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สายม ู! หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 2 วนั เสารอ์าทิตย ์

จ านวนวนั เร่ิมตน้ (บาท) เดินทางทุกวนัเสาร์ สายการบิน กรุ๊ปคณะ  

2 วนั 8,999 ตุลาคม63ถงึมีนาคม64 Lao Airlines (QV) 10 ท่านต่อคณะ 
วนัเดินทาง 2 วนั 1 คืน (พกั 1 คืน@หลวงพระบาง) ระดบั 3 ดาวมาตรฐานลาว 
อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 1 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่า@หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 3 ม้ือ  
เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีไดอ้นุมติั 

(ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

สายการบิน BKK-LPQ เวลาออก เวลาถึง VTE-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Lao Airlines (QV) QV634 1025 1215 QV445 1835 1940 

 

วนั รายการท่องเท่ียว B L D 
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง – พระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑ์หลวงพระบาง – 

วดัเซียงทอง – สกัการะพระธาตุพสีู 
- X X 

วนัท่ีสอง สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง – สนามบินนานาชาติวดัไต (เวยีงจนัท)์ – วดัธาตุหลวงเหนือ – วดัธาตุหลวง
ใต ้– บ่อน ้ าพญานาคหรือบ่อน ้ าทิพย ์– ประตูชัย – พระธาตุด า – สนามบินนานาชาติวดัไต (เวียงจันท์) - 
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

X X - 
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Itinerary  

จ านวนวนั เร่ิมตน้ (บาท) เดินทางทุกวนัเสาร์ สายการบิน กรุ๊ปคณะ  

2 วนั 8,999 ตุลาคม63ถงึมีนาคม64 Lao Airlines (QV) 10 ท่านต่อคณะ 
ประสานงานการดูแลภายใต้ในนาม : Journey LAOS เพราะ Life is Journey พวกเราคืออีกหน่ีง

ครอบครัวท่ีชอบออกเดินทางไปยงัท่ีต่างๆ เพ่ือคน้พบตวัเอง คน้พบค าตอบใหก้บัส่ิงท่ีตวัเองตั้งขอ้สงสยั คน้พบส่ิง
ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเพ่ือนใหม่ มิตรภาพใหม่ๆ และโอกาสใหม่ๆ บนโลกใบกลมน้ี  พวกเราคือผูช้  านาญเส้นทาง

เกาหลี   วนัน้ีพวกเราไดค้น้พบอีกประเทศในโลก คือ ลาว  ท่ีผูค้นยงัหยดุกาลเวลาในเร่ืองราวน่ารักๆ ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะ เมืองหลวงพระ
บางท่ีเราอยากพูดดงัๆ วา่  “ เป็นเมืองท่ีน่ารักท่ีสุดในโลก ” ขอเชิญทุกท่านให้มาลองใชบ้ริการดู แลว้คุณจะรู้จกัและรักพวกเรามากข้ึน เพราะทุก
คนท่ีเดินทางไปกบัเรา ท่านจะได ้“ คุณค่าของการเดินทาง ไม่ใช่แค่ไปเท่ียว ”   

สาธารณประชาชนลาว งดค่าวซ่ีา แก่ ผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย 

DAY วนัแรก  กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง เชา้ กลางวนั เยน็หรือค ่า 

1 เวลาท่ีประเทศลาวเท่ากบัเวลาท่ีประเทศไทย | เวลาบินประมาณ 2 ช.ม. - x x 
เช้า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

(นดัหมายก่อนออกเดินทาง 3 ชัว่โมงล่วงหนา้ก่อนเคร่ืองออก)  
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก 

เช็คอนิหมายเลข 

W 7-8 
Lao Airlines 

(QV) 
หมายเลข   

10 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ  
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

07.30 น. พบกนัทีจุ่ดนัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
10.20 น. ออกเดินทางสู่ประเทศลาว เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบิน Lao Airlines  เท่ียวบินท่ี QV634 

เคร่ือง ATR 70 ท่ีนัง่มาตรฐาน ความปลอดภยัสูง พร้อมการบริการอาหารบนเคร่ือง 

ข้อแนะน า 
 หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
 หา้มน าผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศลาว หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในลาวอาจจะไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงห้องดว้ยตวั

ท่านเอง เพ่ือป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย เช่น เงิน อญัมณี อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วดีีโอ เอกสารท่ีแลกเปล่ียนเป็นเงิน

ได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 
 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
 น าเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพ่ือการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ ามากๆ) 

http://www.journeykorea.com/?page_id=66
http://www.journeykorea.com/?page_id=66
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พร้อมเดินทาง !  การเช็คอนิตั๋วเดินทางที่เคาเตอร์สายการบิน  เง่ือนไข 
 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร

จ าเป็นตอ้งด าเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย
ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้ าระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีช ารุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 ส าหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการแจง้

เขา้แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 
 กระท าการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยาม

พนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระท าหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ัดในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือ นไขทางการแพทยข์องท่าน
อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอ่ืน 

12.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง สมกับเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองไม่
ซบัซ้อน หนงัสือเดินทางสัญชาติไทยไม่ตอ้งท าวีซ่า ส าหรับชาวต่างชาติบางประเทศ อาจตอ้งท าวีซ่า Visa on Arrival ค่าวีซ่า
ประมาณ 30-40 USD ต่อท่าน (กรุณาเช็คประเทศท่ีตอ้งท าวซ่ีาก่อนเดินทาง และเตรียมรูปถ่าย 2 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว 1 ใบ) 
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อย ไกดท์อ้งถ่ินถือป้ายรอรับคณะ รถตู ้

ปรับอากาศพาคณะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวนัพื้นเมืองแบบง่ายๆ “เฝ๋อน ้าหลวง
พระบาง” ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินแบบชาวหลวงพระบาง 

 

 
บ่ายบ่าย หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางเขา้สู่ พระราชวงั และ หอพิพธิภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็น

ท่ีประทบัของเจา้มหาชีวติลาว โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบ มีหอท่ีประดิษฐานพระบาง พระพทุธรูปปางหา้มสมุทร 
ท าดว้ยทองค า 90 เปอร์เซ็นตเ์ป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองหลวงพระ
บาง 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ วัดเซียงทอง วดัสวยงามท่ีสุด ท่ีเป็นท่ีเก็บพระ ราชรถเกย เม่ือคร้ัง สมเด็จเจา้มหาชีวิต และ ยงัเป็น
สถานท่ีส าคญั ท่ีคู่แต่งงาน ชาวลาว นิยมตอ้งมากราบไหว ้พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่ ณ วดัแห่งน้ี  และ ท่ีพลาดไม่ได ้ ตอ้ง ชมพระม่าน 
ในโบสถเ์ล็ก (จะมีช่องเล็ก ๆ ใหทุ้กคน หร่ีตาขา้งหน่ึงมองเขา้ไป จึงจะเห็น) พระม่าน หน่ึงปีจะอนัเชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระ
บาง ในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ลาว เพ่ือให้ประชาชนสักการบูชา อยา่งใกลชิ้ด หากยงัไม่จุใจ ไปอุม้พระเส่ียงทาย อยูใ่กล ้ๆ 
หอพระม่าน ก็ลองอธิฐานเส่ียงทายกนัดู ดวงใคร ดวงมนั หลายท่านพิสูจน์แลว้  วา่แม่นจริงๆ ไม่เช่ือลองตั้งจิอธิษฐาน พิสูจน์ได้
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ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต  เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 
 

ดว้ยตวัเอง ไดเ้วลาแสงอาทิตยเ์ร่ิมอ่อนตวัลง น าคุณไปยงั ยอดภูที่สูงที่สุดในเขตเมือง ให้คุณออกก าลงักายยามเยน็เดินนับ
บนัได กวา่ 300ขั้น ข้ึนไปยงัยอดภู  ระหวา่ง สองขา้งทางข้ึนพระธาตุร่มร่ืนและหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจ าปาลาว มีจุดพกัชม
ววิ มุภาพเบิร์ดอายววิ 360องศา (ท่ีขอบอกวา่ ใครท่ีผ่านขา้มแม่น ้ าคาน ไปกลบัเกิน เกิน 3 รอบ ไปแลว้ไม่ข้ึนคาน ตามช่ือแน่ๆๆ 

ครับ) สักการะพระธาตุพู สี ท่ีตั้ งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร   เป็น ปูชนียสถาน ท่ี เคารพของ ชาวเมืองหลวงพระ
บาง นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามา

ของราชธานีเก่าแก่ ริมแม่น ้ าโขง ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซบัซอ้นสมกบันามวา่ บ้านผา เมืองภู อู่รยะธรรม ล้านช้าง    

 
เยน็ ลงจากยอดพู ทศันียภาพ ท่ีมองลงมา ยงับริเวณทางลง จะเห็น เห็นความเคล่ือนไหว  สีสันยามค ่าคืนของ ตลาดมืด หลวงพระ

บาง ก าลงัเร่ิมตน้ 

ค ่า  น าท่านไป รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร บริเวณริมแม่น า้โขง 
หลงัอาหารค ่า น าท่านเดินทางสู่บริเวณดา้นหนา้ตลาดมืดอิสระให้คุณไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ล้ิมลองอาหารแบบคนทอ้งถ่ินในซอย
ถนนคนเดิน ตามรอย Anazing ของกินในหลวงพนะบาง 
หลงัอาหารค ่าพาท่านเขา้เช็คอินโรงแรม Saysamphanh Hotel ระดบั 3 ดาวมาตรฐานลาว หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัทีส่อง  หลวงพระบาง – เวยีงจันทน์ – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั เยน็หรือค ่า 

2  x x - 
05.00 น.  อาหารเช้า (บริการเป็น Set Box จัดท าโดยทางโรงแรม เพ่ือให้ท่านน าติดตัวไปรับประทานทีส่นามบิน) 
06.00 น.  เช็คเอาท ์ และ ออกเดินทางไปยงั สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง เพื่อเช็คอิน (ไม่มไีกด์ดูแลบริการ) 

07.40 น.  เดินทางมุ่งสู่สนามบินวดัไต (เวยีงจนัทน์) โดยสายการบิน Lao Airlines  เท่ียวบินท่ี QV112 บริการอาหารบนเคร่ือง 

 
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินวดัไต นครหลวงเวยีงจนัทน์ ไกดท์อ้งถ่ินถือป้ายรอรับคณะ รถตูป้รับอากาศพาคณะเดินทางชม วดัพระ

ธาตุหลวงเวียงจันทน์ (ภายนอก) มีต านานเล่าสืบทอดกนัมาวา่ เป็นเมืองพญานาคเป็นผูส้ร้างหรือเนรมิตข้ึนมาให้เจา้นคร
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เวียงจนัทน์ข้ึนครองและไม่มีใครมารุกรานได ้เพราะมีพญานาคช่วยปกป้องคุม้ครอง อีกทั้งยงัมีวัดธาตุหลวงเหนือและวัด
ธาตุหลวงใต้ ซ่ึงเป็นท่ีอาศยัของพระภิกษุสามเณร จากน้ันน าท่านชมบ่อน ้าพญานาคหรือบ่อน ้าทิพย์บริเวณขา้งๆพระ
ธาตุหลวง ซ่ึงใตก้น้บ่อจะเป็นทางเช่ือมลงสู่วงับาดาลของ พญาศรีสัตนาคราช ซ่ึงผูค้นชาวลาวต่างให้ความศรัทธา องคท่์านทุก
คน ท่ีส าคญั บ่อน ้ าทิพยน้ี์ น ้ าในบ่อเป็นน ้ าจากวงับาดาล เช่ือกนัวา่ ผูใ้ดไดน้ าน ้ าทิพยน้ี์มาสกัการบูชา หรือ ประพรมตามร่างกาย 
จะช่วยเพ่ิมพูนพลงักายทิพยใ์ห้สูงข้ึน อนัจะน ามาซ่ึงความเป็นสิริมงคล ท าส่ิงใดมกัจะส าเร็จไดโ้ดยง่าย อีกทั้ง บริเวณพระธาตุ
หลวงเวยีงจนัทน์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

 
บ่าย ผา่นชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมทีผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝร่ังเศสเขา้ดว้ยกนัซ่ึงตั้งตระหง่านอยูก่ลางเมือง

เวยีงจนัทน์ ประตูชยัแห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงขา้ราชการและพลเรือนท่ีเสียสละชีวติในสงครามอินโดจีน 

 จากนั้นน าท่านเยีย่มชมรอบ  พระธาตุด า ท่ีมีอายเุก่าแก่หลายร้อยปี ตั้งอยูบ่ริเวณวงเวยีน ตรงหมู่บา้นธาตุด า พระธาตุด า เป็น
เจดียท์รงระฆงัแปดเหล่ียมขนาดใหญ่ มีความงาม แปลกตา ไม่เหมือนกบัเจดียอ่ื์นๆ ตามต านานเล่าขานกนัมาวา่บริเวณพระธาตุ
เป็นทางเขา้ออกเมืองบาดาลท่ีพญานาค 7 เศียรท่ีมาช่วยเหลือชาวเมืองในสมยัท่ีท าสงครามกบักองทพัสยาม จึงเป็นท่ีเล่ือมใส
และสกัการะบูชาของชนชาวลาว 

  ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ สนามบินวดัไต นครหลวงเวยีงจนัทน์ เพ่ือท าการเช็คอินท ์สายการบินแห่งชาติลาว 

18.40 น.  โดยสายการบิน Lao Airlines  เท่ียวบินท่ี QV445 บริการอาหารบนเคร่ือง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
19.40 น.  เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดว้ยความสวสัดิภาพ   
 

รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อ

ไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 
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Price & Conditions  สายม ู! หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 2 วนั เสารอ์าทิตย ์

จ านวนวนั เร่ิมตน้ (บาท) เดินทางทุกวนัเสาร์ สายการบิน กรุ๊ปคณะ  

2 วนั 8,999 ตุลาคม63ถงึมีนาคม64 Lao Airlines (QV) 10 ท่านต่อคณะ 
ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต่างชาติ + เพิ่มค่าวซ่ีา) 

ราคาเด็กทารก (อายตุ  ่ากวา่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั) ราคาพิเศษ 3,000บาท* 
 *เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่ (คุณพอ่หรือคุณแม่) โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิให้
น ารถเขน็เด็ก หรือท่ีนัง่ส าหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ านวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจ ากดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน า
เด็กทารกเดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง จดัหอ้งพกั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน+1เด็กทารก   ทาง
ทวัร์ไม่มีบริการอาหารเด็กทารก 

 เดินทางขั้นต ่าปกติ  10  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ากดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  
 หากต ่ากว่าก าหนด อาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงราคา หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรา

ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์

 ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากประเทศไทยดูแล ลูกคา้ตอ้งเดินทางไปเจอไกดท่ี์หลวงพระบางดว้ยตนเอง 
 สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที 17.03.20 
 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 

ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้ห้บริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  โดยทัว่ไป 
-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ตอ้งลงนามยินยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความ
ยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ท่ี 28 สปัดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ากบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนันบั
จากเท่ียวบินขาออกท่ีก าหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีก าหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เม่ือ
ท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั้งแต่สปัดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางประเทศไทยเล่มสีแดงทัว่ไป หรือ หนงัสือเดินทางขา้ราชการไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนออกเดินทาง ฟรีวีซ่าเดินทางท่องเท่ียว 
30 วนัหมายเหตุ: ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบในการเดินทางอออกนอกประเทศไทย 
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหน้าวา่งส าหรับประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) หนังสือเดินทางอยู่ใน
สภาพท่ีดี (ไม่ช ารุด)  เพื่อยืน่ ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวซ่ีา ส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว หรือ ชาวต่างชาติ (บางประเทศ)  จะตอ้งจดัเตรียมเตรียมรูปถ่าย 2 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว 1 ใบ  เพื่อขอวซ่ีา on 

arrival ประเภทวซ่ีาท่องเท่ียว หรือ Tourist visa ค่าใชจ่้ายประมาณ USD 30-40 ยเูอสดอลล่าร์ (สิทธ์ิการออกวซ่ีาข้ึนอยูก่บัเจา้หนา้ท่ี)   
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการ
จองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียนช่ือนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
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ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  
 

*** โปรพิเศษเฉพาะจอยหนา้ร้านเท่านั้น ตดักรุ๊ปส่วนตวั เพิ่มค่าใชจ่้ายท่านละ 500-1,000 บาท *** 
 

Departure ตุลาคม 2020  (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดีย่ว+ 

วนัเสาร์ 03 ตุลาคม 20 04 ตุลาคม 20 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 10 ตุลาคม 20 11 ตุลาคม 20 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 17 ตุลาคม 20 18 ตุลาคม 20 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 24 ตุลาคม 20 25 ตุลาคม 20 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 31 ตุลาคม 20 01 พฤศจิกายน 20 8,999 1,000 

 

Departure พฤศจกิายน 2020  (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดีย่ว+ 

วนัเสาร์ 07 พฤศจิกายน 20 08 พฤศจิกายน 20 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 14 พฤศจิกายน 20 15 พฤศจิกายน 20 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 21 พฤศจิกายน 20 22 พฤศจิกายน 20 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 28 พฤศจิกายน 20 29 พฤศจิกายน 20 8,999 1,000 

 

Departure ธันวาคม 2020  (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดีย่ว+ 

วนัเสาร์ 05 ธนัวาคม 20 06 ธนัวาคม 20 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 12 ธนัวาคม 20 13 ธนัวาคม 20 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 19 ธนัวาคม 20 20 ธนัวาคม 20 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 26 ธนัวาคม 20 27 ธนัวาคม 20 8,999 1,000 

 

Departure มกราคม 2021  (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดีย่ว+ 

วนัเสาร์ 02 มกราคม 21 03 มกราคม 21 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 09 มกราคม 21 10 มกราคม 21 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 16 มกราคม 21 17 มกราคม 21 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 23 มกราคม 21 24 มกราคม 21 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 30 มกราคม 21 31 มกราคม 21 8,999 1,000 

 

Departure กมุภาพนัธ์ 2021  (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดีย่ว+ 

วนัเสาร์ 06 กมุภาพนัธ์ 21 07 กมุภาพนัธ์ 21 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 13 กมุภาพนัธ์ 21 14 กมุภาพนัธ์ 21 8,999 1,000 
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วนัเสาร์ 20 กมุภาพนัธ์ 21 21 กมุภาพนัธ์ 21 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 27 กมุภาพนัธ์ 21 28 กมุภาพนัธ์ 21 8,999 1,000 

 

Departure มีนาคม 2021  (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดีย่ว+ 

วนัเสาร์ 06 มีนาคม 21 07 มีนาคม 21 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 13 มีนาคม 21 14 มีนาคม 21 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 20 มีนาคม 21 21 มีนาคม 21 8,999 1,000 
วนัเสาร์ 27 มีนาคม 21 28 มีนาคม 21 8,999 1,000 

 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง / หลวงพระบาง – เวยีงจนัทน์  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่
คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุในตัว๋เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  1  คืน Standard Room (หอ้งละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็

หรือค ่า + บตัรเขา้ชมสถานท่ี + รถน าเท่ียวตามรายการ + น ้ าบนรถวนัละ1 ขวด + ไกดดู์แลบริการ 2 วนั + รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
7% (ยกเวน้ตัว๋เคร่ืองบิน) + สายการบินจ ากดัน ้ าหนักเพียงท่านละ 20 กก.  (ข้ึนอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกิน
จ านวน 1-2 ช้ิน) +  และถือข้ึนเคร่ืองได้อีกท่านละ 1 ช้ิน 07 กก.  (ตามขนาดท่ีก าหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋า
สะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(ขั้นต ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำย ุ75-
85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยตุ  ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือ
ถกูท ำร้ำยร่ำงกำย) 
เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากมกัจะบริการเป็นอาหารท้องถ่ิน การน าเคร่ืองด่ืมทั้ งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอลเ์ขา้ไปใน
ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ    ส าหรับท่านท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ
ตอ้งช าระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหวา่งม้ืออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่
กับสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนท้องถนน  วนัเวลาเปิดปิดของ
ร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหัน ทางสาย
การบินเรียกท่ีนั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกัน
ทดแทน ขอให้ลูกคา้ตระหนกัดีวา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสยัและเช่ือมัน่วา่ผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดย
ลูกคา้จะไม่ยกเหตขุอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน 

อตัรา
ค่าบริการไม่
รวม  
 

ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหารค ่า 1 ม้ือ ในวนัเดินทางวนัท่ี 2 ท่ีปล่อยให้ท่านอิสระ ค่า Spa การนวดต่างๆ ค่าเช่ารถจกัยาน 
ยานพาหนะ ค่าเขา้สถานท่ี ท่ีไม่ไดมี้แจง้ไวใ้นโปรแกรม อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ทีวีช่อง
พิเศษ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  ค่าสมัภาระท่ีเกินช้ินหรือน ้ าหนกัเกินสายการบินก าหนด  ค่าวซ่ีาพาสปอร์ตต่างดา้ว ค่าวซ่ีา
ชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว 1 ใบ   

จดัเกบ็ 1,000บาท ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด ์)  
เง่ือนไขใน
การจอง   
 

ปกติมัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันับจากวนัท่ีท าการ

จองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  
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ก ารยก เลิ ก
การจอง 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัท าการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด
เงินมดัจ า 5,000 บาท   

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 6,000   
3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์  
4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%   
(ราคาทัวร์เป็นการซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบินและทางผู้ จัดทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมดไม่ว่า
กรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเท่ียวของลาว   
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีท าการของผูจ้ดั
อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการส ารองท่ีนั่งและการใส่ช่ือในระบบส ารองท่ีนั่ง  ผูเ้ดินทางต้องส่งส าเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชัดเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ดั และ
เกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลใหผู้โ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และสายการ
บินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกลุ หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 
ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบุท่ีนัง่ ซ้ือแบบใชว้ธีิ RANDOM คือสุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น 
การติดต่อใดๆ ทางเอกสารกบัทางผูจ้ดั  เช่น อีเมลล ์หรือจดหมายฯ  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางผูจ้ดั  ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางผูจ้ดั 

 อุ่นใจเพิ่ม  เน่ืองจากการเดินทางนั้นเต็มไปดว้ยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสารนั้นมี
จ ากดั ดงันั้นจึงแนะน าให ้ซ้ือประกนัภยัการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือความคุม้ครองตามท่ีท่านตอ้งการ 
โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึนในต่างประเทศอาจจะ
มีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก  เพื่อความคุม้ครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟลย์กเลิก ตกเคร่ือง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย ทีม
แพทยฉุ์กเฉิน 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ +200 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ +470 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน – ยกเลิกการเดินทาง – ลด
จ านวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าชา้ของระบบขนส่งมวลชน – ความล่าชา้ของสัมภาระ – การจ้ีโดยสลดัอากาศ 
– การพลาดต่อเท่ียวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหวา่งรักษาตวัในต่างประเทศ 

 
 
 
 



หนา้ Tour Code Program Day ช่ือกลาง ธุรกิจน าเท่ียว   Update 

10 12-QV-LVP1003-1 หลวงพระบาง เวียงจนัทน์ ตามรอยพญานาค 2 วนั 2 Journey Laos  27.04.20 

เท่ียวสุขใจ สะบายใจ ยิ้ มจริงใจ ขอบใจหลาย สะบายดี ไปกบั JOURNEY LAOS 

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต  เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 
 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพื่ อ

ทางผูจ้ดัจะไดค้ิดค่าบริการท่ีเหมาะสม)    

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 

ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทัวร ์จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกัน เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัยและเพ่ือ

สรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศลาวเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัรใ์นแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ัดเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามท่ีจะตาม

รายการสรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต รา่งกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง 

เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  

โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  

ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทัวรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผู ้จัดจะด าเนินโดยสุด

ความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

 มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ัด

ก ากบั  

 ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็น

วา่ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการ

เลือกซ้ือของทุกอยา่งเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า  เพราะสายการ

บินมีก าหนดการจ ากัดความรบัผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสมัภาระ

กระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสุด 

 

 
 


