบิน
หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่ องจากอาการเมาสุ ราหรื อมีลกั ษณะอาการที่เป็ นอันตรายอย่างเห็นได้ชดั ในทางการแพทย์ และ/หรื อ หากสาย
การบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรื อเงื่อ นไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพแก่ผโู ้ ดยสารอื่น

ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือก
เช้าวันสดใส เดินทางไปAirport แบบอินเทรนด์โดย Airport City Link สู่สนามบินสุวรรณภูมิ หรื อ ดอนเมือง Check in ผูโ้ ดยสารขา
ออก ณ เคาน์เตอร์ สายการบินที่ท่าน สามารถเลือกเดินทางได้ 4 สายการบิน ในเวลาที่ต่างกัน สู่เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง Luang
Prabang World of Heritage
ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ หรื อ ดอนเมือง ตามสายการบินที่ท่านเลือก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.
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เดินทางถึง สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง (สมกับเป็ นสนามบินเมืองมรดกโลก ไม่ซบั ซ้อนเดินสบายมาก) ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้า
เมือง ไม่ตอ้ งทําวีซ่าสําหรับพาสปรอตไทย (ง่ายๆ ครับ)
ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรี ยมรู ปถ่าย 2 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาว 1 ใบ
เจ้าหน้าที่ Santi Resort & Spa รอถือป้ าย “ Journey Laos ” ให้การบริ การด้านหน้า พร้อมรถเดินทาง เพื่อ
นําท่านเดินทางถึง สานมบินสากล หลวงพระบาง Slow Life ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ง่ายๆ (ชาว
เอเชี ย ใช้พาสปอร์ ตเดิ นทาง ไม่ตอ้ งขอวีซ่า) เจ้าหน้าที่ โรงแรม ถื อป้ ายรอต้อนรั บ ณ โถงทางออก
ผูโ้ ดยสารขาเข้า
บริ การฟรี ! FREE WIFI ภายในห้องพักและบริ เวณทัว่ ไปของโรงแรม Villa Santi Hotel
เดินทางออกจากสนามบิน พาท่านออกสู่ Laos Way of Life วิถีแห่งชีวติ ชาวหลวงพระบาง Sightseeing ชมธรรมชาติของวิถี ระหว่าง
เดิ นทางออกสู่ หมู่บา้ นาเดื อย ณ เชิ งนํ้าตก บ้านนาเดื อย เพื่อ ทานอาหารกลางวัน ณ อลังการ รี สอร์ ท ธรรมชาติ สันติรีสอร์ ท ซึ่ ง
แวดล้อมไปด้วยสายธารนํ้าตก และ ฝายนํ้าล้นที่เชื่อมต่อเข้าสู่บริ เวณ รี สอร์ท ที่เขียวชอุ่มตลอดปี
รับประทานอาหาร แบบพื้นเมืองลาว ส้มตาลาว(แท้ๆๆ Original ส้มตาลาว) พร้อมไก่ทอด ข้าวเหนี ยวหอมกรุ่ น และ สุ ดยอดเฝอน้ า
แสนอร่ อย ที่เป็ นหนึ่งเมนู Signature ของที่รีสอร์ทแห่งนี้ หลังอาหาร ให้ท่านอิสระ ไม่เร่ งรี บ Slow Life กับการเดิน ชมความงามทัว่ รี
สอร์ท Selfie Chat-Share ด้วยระบบ Wi-Fi มีไว้ให้บริ การทุกจุด ไม่มีวนั หลุด ทุกการเชื่อมต่อ ภายในรี สอร์ ท (กรุ ณาสอบถามพาส
เวิร์ด จากเจ้าหน้าที่)
นําท่านเดินทางออกจากรี สอร์ท เดินทางเข้าสู่เกาะใจกลางเมือง หลวงพระบาง ที่เป็ นสถานที่ต้งั ของ อดีตราชธานี และ สถานที่สาํ คัญ
หลายแห่ง รวมถึง สถานที่พกั ของท่าน Villa Santi Hotel City ซึ่งอดีตเป็ นตําหนักกลาง ที่ประทับของพระวรชายา แห่งเจ้ารัชทายาท
ซึ่งในปัจจุบนั ทายาทผูส้ ื บเชื้อสายต่อ ได้นาํ มาทําเป็ นโรงแรมสวย คลาสสิ ต ที่ยงั คงไว้ดว้ ย ศิลปะ แนวชิโนโปรตุเกส ผสมผสาน
ความเป็ นลาว ที่ออกมาสวยงาม ( โรงแรม มี Shuttle Bus รับส่ง จากโรงแรม – รี สอร์ท ฟรี ซึ่งท่านสามารถไปใช้บริ การสระว่ายนํ้า
และ กิจกรรมต่างๆภายในรี สอร์ท ได้ กรุ ณาสอบถามเวลา รถจาก พนักงานต้อนรับ
เดินทางเข้า Check in ณ วิลล่าสันติโฮเตล ด้วยห้องพัก Deluxe room หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะออกเดินชมเมือง ก็ง่าย
แสนง่าย เพียงลัดนิ้วมือ ไม่ถึง 5 นาที จากด้านหน้าโรงแรม ไปยังแหล่งท่องเที่ยว ใจกลางเมือง สัมผัส ประสบการณ์ การท่องเที่ยว
ด้วยตัวของท่านเอง
อาหารพิเศษ Welcome Dinner ที่จดั เตรี ยมไว้ตอ้ นรับท่าน ณ ห้องอาหารเจ้าหญิง Process Restaurant เป็ นเมนูขนั โตก ชาววัง พร้อม
การแสดงของชนเผ่า ลาว บนพระตําหนักกลาง หลังอาหารอิสระ ตามอัธยาศัย

บรรยากาศในร็ อบบี้ของ Santi Resort & Spa

อาหารต้อนรับมื้อกลางวันของ Santi Resort & Spa

DAY วันที่สอง หลวงพระบาง
2
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อาหารเช้าแสนอร่ อย นานาชาติ ณ ห้อง อาหารเจ้าหญิง เริ่ ม 06.00-10.00น.
อิสระ Slow life กับชีวติ จะนัง่ ชิวๆ หรื อ เดิน Chill Out ไปตามถนนยามเช้า พร้อมคู่มือแผนที่ สํารวจเมืองสวย แหล่งท่องเที่ยว
งดงามด้วยศิลปะ และ ความสงบ ของเมือง ที่ไม่พลุกพล่าน หรื อ จะเช่าจักรยาน (ราคา 120-150 บาท ต่อวัน มีร้านเช่ามากมาย บน
ถนนด้านหน้าโรงแรม ท่านสามารถเอารถเข้ามาเก็บใน โรงแรม ได้ อย่างปลอดภัย (เมืองหลวงพระบาง มีสถิติอาชญากรรม เป็ น 0
และ อุบตั ิเหตุ ทางรถยนต์ที่ต่ามาก ) ปั่ นถีบดูวถิ ี ด้านนอกรอบเมืองก็ทาํ ได้ ไม่แนะนําให้ท่านเช่ามอเตอร์ไซด์ หรื อ รถยนต์ เนื่องจาก
การขับขี่ยวดยานในหลวงพระบางจะชิดขวาแบบยุโรป ซึ่งท่านอาจไม่คุน้ เคย และ อาจเกิดอุบตั ิเหตุได้ การขี่จกั รยาน จะปลอดภัยสุด
เพราะไม่มีความเร็ วมาก และ ไม่ตอ้ งใช้ใบขับขี่นานชาติ เหมือนยานพาหนะประเภทอื่นๆ ที่มีการตรวจสอบ ( ท่านสามารขอรับแผน
ที่ได้ที่พนักงานต้อนรับ หรื อ ขอรับจากเจ้าหน้าที่ ที่กรุ งเทพ เมื่อท่านจองทัวร์ )
แหล่ งท่ องเทีย่ วแนะนา (ยืนหันหลังให้ ตวั โรงแรม)
เดินออกไปทางขวามือ ของโรงแรม
เดินออกไปทางซ้ายมือ ของโรงแรม
พิพิธภัณฑ์พระราชวัง
 วัดแสนสุขารมณ์ และเชื่อมต่ออีกสามวัด
วัดใหม่สุวรรณภูมิ
 ถนนคลาสสิ ค อาคารโบราณ ร้านกาแฟฮิปๆ
พระธาตุพสู ี
 จุดชมวิว แม่น้ าํ โขงและ แม่น้ าํ คาน จากแยกจุดชมวิว หากเลี้ยวซ้าย
วงเวียนแยกพูสี Street food & Night market ในเวลากลางคืน
จะเลียบแม่น้ าํ โขง ไปวัดเชียงทอง One way เท่านั้น เลี้ยวขวา ย้อน
ถนนออกนอกเมือง
ศร ออกไปทางวัดหมากโม เลียบ แม่น้ าํ คาน ผ่านด้านหลัง พูสี
เช้า

DAY วันที่สาม หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
3

กลางวัน เย็นหรือค่า

x

-

-

อาหารเช้าอิสระ ตามอัธยาศัย ตื่นสายผ่อนคลายยามเช้า กับ อาหารเช้าหอมกรุ่ น อุ่นหอม และ Home Made Bakery หลากหลาย
พร้อมกาแฟสายพันธ์ดีจากที่ราบสูงประเทศลาว
ช่วงเช้าหากมีเวลาว่างแนะนําท่านอิสระ ปั่ นจักรยานชมเมืองยามเช้า ที่อากาศเย็นสบายไม่ร้อน ซอกซอน เจาะ มุมลึก ที่ซ่อนเร้น
ความสวยงามคลาสิ ค ให้ท่านเก็บรู ปเข้าโปรไฟล์ ได้อย่างสวยงาม
เช๊คเอาท์เวลา 12.00น หรื อ ขึ้นอยูก่ บั ไฟล์ท์ที่ท่านเลือกเดินทาง ซึ่ งจะต้องถึงสนามบินเช๊คอินท์ก่อน 2 ชัว่ โมงก่อนเครื่ องบินออก
โดยรถจากรี สอร์ทจะนําท่านเดินทางไปยังสนามบินใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที
การเปลีย่ นแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึน้ ได้ ตามสถานการณ์ อาทิ เช่ น การล่ าช้ าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ เป็ นต้ น
ซึ่ งบริ ษทั ฯ และผู้จัด จะดาเนินการโดยรั กษาผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง ให้ ดีที่สุด

Villa Santi Hotel 3 วัน
ท ุกวัน 2

ท่าน ออกเดินทาง (โปรพฤศจิ17–มีนา18)

เดินทาง
ผูใ้ หญ่ 2 ท่านพักห้องเดียวกัน
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านพักห้องเดียวกัน เตียงเสริ ม
ผูใ้ หญ่พกั เดี่ยว จ่ายเพิ่ม
หน้า

Tour Code
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Program

01พฤศจิ-31มีนา18
5,999 บาท/ท่าน
5,999 บาท/ท่าน
4,900 บาท/ท่าน
Day ชื่อกลาง

23, 24, 30, 31ธันวา17
8,499 บาท/ท่าน
8,499 บาท/ท่าน
4,900 บาท/ท่าน
ธุรกิจนาเที่ยว

Villa Santi Hotel No Ticket
3 Journey Laos
เที่ยวสุขใจ สะบายใจ ยิ้ มจริงใจ ขอบใจหลาย สะบายดี ไปกับ JOURNEY LAOS
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอานาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง

Update
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เด็ก 2 ปี ไม่เกิน 10 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
พักต่อ 2 ท่าน ต่อห้อง / คืน / รวมอาหารเช้า
พักต่อ เตียงเสริ ม / ห้อง/คืน / รวมอาหารเช้า

4,000 บาท/ท่าน
4,900 บาท/ห้อง/คืน
1,500 บาท/เตียง/คืน

6,000 บาท/ท่าน
4,900 บาท/ห้อง/คืน
1,500 บาท/เตียง/คืน

หมายเหตุ : วันที่ 23, 24 ธันวาคม 2017 รวมกาล่าดินเนอร์ ในมื้อค่า วันที่ 24 ธันวาคม 2017
วันที่ 30, 31 ธันวาคม 2017 รวมกาล่าดินเนอร์ ในมื้อค่า วันที่ 31 ธันวาคม 2017
สายการบิน
สนามบิน
เวลาเดินทาง
BKK-LPQ
LPQ-BKK
ดอนเมือง – หลวงพระบาง –ดอนเมือง
FD1030
FD1031
เดินทางได้ทุกวัน
1430 – 1600
1645 – 1805
สุ วรรณภูมิ –หลวงพระบาง-สุ วรรณภูมิ
เดินทางได้ทุกวัน
สุ วรรณภูมิ –หลวงพระบาง-สุ วรรณภูมิ
เดินทางได้ทุกวัน

PG 941
09.25 - 11.35
QV 634
10.20-12.00

PG 946
17.25 - 18.55
QV 633
07.40-09.00

สุ วรรณภูมิ –หลวงพระบาง-สุ วรรณภูมิ
เฉพาะ อาทิตย์-จันทร์ -พุธ-ศุกร์

WE 576
12.25-14.00

WE 577
14.50-16.25

ทารก หมายถึง ผูโ้ ดยสารที่ มีอายุต่ าํ กว่า 24 เดือน ณ วันที่ เดิ นทางไปและวันเดินทางกลับ กรุ ณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ เด็กทารกสามารถ
เดินทางโดยนัง่ บนหน้าตักของผูใ้ หญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผูใ้ หญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้นาํ รถเข็นเด็ก หรื อที่นงั่ สําหรับเด็ก
ขึ้นบนเครื่ องบิน จํานวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจํากัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน
ส่วนผูจ้ ดั เราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง ผูท้ ุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรื ออยูใ่ นภาวะเจ็บป่ วย ขอให้แจ้ง
ผูจ้ ดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริ การ เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่ องบินได้ เข่นนํ้ายา เข็ม
ฉี ดยา เครื่ องใช้แบตเตอรี่ หรื อ เครื่ องหายใจ สตรี มีครรภ์ ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริ การ
ห้องพัก Deluxe Room จํานวน 2 คืนพักห้องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน ณ Villa Santi Hotel หลวงพระบาง รวมอาหารเช้า
ในแต่ละมื้อที่โรงแรม + บริ การรถรับ-ส่งสนามบิน (ในวันเดินทางมาถึง และวันเดินทางกลับ) + อาหารกลางวัน set
menu 1 มื้อ ที่ ห้องอาหารทอแสง Santi Resort & Spa + อาหารคํ่าRoyal Dinner 1 มื้อ วันแรก ณ ห้องอาหารเจ้าหญิง
Villa Santi Hotel ในเมือง (เมนูตาํ หรับชาววังและการแสดง) + รถรับส่ง จาก สันติ รี สอร์ท ไป ยังสันติวลิ ล่าโฮเตล ตาม
โปรแกรมที่ระบุ หากต้องการไปนอกเวลาที่กาํ หนดไว้ สามารถใช้บริ การรถชัตเติ้ลบัส ที่วงิ่ ให้บริ การเข้าเมือง สอบถาม
เวลาได้ที่ แผนกต้อนรับ + สารธารณประชาชนลาว งดค่าวีซ่า แก่ นักเดินทางจากประเทศไทย สามารถใช้พาสปอร์ต
เดินทางเข้าประเทศได้เลย แต่พาสปอร์ต ต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (กรุ ณาตรวจสอบก่อนการ
เดินทาง) + ประกันภัยการเดินทาง (ขั้นตา่ วงเงินประกัน 1 ล้ านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 7585 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุตา่ กว่ า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ มุ ครอง ไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวหรื อการถูก
ฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ ายร่ างกาย)

อัตรา
ค่ าบริการรวม



อัตรา
ค่ าบริการไม่

 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มอื่นๆ ที่สงั่ เพิ่ม โดยผูเ้ ดินทาง ในแต่ละมื้อ
 ค่าอาหาร ในวันที่ปล่อยให้ท่านอิสระ

หน้า

Tour Code
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Day ชื่อกลาง

ธุรกิจนาเที่ยว

Villa Santi Hotel No Ticket
3 Journey Laos
เที่ยวสุขใจ สะบายใจ ยิ้ มจริงใจ ขอบใจหลาย สะบายดี ไปกับ JOURNEY LAOS
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอานาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
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รวม

เงื่อนไขใน
การจอง

 ค่าเช่ารถจักยาน หรื อ ยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงค่าเข้าสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ได้มีแจ้งไว้ใน โปรแกรม
 ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD)เตรี ยมรู ปถ่าย 2 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาว 1 ใบ
 ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น, ทัวร์รีดเดอร์ , พนักงานขับรถ และหรื อพนักงานให้การบริ การในโรงแรม และ ร้านอาหาร
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 อาหาร เครื่ องดื่ม ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ เหล้า-เบียร์ มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่า Spa และการนวดต่างๆ
 ราคาพิเศษ ขอเก็บเงินเต็มจํานวน โดยปกติจะต้องดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทาํ การจองและ

ส่งใบเรี ยกเก็บเงิน หากไม่ ชาระมัดจาตามกาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ ลูกค้ าท่ านอื่ นที่รออยู่ การชําระไม่ครบ ทางผู ้
จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดิ นทางโดยไม่มีเงื่ อนไข หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ
ยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก ***เมื่อตกลงชําระเงินไม่วา่
ทั้งหมดหรื อบางส่วน ทางผูจ้ ดั จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว ***
 กรณี ลูกค้าต้องการพักต่อ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเวลาทําการจอง
การยกเลิกการ เป็ นการเดินทางที่ตอ้ งซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขพิเศษกับทางสายการบิน หรื อ ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมทั้ง
การการันตีค่าห้องพัก การการันตีแพ็กเกตททัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดใด
จอง
การติดต่อใดๆ ทางเอกสารกับทางผูจ้ ดั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางผูจ้ ดั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือว่าเป็ น
วันหยุดทําการของทางผูจ้ ดั
สายการบิน การจัดที่นงั่ บนเครื่ องบิน เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทําการ Request ให้ได้
เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน
รู ปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room หรื อ Family Room) ทุกห้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบเหมือนกัน
เมนูอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ เช่น เวลาออกหรื อเวลาถึงของเที่ ยวบิน การจารจรบนท้องถนน
วันเวลาเปิ ดปิ ดของร้านอาหาร หรื อด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ ง
เนื่ องจากการเดิ นทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบิ นที่ มีต่อผูโ้ ดยสารนั้นมีจาํ กัด ดังนั้นจึ งแนะนําให้ซ้ื อ
ประกันอุบตั ิเหตุ หรื อ ประกันภัยการเดินทาง (ทางบกและทางอากาศ) ซึ่ งมีความคุม้ ครองเรื่ องอุบตั ิเหตุ การเสี ยชี วิต ค่ารักษาพยาบาล การ
เปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าช้า เสี ยหายและสูญหายอันเกิดกับกระเป๋ าเดินทางและสิ่ งของอื่น และซื้ อประกันสุ ขภาพ
เพิ่มเติม โดยจะซื้ อความคุม้ ครองเพิ่มเติมจากบริ ษทั ประกันภัยที่ท่านรู ้จกั ซึ่ งไม่จาํ เป็ นว่าต้องเป็ นบริ ษทั เดียวกันกับประกันภัยที่ทางผูจ้ ดั จัดให้
เพื่อความมัน่ ใจได้วา่ หากเกิดเหตุเจ็บป่ วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดงั กล่าวขึ้นในต่างประเทศ
หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวัน
และเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา
 ขอสงวนสิ ทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายให้แก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น หรื อ มีโรคประจําตัวบางอย่าง หรื อ ท้องอ่อนหรื อท้องแก่มาก หรื อ มีเด็ก
อายุ 1-2 ปี หรื อ คนพิการ หรื อ พระภิกษุสงฆ์ หรื อ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่ วมกัน เพราะเราคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
 ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศลาวเพื่อไปทํางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว หาก
ผูโ้ ดยสารถูกปฏิเสธการออกนอกประเทศไทยหรื อเข้าประเทศลาว จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรื อเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทย
และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศลาว ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผูโ้ ดยสารอาจจะ
ต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศลาวเรี ยกเก็บ ผูโ้ ดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่างหรื อตามวันเดินทางของตัว๋
เครื่ องบิน ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 การเปลี่ยนแปลงรายการท่ องเที่ ยวในทุ กการเดิ นทางอาจเกิ ดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่ องเที่ ยว เมนู อาหาร โรงแรมที่ พกั รถ
ท่ อ งเที่ ย วในแต่ ล ะวัน ที่ ไ ด้จัด เตรี ย มไว้ (ทั้ง ช่ ว งนํา เสนอ ช่ ว งสรุ ป และช่ ว งเดิ น ทางจริ ง ) ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงหรื อ
ปรับปรุ ง โดยพยายามที่จะตามรายการสรุ ปให้ตรงมากที่สุด หรื อในระดับ หรื อในคุณภาพที่ใกล้กนั มากที่สุด
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดกับชีวิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุต่างๆ สู ญหายใน
ทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม
 กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน ( ความสู ญ
หายหรื อ เสี ย หายของสัมภาระ ความล่า ช้า ของเที่ ยวบิ น การยกเลิ กเที่ ยวบิ น มี ก ารยุบ เที่ ย วบิ นรวมกัน ตารางการการเดิ น ทางมี ก าร
เปลี่ยนแปลง เนื่ องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนื อความควบคุม หรื อเหตุผลเชิ งพาณิ ชย์ หรื อเหตุผลทางด้าน
ความปลอดภัยเป็ นต้น โดยจะปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขและข้อจํากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริ ษทั ขนส่ ง รถโดยสาร เรื อ
บริ การ หรื อ หน่ วยงานที่ ให้บริ การ ที่ จะส่ งผลทําให้เสี ยเวลาหรื อยกเลิ กรายการท่องเที่ ยวทัวร์ บางรายการหรื อทั้งหมด ผูเ้ ดิ นทางไม่
สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ น
ต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
 ผูน้ าํ ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของผู ้
จัดกํากับเท่านั้น
 ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็ นการชําระค่าทัวร์ ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ
เช่น ไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
 ขอความร่ วมมือในเรื่ องความประพฤติของคนเดิ นทางหากผูจ้ ัดหรื อตัวแทนของประเทศที่ ท่านได้เดิ นทางมา เดิ นทางไปสู่ หรื อเดิ น
ทางผ่าน เห็ นว่าผูโ้ ดยสารประพฤติ ตนที่ อาจก่อให้เกิ ดอันตรายต่อผูเ้ ดิ นทางอื่นๆ หรื อทรั พย์สิน หรื อขัดขวางการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของ
เจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ความ
ประพฤติดงั กล่าวดําเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ
 การช้อปปิ้ งการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ ยว เป็ นส่ วนหนึ่ งของการท่องเที่ ยว โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้ งยังสถานที่
ต่างๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอย่างเป็ นเรื่ องการตัดสิ นใจส่วนตัวเสมอ และ ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้อของท่าน
 กระเป๋ าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ ยงของกระเป๋ าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋ า เพราะสาย
การบินมีกาํ หนดการจํากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหาย สู ญหาย ล่าช้า อุบตั ิเหตุ ที่เกิดจากกรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่ าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรื อ หัวหน้าทัวร์ ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่ อง
สัมภาระกระเป๋ าเดินทางลูกค้า
ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิ บัติตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการเดินทางนีท้ ุกประการและในกรณี มีข้อพิพาท ให้ ถือคาตัดสิ นของผู้จัดเป็ นที่สิ้นสุ ด
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