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เชียงใหม่ บนิ ตรง เยี่ยมยามเมืองลาว
หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน
เดินทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
ตักบาตรข้ าวเหนียว | พระธาตุพสู ี | วัดเชียงทอง | พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
วังเวียง | ล่องเรื อแม่น ้าซอง | บลู ลากูน
ราคาเริ่มต้ นเพียง

17,888.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4

เชียงใหม่ - หลวงพระบาง PG983 (16.30-17.45)–ตลาดไนท์บาร์ ซาร์
ตักบาตรข้ าวเหนียว-ตลาดเช้ า-หลวงพระบาง-วังเวียง-ถ ้าจัง-บลู ลากูน
รายการท ัวร์ + ตว๋ ั เครือ
่ งบิน
ล่องเรื อแม่น ้าซอง–วังเวียง-หลวงพระบาง-น ้าตกตาดกวางสี-พระธาตุพสู ี
วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-วัดวิชนุ ราช-วัดใหม่สวุ รรณภูมาราม-ตลาดดารา- หลวงพระบาง – เชียงใหม่
PG984 (18.30- 19.45)
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วันที่ 1 เชียงใหม่ - หลวงพระบาง PG983 (16.30-17.45)–ตลาดไนท์ บาร์ ซาร์
14.30 น.

16.30 น.
17.45 น.

ค่า

ที่พัก

คณะมาพร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 7-10 เคาน์เตอร์ เช็คอินกรุ๊ ปของสาย
การบิ น บางกอกแอร์ เวย์ (BANGKOK AIRWAYS) โดยมี เจ้ าหน้ าที่ ให้ การต้ อนรั บ และอานวยความสะดวกตรวจเช็ ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
นาออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยสายการบิน บางกอกแอร์ เวย์
เที่ยวบินที่ PG983 (บริการของว่างและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร จากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ตวั เมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ ได้ ยกให้ เมือง
หลวงพระบาง เป็ นเมืองวัฒนธรรมโลกและสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ เนื่องจากมีวดั วาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรื อนอันเป็ น
เอกลักษณ์ โคโลเนียลสไตล์และขนบธรรมเนียมประเพณี ที่งดงามและยังสืบทอดจนถึงปั จจุบนั เมืองหลวงพระบาง เคยเป็ น
เมืองหลวงเก่าในอดีต โดยพระเจ้ าฟ้างุ้มได้ รวบรวมแว่นแคว้ นต่างๆ ของชนเผ่าไท - ลาว ในเขตลุม่ แม่น ้าโขง แม่น ้าคาน แม่น ้า
อู ก่อตังเป็
้ นอาณาจักรล้ านช้ าง ณ ดินแดนริมน ้าโขง คือ หลวงพระบาง
รั บประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
หลังอาหารค่าอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรี สว่างวงศ์ ตังแต่
้ หน้ าพระราชวังจนสุดถนน ให้ ทา่ น
ได้ เลือกชมเลือกซื ้อสินค้ าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทงเสื
ั ้ ้อยืดสกรี นเป็ นภาษาลาว, ผ้ าคลุมไหล่, กระเป๋ าถือ
, เครื่ องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้ าแทบทุกชิ ้นเป็ นสินค้ าแฮนด์เมดของชาวบ้ านแท้ ๆ วาง
จาหน่ายในราคาที่ตอ่ รองกันได้ อีกทังยั
้ งมีเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ ทา่ นได้ ลิ ้มลอง และขนมเค้ กอันแสนอร่อยนานาชนิด หากท่าน
ใดจะเลือกซื ้อของใส่บาตรในเช้ าวันรุ่งขึ ้นก็สามารถจัดแจงหาซื ้อได้ เช่นกัน
โรงแรม PAVILLION HOTEL3* หรื อเทียบเท่า (เมืองหลวงพระบาง)

วันที่ 2 ตักบาตรข้ าวเหนียว-ตลาดเช้ า-หลวงพระบาง-วังเวียง-ถา้ จัง-บลู ลากูน
เช้ ามืด

ตื่นเช้ าทาธุระส่วนตัว จัดแจงเครื่ องแต่งกายเพื่อรอ ใส่ บาตรข้ าวเหนี ยวพร้ อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึ่งพระสงฆ์
และสามเณรจากวัดต่างๆ ทัว่ เมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็ นแถวนับร้ อยรูป ซึ่งเป็ นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึง
ความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าทาบุญ ไม่รวมในรายการ) จากนัน้ ให้ ท่านเดินชม
ตลาดเช้ าของชาวหลวงพระบาง ซึง่ เป็ น ตลาดสดให้ ท่านเลือกซื ้ออาหารพื ้นเมืองและชมของป่ าซึง่ ของป่ าบางชนิดก็แปลกตา
และเป็ นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
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เช้ า

กลางวัน

ค่า
ที่พัก

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม หลังอาหารเช็คเอาท์ ออกจากที่พัก
นาท่านเดิน ทางต่อไปยัง วั งเวีย ง (ใช้ เวลาเดินทางโดยรถ ประมาณ 4 ชั่วโมง) “วังเวียง” เมื องท่องเที่ ยวที่ ตัง้ อยู่ในแขวง
เวียงจันทน์ ประเทศลาว เมืองเล็กๆ แห่งนี ้เป็ นที่ร้ ูจกั ในฉายา “กุ้ยหลินเมืองลาว” อันเนื่องมาจากทัศนียภาพอันงดงามที่ราย
ล้ อมเมืองนันเป็
้ นที่ราบที่ถกู ขนาบด้ วยภูเขาหินปูนน้ อยใหญ่ ที่มีแม่น ้าไหลผ่านเเละถูกโอบล้ อมด้ วยป่ าไม้ ที่ยงั สมบูรณ์ วังเวียง
เริ่มเป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น หลังจากที่เมืองหลวงพระบางได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นเมืองมรดกโลกจากทางยูเนสโก ในปี 2538
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเที่ยวชม ถา้ จัง เป็ นถ ้าหินปูนขนาดใหญ่ ในอดีตเคยเป็ นที่หลบภัยสงครามของชาวบ้ าน เมื่อสงครามสงบลงชาวบ้ าน
จึงได้ กลับออกมาตังรกรากถิ
้
่นฐานอยู่ในเมืองวังเวียง ภายในถ ้าแบ่งออกเป็ นหลายส่วน มีทงห้
ั ้ องโถงใหญ่และทางเดินแคบ ๆ
เต็มไปด้ วยหินงอกหินย้ อย ภายในมีการติดไฟ เพื่อความสว่างสวยงามของถ ้า จากนันชมความงดงามของ
้
บลู ลากูน สระน ้า
สีฟ้าใสที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ น ้าในสระจะเป็ นสีฟ้าใสราวกับคริ สตัล สามารถมองเห็นพื ้นดินด้ านล่างได้ อย่างชัดเจน น ้าจะมี
ความเย็นชื่นใจ สามารถลงไปว่ายน ้าเล่นได้ ด้ านข้ างสระจะมีต้นไม้ ใหญ่
รั บประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
โรงแรม SAIMON HOTEL3* หรื อเทียบเท่า (เมืองวังเวียง)

วันที่ 3 ล่ องเรือแม่ นา้ ซอง–วังเวียง-หลวงพระบาง-นา้ ตกตาดกวางสี-พระธาตุพสู ี
เช้ า

กลางวัน

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่าน ล่ องเรื อแม่ น า้ ซอง แม่นา้ สายสาคัญ ที่ไหลผ่านเมื องวังเวียง บริ เวณริ มแม่นา้ ซองจะมี ร้านค้ าที่ จัดที่ นั่งริ มนา้ ไว้
ให้ บริการ ระดับน ้าในแม่น ้าซองจะไม่สงู มาก น ้าในแม่น ้าจะใสไหลเย็น ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบที่ถกู โอบล้ อมด้ วยภูเขาน้ อยใหญ่
นับเป็ นบรรยากาศ“กุ้ยหลินเมืองลาว” ที่เหมาะแก่การพักผ่อนจริงๆ
ได้ เวลาออกเดินทางกลับเมืองหลวงพระบาง ระหว่างทางจะเห็นวิถีชีวิตของชาวลาวสองข้ างถนนที่ตงบ้
ั ้ านเรื อนแตกต่างกัน
ออกไป การเดินทางจะไต่ระดับขึ ้นสู่ที่สงู สลับที่ลาดเชิงเขา ท่านจะได้ เห็นป่ าไม้ และทิวทัศน์ที่สวยงามประกอบกับภูเขาหินปูน
ที่มีรูปร่างต่างๆ แปลกตาสวยงามและยังคงสามารถรักษาธรรมชาติไว้ ได้ อย่างดีและสร้ างความประทับใจแก่ผ้ มู าเยือน
(ใช้ เวลาเดินทางโดยรถประมาณ 4 ชัว่ โมง)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเดินทางต่อเพื่อไปชม นา้ ตกตาดกวางสี ซึง่ หมายถึงกวางหนุ่ม น ้าตกนี ้ตกจากเขาที่สงู 70 เมตร สามารถถ่ายภาพจาก
ด้ านหน้ าซึง่ มีสะพานพาดผ่านสายน ้าที่ตกลงมา ฉากหลังคือน ้าตกหินปูนสีขาวและน ้าใสๆ บางครัง้ อาจเป็ นละอองเกิดเป็ นสี
รุ้งให้ ได้ เห็น ทัศนียภาพโดยรอบเป็ นธรรมชาติให้ เหล่านักท่องเที่ยวได้ ศึกษาแมกไม้ พืชพันธ์ และยังมีจดุ ลงเล่นน ้าตามลาธาร
เล็กๆ บริเวณด้ านล่างของน ้าตกท่านจะได้ พบกับหมีดาที่นกั ท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป
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ค่า
ที่พัก

จากนันน
้ าท่านขึ ้นสู่ เขาพูสี ขึ ้นบันได 328 ขัน้ นมัสการพระธาตุพสู ี เจดีย์ธาตุค่บู ้ านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทาง
ขึน้ ท่านจะได้ รับความกลิ่นหอมจากดอกจาปาลาว (ดอกลีลาวดี ) ซึ่งเป็ นดอกไม้ ประจาชาติลาว เมื่ อท่านถึงยอดให้ ท่าน
นมัสการองค์ ธาตุ ซึ่งสร้ างในสมัยพระเจ้ าอนุรุทธ เมื่ อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็ นรู ปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอด
ประดับด้ วยเศวตฉัตรทองสาริด 7 ชัน้ สูง 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
รั บประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
โรงแรม PAVILLION HOTEL3* หรื อเทียบเท่า (เมืองหลวงพระบาง)

วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์ หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่ สุวรรณภูมา
วันที่ 4
ราม-ตลาดดารา- หลวงพระบาง – เชียงใหม่ PG984 (18.30- 19.45)
เช้ า

กลางวัน

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็ นวัดที่สาคัญและมีความงดงามที่สดุ แห่งหนึ่งจนได้ รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็ น
ดัง่ อัญมณีแห่งสถาปั ตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้ างขึ ้นในรัชสมัยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิ ดทองฉลุบนพื ้นรักสี
ดา เล่าเรื่ องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่ อนบ้ าน พระประธานมีชื่อว่า “พระองค์ หลวง”
นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่นด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบล้ านช้ างแล้ ว การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมีการ
ตบแต่งด้ วยการนากระจกสีมาตัดต่อกันเป็ นรู ปต้ นโพธิ์ขนาดใหญ่ ด้ านข้ างก็ติดเป็ นรูปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่อง
สะท้ อนลงมาดูสวยงาม

ชมวัดวิชุนราช ที่สร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าวิชนุ ราช (พ.ศ. 2046) นับเป็ นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ ความนับถือ ซึง่
เป็ นพระธาตุที่ มีรูปทรงคล้ ายกับ ลูกแตงโมผ่าครึ่ ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรี ยกชื่ อ “พระธาตุหมากโม” นี ม้ าจนถึงปั จจุบัน
จากนัน้ น าท่ านชม พระราชวั ง หลวงพระบาง (พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ) ลัก ษณะอาคารเก่ า ที่ อ อกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวฝรั่ งเศส
สถาปั ตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ด้ านนอกอาคารเป็ นที่ตงของอนุ
ั้
สาวรี ย์เจ้ ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ พระราชวัง
แห่งนี ้อดีตนันเป็
้ นที่ประทับของเจ้ ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวัง
หลวงพระบาง ได้ ถกู ปรับเปลี่ยนให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคูบ่ ้ านคูเ่ มืองหลวงพระ
บาง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
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18.30 น.
19.45 น.

จากนันน
้ าท่านชม วัดใหม่ สุวรรณภูมาราม หรื อที่ชาวหลวงพระบาง เรี ยกกันสันๆ
้ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จ
พระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์สดุ ท้ ายของลาวและยังเคยเป็ นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรู ปคู่เมือง
หลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ ามหาชีวิตสักริ นฤทธิ์ จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้ อญ
ั เชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระ
บางภายในพระราชวังจวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี ้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ ตัว
อุโบสถ (สิม) ลักษณะจะเป็ นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทังสี
้ ่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน ผนังด้ านหน้ า
พระอุโบสถตกแต่งด้ วยภาพลงรักปิ ดทองดูเหลืองอร่ ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่ องพระเวสสันดรชาดก โดยฝี มือช่างหลวง
ประจารัชกาลเจ้ ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ จากนันเดิ
้ นทางสู่ ตลาดดารา เพื่อชมเครื่ องเงิน ผ้ าทอมือที่มาจากแขวงหัวพัน ซา
เหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนันยั
้ งมีผ้าทอของไทลื ้อ และผ้ าทอจากลาวสูง ทอเป็ นผ้ าซิ่น หมวก ย่าม ฯลฯ
สมควรแก่เวลาอาลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อนาท่านเดินทางกลับสู่ประเทศ
ไทย
เดินทางกลับ เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG984
(บริการของว่างและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึงท่ าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ : เชียงใหม่ บนิ ตรง เยี่ยมยามเมืองลาว หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

17,888.17,888.-

17,888.17,888.-

17,888.17,888.-

17,888.17,888.-

วันที่ 27 – 30 ก.ค. 62

พักเดี่ยว
ท่ านละ

3,000. -

3,000. วันที่ 10 - 13 ส.ค. 62
17,888.17,888.17,888.17,888.3,000. วันที่ 12 - 15 ต.ค. 62
18,888.18,888.18,888.18,888.3,200. วันที่ 28 - 31 ธ.ค. 62
ราคาเด็กทารก (อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 6,200 .- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
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2. ในกรณี ที่ลกู ค้ าต้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็ค
ข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทัง้ ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริ ษัทไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
3. หนังสือเดินทางจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4. การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
5. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรง
หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทั วร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
3. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
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เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน
8. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่น ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม /ท่าน ส่วนเกินน ้าหนักตามสายการ
บินกาหนด

2.
3.

ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ

4.

ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ

5.

ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว

6.

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 800 บาท/ท่าน/ทริป) เด็กผู้ใหญ่เก็บเท่ากัน

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้

2.

บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย,
การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ

3.

หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

4.

บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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5.

รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ

6.

โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา
ตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริ การ
จากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การ

8.

ทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนันๆ
้
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีก ารคืนเงินใดๆทัง้ สิ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้
โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

10. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆทังสิ
้ ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
13. เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริ การไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับ
ในเงื่อนไขและ ข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดนี
ั้
้แล้ ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศลาว มีมาตรฐานการกาหนดดาวและประเภทของที่ พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พกั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้ างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่
ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านัน้ โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin หรื อ Double) ในกรณีที่ท่านมี
ความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพักและการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม
ซึง่ มีความแตกต่างกันอาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ ตามที่ต้องการ
15. กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย
ล่าช้ า หรื ออุบตั ิเหตุตา่ งๆ ใดๆทังสิ
้ ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว หากท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
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17. ในกรณีท่ ีลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั ง้ มิ
เช่ นนัน้ ทางบริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
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