
 

 

 

 

สบาย ไฮโซ หลวงพระบาง � วนั 
ทกุวนั � ท่าน ออกเดินทาง (โปร� มีนา–30กนัยา &) 

ไฮไลท์ :  วดัใหม่สุวนัพูมาราม – แม่นํ� าโขง – แม่นํ� าคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวงัและหอพิพิธภณัฑ์หลวงพระบาง – วดั
แสนสุขารมณ์ – วดัเชียงทอง – ตลาดเชา้ – ร่วมประเพณีตกับาตรขา้วเหนียว 

พากินสบายไฮโซ รวม 5 มื*อ :  อาหารเชา้ไฮโซโอโซนของรสีอรท์ 
พิเศษ : อาหารตกับาตรขา้วเหนียวพระ   ชดุโตก/� ท่าน 

พิเศษ :  มื*อคํ6าสดุไฮโซ ณ ตึกตําหนกัพระราชวงักลาง+การแสดงพื*นเมือง (ชาววงั) 
จาํนวนวนั เริ�มตน้ (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 9,900 ��มีนาถึง
�กนัยา17 Lao Airlines (QV) 2 ท่าน(ผูใ้หญ่)ขึ'นไป 
วนัเดินทาง 3 วนั 2 คืน (พกั 2 คืน@หลวงพระบาง) ระดบั 4 ดาวลาว 

อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 2 มื'อ อาหารกลางวนัและคํ�า@หอ้งอาหาร 3 มื'อ  

เที�ยวบิน ขอสงวนสิทธิ2 เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที�ไดอ้นุมติั 

(ที�นั�งจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิ�มค่าตั!ว ) 

 



สายการบิน BKK-LPQ เวลาออก เวลาถึง LPQ-BKK เวลาออก เวลาถึง 

Lao Airlines (QV) QV634 1025 1205 QV633 0740 0920 

Itinerary  สบาย ไฮโซ หลวงพระบาง � วนั ทกุวนั � ท่าน ออกเดินทาง (โปร� มีนา–��กนัยา &) 
จาํนวนวนั เริ�มตน้ (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 9,900 ��มีนาถึง
�กนัยา17 Lao Airlines (QV) 2 ท่าน(ผูใ้หญ่)ขึ'นไป 
ประสานงานการดูแลภายใตใ้นนาม :  Journey LAOS เพราะ Life is Journey  พวกเราคืออีกห

นี;งครอบครัวที;ชอบออกเดินทางไปยงัที;ต่างๆ เพื;อคน้พบตวัเอง คน้พบคาํตอบให้กบัสิ;งที;ตวัเองตั�งขอ้
สงสยั  คน้พบสิ;งใหม่ๆ ไม่วา่จะเพื;อนใหม่ มิตรภาพใหม่ๆ และโอกาสใหม่ๆ บนโลกใบกลมนี�  พวกเราคือ
ผูช้าํนาญเส้นทางเกาหลี   วนันี�พวกเราไดค้น้พบอีกประเทศในโลก คือ ลาว  ที;ผูค้นยงัหยดุกาลเวลาใน

เรื;องราวน่ารักๆ ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะ เมืองหลวงพระบางที;เราอยากพูดดงัๆ วา่  “ เป็นเมืองที;น่ารักที;สุดในโลก ” ขอเชิญทุกท่านให้
มาลองใชบ้ริการดู แลว้คุณจะรู้จกัและรักพวกเรามากขึ�น เพราะทุกคนที;เดินทางไปกบัเรา ท่านจะได ้“ คุณค่าของการเดินทาง ไม่ใช่แค่ไป
เที;ยว ” 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ ; เดือนขึ'นไป 
และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพที�ดี (ไม่ชาํรุด) 

DAY วนัแรก  กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

1 เวลาที;ประเทศลาวเท่ากบัเวลาที;ประเทศไทย | เวลาบินประมาณ 1.40 ช.ม. - x x 
เช้า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

(นดัหมายก่อนออกเดินทาง 3 ชั�วโมงล่วงหนา้ก่อนเครื�องออก)  

พร้อมกนัที�ชั'น 4 ผูโ้ดยสารขาออก 
เช็คอนิหมายเลข 

W 10-12 
Lao Airlines 

(QV) 
หมายเลข   

10 

ขอ้แนะนาํ 
หากท่านมีปัญหาเรื;องอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 

• หา้มนาํผลไมแ้ละเนื�อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

• เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เนื;องจากโรงแรมที;พกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึ�นลงห้องดว้ยตวัท่าน
เอง เพื;อป้องกนัหลายกรณีที;อาจเกิดขึ�นได)้   

• กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที;สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

• ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที;แลกเปลี;ยนเป็น
เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึ�นเครื;อง ”  กรุณารอที;ประตูขึ�นเครื;องอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเครื;องออก 

• นาํเสื�อแจ็คแก็ตติดตวัขึ�นเครื;องดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพื;อการพกัผ่อนที;อบอุ่น  (สาํหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 
หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี;ยนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนให้มากที;สุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธิZ ทาํให้นอนหลบั ไม่ดื;ม
สุราหรือของมึนเมา และดื;มนํ� ามากๆ) 



พร้อมเดินทาง !  การเช็คอินตั@วเดินทางที�เคาเตอร์สายการบิน  เงื�อนไข 
• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครื�องออกสาม (B) ชั�วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสารจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ

ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที�ไดร้ะบุไว ้ทั'งนี' ไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที�ท่านไดช้าํระไป
แลว้  

• ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 

• ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางที�ชาํรุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารที�ไม่ถูกตอ้ง)  

• สาํหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ� งจาํเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานที�ต่างๆ   หรือ  เอกสารการแจง้เขา้แจง้ออก   หรือ  
เอกสารดา้นการทาํงาน Work Permit 

• กระทาํการประทุษร้ายแก่พนกังานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุน่วาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ�น เหยียดหยามพนกังานของสายการบินไม่ว่า
โดยการกระทาํหรือโดยวาจา 

• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื�นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ'นเครื�องบิน 

• หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่สมควรแก่การเดินทางเนื�องจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการที�เป็นอนัตรายอยา่งเห็นไดช้ดัในทางการแพทย ์และ/หรือ  หากสาย
การบินเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเงื�อ นไขทางการแพทยข์องท่านอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอื�น 

ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบิน LAO AIRLINES (QV) (บริการอาหารวา่งบนเครื;อง) 

ab.aa 
เชา้วนัสดใส เดินทางไป  Airport แบบอินเทรนดโ์ดย Airport City Link หรือ รถยนตส่์วนตวั หรือ ใชบ้ริการรถลีมูซีนหรือแท๊กซี;ของ
ค่ายต่างๆ  สู่สนามบินสุวรรณภูมิ   Check in ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ W แถว Wja-jl สายการบินลาวแอร์ไลน์ เที;ยวบินที; QV 
634 สู่ เมืองหลวงพระบาง 

ja.la 
เหินฟ้าออก จากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พร้อมเครื;อง ATR 70 ที;นั;ง มาตรฐาน ความปลอดภยัสูง พร้อมการ
บริการบนเครื;อง สบายดีการบินลาว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ jชม.raนาที อาหารวา่ง (กล่องนะจ๊ะ แต่ก็อร่อยแบบลาวโซ ครับผม)                                                                

jl.aa 
เดินทางถึง สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง (สมกบัเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ไม่ซบัซอ้นเดินสบายมาก) ผา่นขั�นตอนตรวจคนเขา้
เมือง ไม่ตอ้งทาํวซ่ีาสาํหรับพาสปรอตไทย (ง่ายๆ ครับ)          
ค่าวซ่ีาของชาวต่างชาติบางประเทศ (sa-ra USD) เตรียมรูปถ่าย l X l นิ�ว พื�นหลงัสีขาว j ใบ                                                                    

jl.jw 

เจา้หนา้ที; Santi Resort & Spa รอถือป้าย “ Journey Laos ” ใหก้ารบริการดา้นหนา้ พร้อมรถเดินทาง เพื;อ
นาํท่านไปเช็คอิน ยงัโรงแรม สมัผสัความพอเพียงของเมืองมรดกโลก คิดเพลินๆก็ถึง อลงัการรีสอร์ท r 
ดาว บนเนื�อที;กวา่ la ไร่ ที;งดงามไปดว้ยสวนสวยแบบธรรมชาติ และสายนํ� าฝายนํ� าลน้เสนาะหู 

บริการฟรี !  FREE WIFI ภายในหอ้งพกัและบริเวณทั;วไปของรีสอร์ท  Santi Resort & Spa 

12.30 
อาหารกลางวนัที�รีสอร์ท พร้อมดว้ยเมนูทอ้งถิ;นแสนอร่อย เฝอนํ' า ส้มตาํแซบแบบลาว ไก่ทอดลาวสไตล ์พร้อมขา้วเหนียวหอมกรุ่น 
ที;คุณจะติดใจ  เติมพลงัมหศัจรรย ์ก่อนออกทวัร์ แบสบายสบาย สู่ดินแดนลานชา้ง เมืองมรดกโลก 

14.00 

หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ เกาะกลางเมืองหลวงพระบาง  ที;โอบลอ้มไปด้วยสายนํ� าจากแม่นํ� าคาน ไหลมาโอบมา
บรรจบกบั มหานทีสายนํ� าแห่งเอเชีย แม่นํ� าโขง  ชมวิวความงดงาม เรียบรอบเมือง วิถีแห่งเมืองพะบาง วดัใหม่สุวนัพูมาราม ซึ; งอยู่
ถนนศรีสวา่งวงศ์ติดกบัพระราชวงัหลวงวดันี� เคยเป็นที;ประทบัของสมเด็จพระสังฆราชบุญทนั ปัจจุบนัใชเ้ป็นโรงเรียนปริยติัธรรม 
เขา้นมสัการ พระประธานภายในโบสถ์ และ ชมสถาปัตยกรรม ลานชา้ง ลายภาพวาดลงรัก ปิดทอง บริเวณดา้นหน้าทางเขา้พระ
อุโบสถ ไดเ้วลาแสงอาทิตยเ์ริ;มอ่อนตวัลง นาํคุณไปยงั ยอดภูที�สูงที�สุดในเขตเมือง ให้คุณออกกาํลงักายยามเยน็เดินนบับนัได กว่า 
saaขั�น ขึ�นไปยงัยอดภู  ระหวา่ง สองขา้งทางขึ�นพระธาตุร่มรื;นและหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจาํปาลาว มีจุดพกัชมวิว มุภาพเบิร์ด
อายววิ s}aองศา (ที;ขอบอกวา่ ใครที;ผา่นขา้มแม่นํ� าคาน ไปกลบัเกิน เกิน s รอบ ไปแลว้ไม่ขึ�นคาน ตามชื;อแน่ๆๆ ครับ) 
สกัการะพระธาตุพสีู   ที;ตั�งอยูบ่นเนินเขาสูง jwa เมตร  เป็น ปูชนียสถาน ที;เคารพของ ชาวเมืองหลวงพระบาง นกัท่องเที;ยวที;มาเยอืน
หลวงพระบาง หากไม่ไดขึ้�นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ ริมแม่นํ� าโขง 
ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซบัซอ้นสมกบันามวา่ บา้นผา เมืองภู อู่รยะธรรม ลา้นชา้ง    

18.00 

ลงจากยอดพู ทศันียภาพ ที;มองลงมา ยงับริเวณทางลง จะเห็น เห็นความเคลื;อนไหว  สีสันยามคํ;าคืนของ ตลาดมืด หลวงพระบาง 
กาํลงัเริ;มตน้  เดินเล่น สบายสบาย จากหนา้พระราชวงัหลวง ผา่นถนนคนเดิน ผา่น ตาํหนกัอดีตมงกุฎราชกุมาร ตรงไปยงั ตึกตาํหนกั
กลาง อดีตที;ประทบัแห่งพระวรชายา เพื;อนาํท่าน ไปทานอาหารคํ;า ณ ห้องอาหารเจา้หญิง Princess Retardant  Villa Santi Hotel  
อาหารแบบพื�นเมือง(ชาววงั)พร้อมการแสดง รอตอ้นรับ หลงัอาหารคํ;า อิสระกบัการเดินในตลาดมืด (ตลาดกลางคืนนะครับ) เลือกชม



สินคา้พื�นเมือง ที;ทอดตวัยาวเป็นถนนคนเดินตลอดแนวถนนขา้วเหนียว ( ถนน สกัรินทร์ ) 
 

บรรยากาศในร็อบบี�ของ Santi Resort & Spa อาหารตอ้นรับมื�อกลางวนัของ Santi Resort & Spa 

พระธาตุพสีู บรรยากาศภายในตวัเมืองหลวงพระบาง 
 

DAY วนัที+สอง  หลวงพระบาง  เชา้ กลางวนั เยน็หรอืคํ�า 

2  x x - 

aw.sa 
Morning call ปลุกท่าน ตื;นเชา้รับอรุณสดใส สูดกลิ;นไอ ดินแดนที;ไดชื้;อวา่เป็นแหล่งโอโซนที;บริสุทธิZ อีกแห่งหนึ; งของโลก เพื;อ
เตรียมตวั ทาํบุญรับบุญ ตกับาตรขา้วเหนียว  ตามประเพณี ชาวหลวงพระบาง 

a}.sa 

นาํท่านเดินทางออกจากที�พกั ไปยงับริเวณ ถนนดา้นหนา้ ตาํหนกักลาง Villa Santi Hotel ณ ที;นั�น โรงแรม ไดจ้ดัเตรียมที;นั;งใส่บาตร
พร้อมอาหาร ขา้วเหนียวตามประเพณี ไว้ให้ทา่นพร้อม (โตกใส่บาตร ประกอบดว้ย ขา้วเหนียว j กระติบใหญ่ + ขา้วตม้หมดั ผา้สไบ 

สาํหรับพนัรอบอก ประเพณีตกับาตรขา้วเหนียวลาว นิยมสืบทอดกนัมามากกวา่ laaปี การใส่จะหยิบขา้วเหนียวเพียงปลายนิ�วมือใส่
ลงบาตร ไม่นิยม ใส่อาหารหรือของอื;นๆลงในบาตร ซึ;งในทุกเชา้จะมีพระเณรกวา่ jaa รูป ออกเดินรับบาตร บนถนน สายหลกัแห่งนี�  
) ตลาดเชา้ ขา้งวดั ตลาดชุมชนเก่าแก่ ที;เป็นที;จาํหน่าย พืชผกั ปลา และ ของป่าหายาก รวมถึงอาหารสาํเร็จรูปลาว นานาชนิด และ 
ของใชต้่างๆๆอาทิ ผา้ทอมือ ในรูปแบบต่างๆ ตลาดแห่งนี�  เป็นตลาดชุมชน ที;ขายของราคาปกติ ไม่มีราคานกัท่องเที;ยว ต่อรองราคา
กนัไดบ้า้งเล็กน้อย ไฮไล ้อยูที่;ตอนทา้ยตลาด ทางออก ริมแม่นํ� าโขง ที;เป็นร้านกาแฟ  ประชานิยม ฮิปๆ เสน่ห์แบบลาว ที;ตอ้งห้าม 
พลาด 

a�.sa 
นาํท่านเดินทางกลบัมายงัที�พกั อาหารเชา้อุ่นๆ สบายๆแบบ Buffet  หลากหลายชาติ  มีให้เลือก พร้อมกาแฟลาว และ หอมกรุ่นกบั 
Bakery Home made  และ ซุม้อาหารห้ามพลาด สารพดั เฝอ ลาว รสขาตกลมกล่อม ร้อนกรุ่น และ สลดัผดัสดปลอดสารพิษ พร้อม
ดว้ยนํ� าสลดั สดจากครัว แนะนาํ France dressing สุดยอด Signature ของ Santi Resort 

ab.sa 

รถตูป้รับอากาศ และ driver guide รอให้บริการพาคุณ สบายสบายทวัร์ วนันี�  แต่งกายร่วมสมยันิยมไทย หรือลาว ตามสะดวก กบั
โปรแกรม  City tour  แม่หญิงแนะนาํให้นุ่งซิ;น หรือกระโปรงยาวคลุมเข่า เพราะสถานที;สําคญัภายในเมืองหลวงพระบาง ไม่
อนุญาตให ้แม่หญิง ที;สวมใส่กางเกง ทั�งสั�น – และ ยาว เสื�อ ที;บาง หรือ ออกแนว on the beach (คือโป๊ ไง)   
พระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซึ; งเป็นที;ประทบัของเจา้มหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาว
ฝรั;งเศสเป็นผูอ้อกแบบ มีหอที;ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ทาํด้วยทองคาํ �a เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูป



คู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ;งเป็นที;มาของชื;อเมืองหลวงพระบาง 
วดัแสนสุขารมณ์ วดัที;มีชื;ออนัเป็นมงคล และเป็นวดัคู่เมืองเก่าแก่ที;สุดอีกหนึ; งวดั สร้างในปี คริสต์ศตวรรษที; jw  ที;ซ่อนความ
ธรรมดา ที;ไม่ธรรมดา ของจิตรกรรมภาพวาด ในยคุโยนก ที;มีลกัษณะ เหมือนจิตรกรรมภาพวาด ของสกุลช่างเมืองน่าน  ซึ; งจะพบ
เห็นได ้ในวดัหลายแห่งของจงัหวดัน่าน  ที;ถูกจดัให้เป็นเมืองคู่แฝด และ รวมถึง จงัหวดั เลย (ประตูทางเดินของวดัแห่ง นี�สามารถ
เดิน เชื;อมต่อ เดินไปยงัอีกสามวดั ติดกนัได ้และ ยงั เป็นอีกหนึ;งสถานที;ยอดนิยม ที;มีอาคารรูปทาง ชิโนโปรตุเกส เรียงราย ตลอด
แนวสองฝั;งถนน  ที;สวยงาม และ เงียบ สงบ ) 
วดัเซียงทอง วดัสวยงามที;สุด ที;เป็นที;เก็บพระ ราชรถเกย เมื;อครั� ง สมเด็จเจา้มหาชีวติ และ ยงัเป็นสถานที;สาํคญั ที;คู่แต่งงาน ชาวลาว 
นิยมตอ้งมากราบไหว ้พร้อมทั�งถ่ายรูปคู่ ณ วดัแห่งนี�   และ ที;พลาดไม่ได ้ ตอ้ง ชมพระม่าน ในโบสถเ์ล็ก (จะมีช่องเล็ก ๆ ให้ทุกคน 
หรี;ตาขา้งหนึ;งมองเขา้ไป จึงจะเห็น) พระม่าน หนึ;งปีจะอนัเชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ลาว เพื;อให้
ประชาชนสักการบูชา อยา่งใกลชิ้ด หากยงัไม่จุใจ ไปอุม้พระเสี;ยงทาย อยู่ใกล ้ๆ หอพระม่าน ก็ลองอธิฐานเสี;ยงทายกนัดู ดวงใคร 
ดวงมนั หลายท่านพิสูจน์แลว้  วา่แม่นจริงๆ ไม่เชื;อลองตั�งจิอธิษฐาน พิสูจน์ไดด้ว้ยตวัเอง  

 

พระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง  วดัแสนสุขารมณ์ 

บรรยากาศตลาดกลางคนื วดัเชียงทอง 
 

jl.aa 
อาหารลางวนั ณ Santi Resort & Spa Lunch at resort restaurant  เป็นอาหาร เซ๊ทเมนู แบบลาว ในบรรยากาศ สบายสบาย ใกลชิ้ด
ธรรมชาติ ภายในรีสอร์ท ที;ร่มรื;น   

js.aa หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเดินทางกลบัสู่รีสอร์ท เพื;ออิสระตามอธัยาศยั หรือ เลือกซื�อโปรแกรมเพิ;ม 

 

ทวัร์ครึ� งวนั นํ' าตกกวางซี  มรกตแห่งหลวงพระบาง ราคา ท่านละ ;bc บาท  เดินทางโดยรถ
ตู ้ปรับอากาศ พบกบัสระนํ� ามรกต อนัสวยงามมหัศจรรย ์แห่งเมืองหลวงพระบาง นํ� าตก
กวางสี หรือ นํ� าตกกวางซี เป็นแหล่งท่องเที;ยวทางธรรมชาติที;สวยงามซึ;งมีชื;อเสียงที;สุดของ
หลวงพระบาง นํ� าตกแห่งนี� ตั� งอยู่นอกเมืองหลวงพระบางไปทางทิศใต้ประมาณ 30 
กิโลเมตร 



 

ทวัร์ครึ� งวนั ถํ'าติ�ง Pak Ue Cave ราคา ท่านละ fbc บาท เดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ และ 
ลงเรือหางยาว ขา้มแม่นํ' าโขง พร้อมชมวิถีชีวิตชาวบา้นริมฝั�งโขง มีเสื'อชูชีพให้พร้อม ถํ� า
ติ;ง ตั�งอยูริ่มแม่นํ� าโขง ห่างจากตวัเมืองราวๆ lw กิโลเมตร ถํ�าแบ่งออกเป็น l ถํ� าคือ ถํ� าติ;ง
ล่าง และถํ� าติ;งบน เมื;อเขา้ไปในถํ� าจะเห็นพระพุทธรูปเป็นพนัๆ องค์ ซึ; งแสดงให้เห็นถึง
ความเชื;อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางและเป็นสถานที;ไหว ้
ฟ้าดิน แห่งราชวงศล์าวในอดีตระหวา่งการเดินทาง แวะชมโรงตม้เหลา้ แบบพื�นบา้น เหลา้
สมุนไพร ยาดองแบบโบราณ ที;มีกลิ;นหอมจนล่าลิ�มลอง 

 หรือ เลือกเช่าจกัยาน ปั�นชมเมืองถ่ายรูป ในมุมมองพิเศษที�คุณชอบ สอบถามรายละเอียดไดที้� แผนกตอ้นรับ 

jb.aa 

พร้อมที; ลอบบี�  รถชตัเติ�ลบสั นาํคุณสู่ตวัเมืองหลวงพระบาง ณ ถนน ขา้วเหนียว รถจะจอดรับส่งคุณ ณ บริเวณดา้นหนา้ Villa Santi 
วนันี�  เป็นวนั อิสระชีวิตจากทวัร์ ให้คุณไดท้าํในสิ;งที;ยาก(ทาํ)  หาของอร่อย หลากราย ระดบั จะเป็นร้าน มีระดบั อาหารฝรั�งเศส 

หรือ อาหาร ลาว บนถนนคนเดนิ หรือจะเดินหา อาหารแบบ Street food ในซอยเล็กๆ ซึ; งอยูเ่ลย พระราชวงัออกไป ทางขวามือฝั;ง
เดียวกนั  ก่อนถึงวงเวียนสีแยก ที;จะมีซอยเล็กๆที;เรียงรายไปดว้ยอาหารพื�นเมือง หน้าตาน่ากิน ให้เลือกเดินชิม แบบสบายสบาย 
ฮิปๆๆ  ราคาข้างทาง สะอาด และ อร่อย ปังปัง 

22.00 รถชตัเติ�ลบสั เที;ยวสุดทา้ยนาํคุณกลบัสู่ที;พกั 
 

DAY วนัที+สาม   หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ 
เชา้ กลางวนั เยน็หรอืคํ�า 

3 
 x - - 

aw.aa 
อาหารเชา้ ที;หอ้งอาหาร ทอแสง ของรีสอร์ท เลือกเติมความอร่อย และรับพลงั อนัสดชื;น ของอากาศยามเชา้ ก่อนเตรียมตวัเดินทาง
กลบัสู่ ดินแดนสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครฯ 

a}.aa เช็คเอาท ์ และ ออกเดินทางไปยงั สนามบิน สากลหลวงพระบาง เพื;อเช็คอินทเ์ที;ยวบิน QV 633 to BKK 
07.40 การบินลาว นาํคุณเหินฟ้า ขา้มแม่นํ� าโขง ผา่นเชียงใหม่ มุ่งสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริการอาหารวา่ง บนเครื;อง 

09.20 
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ สมุทรปาการ  โดยสวสัดิZ ภาพ พร้อมความสุขและความทรงจาํ สบายสบาย ที;หลวงพระ
บาง 

 

การเปลี�ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ�นได้ ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การล่าช้าของเที�ยวบิน สภาพอากาศ เป็นต้น  
ซึ�งบริษทัฯ และผู้จัด จะดาํเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที�สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สบาย ไฮโซ หลวงพระบาง � วนั 
ทกุวนั � ท่าน ออกเดินทาง (โปร� มีนา–��กนัยา &) 

 

เดินทาง 01มีนา-sjมีนาj� ajเมษา-saกนัยาj� 
ผูใ้หญ่ l ท่านพกัหอ้งเดียวกนั 11,000 บาท/ท่าน 9,900 บาท/ท่าน 

ผูใ้หญ่ s ท่านพกัหอ้งเดียวกนั เตียงเสริม 11,000 บาท/ท่าน 9,900 บาท/ท่าน 
ผูใ้หญ่พกัเดี;ยว จ่ายเพิ;ม 2,900 บาท/ท่าน 2,900 บาท/ท่าน 

เดก็ 2 ปี ไม่เกิน 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ใชเ้ตียงเสริม  9,000 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 



เดก็ l ปี ไม่เกิน ja ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 9,000 บาท/ท่าน 8,000 บาท/ท่าน 
พกัต่อ l ท่าน ต่อหอ้ง / คืน / รวมอาหารเชา้ 2,900 บาท/หอ้ง/คืน 2,900 บาท/หอ้ง/คืน 
พกัต่อ เตียงเสริม / หอ้ง/คืน / รวมอาหารเชา้ 1,000 บาท/เตียง/คืน 1,000 บาท/เตียง/คืน 

 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารที;มีอายตุ ํ;ากวา่ 24 เดือน ณ วนัที;เดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพื;อขอราคาพิเศษ  เด็กทารกสามารถ
เดินทางโดยนั;งบนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหนึ;งคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั�น และหา้มมิใหน้าํรถเขน็เด็ก หรือที;นั;งสาํหรับเด็ก
ขึ�นบนเครื;องบิน จาํนวนเด็กทารกต่อเที;ยวบินถูกจาํกดัไวเ้พื;อความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเด็กทารกเดินทางไปกบัท่าน  
ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพื;อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง  ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจง้
ผูจ้ดัก่อนซื�อทวัร์ เพื;อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ�นเครื;องบินได ้ เข่นนํ� ายา เข็ม
ฉีดยา เครื;องใชแ้บตเตอรี;  หรือ เครื;องหายใจ      สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซื�อทวัร์  เพื;อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ    

 

อตัรา

ค่าบริการรวม   

� ตั�วเครื;องบินไป-กลบั (BKK-LPQ-BKK  Economy Class) โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ รวมค่าภาษีสนามบินและ
ค่าธรรมเนียมนํ� ามนัเชื�อเพลิงแลว้ +  หอ้งพกั Deluxe Room จาํนวน l คืนพกัหอ้งละ l ท่าน หรือ s  ท่าน ณ Santi Resort 
and Spa หลวงพระบาง รวมอาหารเชา้ในแต่ละมื�อที;โรงแรม + บริการรถรับ-ส่งสนามบิน (ในวนัเดินทางมาถึง และวนั
เดินทางกลบั) +  บริการ  Half day tour พร้อมอาหารกลางวนั ค่าเขา้ชมสถานที;ท่องเที;ยว ตามโปรแกรมทวัร์ + อาหาร
กลางวนั set menu  l มื�อ ที; Santi Resort & Spa + อาหารคํ;า Royal Dinner 1 มื�อ วนัแรก ณ Villa Santi Hotel ในเมือง 
(เมนูตาํหรับชาววงัและการแสดง) + ค่าอาหารชุด สาํหรับตกับาตรขา้วเหนียว j โตกสาํรับ ต่อ j หอ้ง (lท่าน) + รถรับส่ง 
จาก สันติ รีสอร์ท ไป ยงัสันติวิลล่าโฮเตล  ตามโปรแกรมที;ระบุ หากตอ้งการไปนอกเวลาที;กาํหนดไวใ้นโปรแกรม 
สามารถใชบ้ริการรถชตัเติ�ลบสั ที;วิ;งให้บริการเขา้เมือง สอบถามเวลาไดที้; แผนกตอ้นรับ + สารธารณประชาชนลาว งด
ค่าวซ่ีา แก่ นกัเดินทางจากประเทศไทย  สามารถใชพ้าสปอร์ต เดินทางเขา้ประเทศไดเ้ลย แต่พาสปอร์ต ตอ้งมีอายกุารใช้
งาน } เดือน ก่อนวนัหมดอายุ (กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทาง) + สายการบินจาํกดันํ� าหนักเพียงท่านละ 20 กก.  
(ขึ�นอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ชิ�น) และถือขึ�นเครื;องไดอี้กท่านละ 1 ชิ�น 7 กก. (ตามขนาดที;กาํหนด
ของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) + ประกนัภยัการเดินทาง (ขั�นตํ�าวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 
แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายตุ ํ�ากว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
โรคประจาํตัวหรือการถกูฆาตกรรมหรือถกูทาํร้ายร่างกาย) 

อตัรา

ค่าบริการไม่

รวม  

 

� ค่าอาหารและเครื;องดื;มอื;นๆ ที;สั;งเพิ;ม โดยผูเ้ดินทาง ในแต่ละมื�อ 

� ค่าอาหารคํ;า j มื�อ ในวนัเดินทางวนัที; l ที;ปล่อยใหท่้านอิสระ  

� ค่าเช่ารถจกัยาน หรือ ยานพาหนะอื;นๆ รวมถึงค่าเขา้สถานที;อื;นๆ ที;ไม่ไดมี้แจง้ไวใ้น โปรแกรม  

� ค่าวซ่ีาของชาวต่างชาติบางประเทศ (sa-ra USD) เตรียมรูปถ่าย l X l นิ�ว พื�นหลงัสีขาว j ใบ             

� ทิปมคัคุเทศน์ทอ้งถิ;น  ทวัร์ลีดเดอร์ หรือ พนกังานใหก้ารบริการในโรงแรม และ ร้านอาหาร  

� ภาษีมูลค่าเพิ;ม � % และภาษีหกั ณ ที;จ่าย s % และภาษีทุกชนิด 

� อาหาร เครื;องดื;ม ที;ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และ เหลา้-เบียร์ มินิบาร์  ค่าโทรศพัท ์ ค่า Spa และการนวดต่างๆ 
เงื�อนไขใน

การจอง   

 

� สาํหรับคณะใหญ่ มดัจาํท่านละ 6,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งดาํเนินการโอนเงินภายใน 3 
วนันบัจากวนัที;ทาํการจองและส่งใบเรียกเกบ็เงิน และชาํระส่วนที;เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั

ก่อนเดินทาง ( หรือตามวนัเวลาที;ระบบในการสาํรองตั�วบงัคบั อาจจะเร็วกว่านี�  ) หากไม่ชาํระมัดจาํตามกาํหนด ขอ
อนุญาตตัดที�นั�งให้ลกูค้าท่านอื�นที�รออยู่    การชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื;อนไข หรือ
เช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิZ ใน
การคืนเงินตามเงื;อนไขการยกเลิก  ***เมื;อตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วน ทางผูจ้ดัจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื;อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆ ที;ไดร้ะบุไวท้ั�งหมดนี�แลว้ *** 

� กรณีลูกคา้ตอ้งการพกัต่อ จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ที;ทราบล่วงหนา้เวลาทาํการจอง 
การยกเลิกการ (เป็นการเดินทางที;ตอ้งซื�อขาดแบบมีเงื;อนไขกบัทางสายการบิน  หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั�งการกา



จอง รันตีค่าหอ้งพกั การการันตีแพก็เกตททวัร์ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมดไม่วา่กรณีใดใด)   

1. การยกเลิกการจองนั�น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนั ทาํการก่อนการเดินทาง
หรือก่อนหนา้นั�น โดยจะยดึเงินมดัจาํ 6,000 บาท   

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-12 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 8,000  บาท   
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-0 วนั หรือ ไม่เดินทางตามกาํหนด (No Show) - เก็บค่าบริการทั�งหมด  

สายการบินและตั�วเครื;องบิน 
ในการสาํรองที;นั;งและการใส่ชื;อในระบบสํารองที;นั;ง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที;ชดัเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดที;สายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหนา้ชื;อ ชื;อและนามสกลุ วนัเดือนปีเกิด เลขที;พาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตชื์;อ
และเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั�งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกชื;อนามสกลุในตั�วหรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ที;จะเกิดขึ�นทั�งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพื;อแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหนา้ชื;อ / ชื;อ / นามสกลุ หรือ การเปลี;ยนชื;อผูเ้ดินทาง 
หากท่านตอ้งซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศเพื;อไปและกลบักรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที;สามารถเลื;อนวนั
และเวลาการเดินทางได้   ทั� งนี� เพื;อป้องกนัปัญหาเที;ยวบินล่าช้าหรือการเปลี;ยนแปลงเวลาของเที;ยวบินหรือการเปลี;ยนแปลงวนัเดินทาง 
ตั�วสายการบินไม่สามารถระบุที;นั;ง ซื�อแบบใชว้ธีิ RANDOM คือสุ่มเลือกที;โดยระบบสายการบิน การจดัที;นั;งบนเครื;องบิน เป็นไปโดยสายการ
บินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั�น 
การติดต่อใดๆ ทางเอกสารกบัทางผูจ้ดั  เช่น แฟกซ์  อีเมลล ์หรือจดหมายฯ  ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางผูจ้ดั  ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์;รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆ ถือวา่เป็น
วนัหยดุทาํการของทางผูจ้ดั 
สายการบิน  การจดัที;นั;งบนเครื;องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ Request ให้ได้
เท่านั�น   งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน 

รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเดี;ยว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และ
หอ้งพกัแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room)  ทุกหอ้งมีสิ;งอาํนวยความสะดวกครบเหมือนกนั 

เมนูอาหาร  อาจมีการเปลี;ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ�นอยูก่บัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที;ยวบิน การจารจรบนทอ้งถนน  
วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ   ขอสงวนสิทธิZ ในการเปลี;ยนแปลงปรับปรุง 

เนื;องจากการเดินทางนั�นเต็มไปด้วยความเสี;ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที;มีต่อผูโ้ดยสารนั�นมีจาํกัด ดงันั�นจึงแนะนําให้ซื�อ
ประกนัอุบติัเหตุ หรือ ประกนัภยัการเดินทาง (ทางบกและทางอากาศ) ซึ; งมีความคุม้ครองเรื;องอุบติัเหตุ การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล  การ
เปลี;ยนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าชา้ เสียหายและสูญหายอนัเกิดกบักระเป๋าเดินทางและสิ;งของอื;น และซื�อประกนัสุขภาพ
เพิ;มเติม  โดยจะซื�อความคุม้ครองเพิ;มเติมจากบริษทัประกนัภยัที;ท่านรู้จกั ซึ; งไม่จาํเป็นวา่ตอ้งเป็นบริษทัเดียวกนักบัประกนัภยัที;ทางผูจ้ดัจดัให ้ 
เพื;อความมั;นใจไดว้า่หากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เนื;องจากหากเกิดเหตุดงักล่าวขึ�นในต่างประเทศ 

หากท่านตอ้งซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศเพื;อไปและกลบักรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที;สามารถเลื;อนวนั
และเวลาในการเดินทางได ้     ทั�งนี� เพื;อป้องกนัปัญหาเที;ยวบินล่าชา้หรือการเปลี;ยนแปลงเวลาของเที;ยวบินหรือการเปลี;ยนแปลงวนัเดินทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ตกลงและเงื;อนไขการเดินทางท่องเที;ยวกบัเรา 

• ขอสงวนสิทธิZ ในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านที;ตอ้งใชร้ถเขน็ หรือ มีโรคประจาํตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอาย ุ
1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นกับวช (ก่อนซื�อทวัร์ จะตอ้งแจง้ เพื;อหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราคาํนึงถึงความปลอดภยั
และเพื;อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธิZ ไม่รับท่านผูเ้ดินทางที;มีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศลาวเพื;อไปทาํงาน หรือเพื;อการอื;นใดอนัมิใช่การท่องเที;ยว  หาก
ผูโ้ดยสารถูกปฏิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขา้ประเทศลาว จากเจา้หนา้ที;แรงงานไทยหรือเจา้หนา้ที;ตรวจคนออกนอกประเทศไทย
และเจา้หนา้ที;ตรวจคนเขา้เมืองที;ประเทศลาว  ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที;เกิดขึ�นทุกกรณี  ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้ง
รับผิดชอบค่าปรับที;ประเทศลาวเรียกเก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที;ยวบินถดัไปที;มีที;นั;งว่างหรือตามวนัเดินทางของตั�ว
เครื;องบิน  ทั�งนี�แลว้แต่ทางเจา้หนา้ที;ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

• การเปลี;ยนแปลงรายการท่องเที;ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี;ยนแปลง  ดงันี�  รายการท่องเที;ยว เมนูอาหาร โรงแรมที;พกั รถท่องเที;ยว
ในแต่ละวนัที;ไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั�งช่วงนาํเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิZ ในการเปลี;ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที;
จะตามรายการสรุปใหต้รงมากที;สุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพที;ใกลก้นัมากที;สุด 

• ขอสงวนสิทธิZ ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที;เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายใน
ทรัพยสิ์นหรืออยา่งอื;น การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั  และอื;นๆ ที;เกิดขึ�นทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานที;เกี;ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี;ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเที;ยวบิน การยกเลิกเที;ยวบิน มีการยุบเที;ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี;ยนแปลง 
เนื;องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็น
ตน้  โดยจะปฏิบติัตามเงื;อนไขและขอ้จาํกดัความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษทัขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที;
ใหบ้ริการ  ที;จะส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที;ยวทวัร์บางรายการหรือทั�งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่
ในกรณีใดๆ ทั�งสิ�น ทั�งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายที;บริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอให้ทราบวา่  ผูจ้ดัจะดาํเนิน
โดยสุดความสามารถที;จะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  



• ผูน้าํทวัร์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิZ ในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั�งสิ�นแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดั
กาํกบัเท่านั�น     

• ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนื;องจากเป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ เช่น 
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํที;ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื;นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื�อ ไม่เที;ยวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความร่วมมือในเรื; องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ ัดหรือตวัแทนของประเทศที;ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดิน
ทางผา่น  เห็นวา่ผูโ้ดยสารประพฤติตนที;อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอื;นๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ที;ของเจา้หนา้ที; 
(ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามคาํชี�แจงของเจา้หนา้ที; (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที;เห็นสมควรเพื;อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติ
ดงักล่าวดาํเนินต่อไป ซึ;งรวมไปถึงการยบัย ั�ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

• การชอ้ปปิ� งการเลือกซื�อของนกัท่องเที;ยว เป็นส่วนหนึ;งของการท่องเที;ยว  โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปปิ� งยงัสถานที;ต่างๆ 
โดยการเลือกซื�อของทุกอยา่งเป็นเรื;องการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิZ ไม่รับผิดชอบทุกการซื�อของท่าน 

• กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเสี;ยงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซื�อประกนัเพิ;ม เกี;ยวกบัสัมภาระกระเป๋า เพราะสาย
การบินมีกาํหนดการจาํกดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ที;เกิดจากกรณี
ใดๆ ทั�งสิ�น  ซึ;งลูกคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก์ หรือ หัวหนา้ทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรื;อง
สมัภาระกระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อกาํหนดและเงื�อนไขการเดินทางนี�ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคาํตัดสินของผู้จัดเป็นที�สิ�นสุด 
 


