Hiso Luang Prabang 3 วัน
1 กรป๊ ุ พิเศษเท่านัน้ เดินทาง 08-10กันยายน18
แอ่วเทศกาลงานแข่งเรือยาว (งานบุญเดือน 9 แข่งเรื อพาย หรื อ บุญส่องเฮือ)
ไฮไลท์ : พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ร่ วมพิธีบายศรี สู่ขวัญตามประเพณี พ้นื บ้าน
ของหลวงพระบางเพื่อเป็ นสิ ริมงคล – ร่ วมประเพณี ตกั บาตรข้าวเหนี ยว – ตลาดเช้า – น้ าตกกวางสี – ร่ วมชมงานเทศกาลแข่งเรื อ
หลวงพระบาง – ตลาดมืด – ถ้ าติ่ง หรื อ ถ้ าปากอู – บ้านช่างไห – บ้านผานม
พากินสบายไฮโซ รวม 6 มื้อ : อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท
พิเศษ : ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว (พร้อมข้าวเหนียว+ข้าวต้มมัด+ที่นงั่ หน้าตาหนักกลาง บนถนนสักรินทร์)
แอ่วเทศกาลงานแข่งเรือยาว (งานบ ุญเดือน 9 แข่งเรือพาย หรือ บ ุญส่องเฮือ)
จานวนวัน เริ่ มต้น (บาท) เดินทาง
สายการบิน
กรุ๊ ปคณะ

3 วัน

11,900 08-10กันยายน18

Bangkok Airways(PG)

25 ท่านต่อคณะ

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

อาหารเช้า@โรงแรม 2 มื้อ อาหารกลางวันและค่า@ห้องอาหาร 4 มื้อ
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ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมตั ิ

เที่ยวบิน

(ที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิ ก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )

สายการบิน
Bangkok Airways (PG)

BKK-LPQ
PG941

เวลาออก

เวลาถึง

0955

1205

LPQ-BKK
PG946

เวลาออก

เวลาถึง

1730

1935

Itinerary Hiso Luang Prabang 3 วัน 1 กรป๊ ุ พิเศษเท่านัน้ เดินทาง 08-10กันยายน18

จานวนวัน เริ่ มต้น (บาท)

3 วัน

เดินทาง

11,900 08-10กันยายน18

สายการบิน

กรุ๊ ปคณะ

Bangkok Airways(PG)

25 ท่านต่อคณะ

ประสานงานการดู แลภายใต้ในนาม :

Journey LAOS เพราะ Life is Journey พวกเราคื ออี ก
หนี่ งครอบครัวที่ ชอบออกเดิ นทางไปยังที่ ต่างๆ เพื่อค้นพบตัวเอง ค้นพบคาตอบให้กบั สิ่ งที่ ตวั เองตั้งข้อ
สงสัย ค้นพบสิ่ งใหม่ๆ ไม่วา่ จะเพื่อนใหม่ มิตรภาพใหม่ๆ และโอกาสใหม่ๆ บนโลกใบกลมนี้ พวกเราคือผู ้
ชานาญเส้น ทางเกาหลี วัน นี้ พวกเราได้ค ้น พบอี กประเทศในโลก คื อ ลาว ที่ ผูค้ นยังหยุดกาลเวลาใน
เรื่ องราวน่ารักๆ ไว้ได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะ เมืองหลวงพระบางที่เราอยากพูดดังๆ ว่า “ เป็ นเมืองที่น่ารักที่สุดในโลก ” ขอเชิญทุกท่านให้มา
ลองใช้บริ การดู แล้วคุณจะรู ้จกั และรักพวกเรามากขึ้น เพราะทุกคนที่เดินทางไปกับเรา ท่านจะได้ “ คุณค่าของการเดินทาง ไม่ใช่แค่ไปเที่ยว ”

วัน

รายการท่องเที่ยว

B

L

D

วันแรก

สนามบิ น สุ วรรณภูมิ – สนามบิ นแห่ งชาติ หลวงพระบาง – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง –
วัดเซียงทอง – สักการะพระธาตุพสู ี – ร่ วมพิธีบายศรี สู่ขวัญตามประเพณี พ้นื บ้านของหลวงพระบางเพื่อเป็ นสิ ริ
X
มงคล
❖ พักที่ Santi Resort & Spa (พักระดับ 4 ดาวลาว)
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนี ยว – ตลาดเช้า – น้ าตกกวางสี – เข้าร่ วมเทศกาลแข่ งเรื อหลวงพระบาง – อิ สระตลาดมื ด
X X
(ตลาดกลางคืน)
วันที่สาม ถ้ าติ่ง หรื อ ถ้ าปากอู – บ้านช่างไห – บ้านผานม – สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง – กรุ งเทพฯ
X X
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 2 ช.ม.

X

-

เช้า

กลางวัน

เย็นหรื อค่า

-

x

x

เช้ า

หน้ าเคาน์ เตอร์

สายการบิน

ใกล้ ประตูทางเข้ า

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

เช็คอินหมายเลข
F 10-12

Bangkok
Airways (PG)

หมายเลข
4

ข้อแนะนา
หากท่านมีปัญหาเรื่ องอาหารกรุ ณาแจ้งทางผูจ้ ดั ทราบล่วงหน้า
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• ห้ามนาผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศลาว หากพบจะต้องเสี ยค่าปรับ
• เตรี ยมสัมภาระขนาดกลาง เนื่ องจากโรงแรมที่พกั ในหลวงพระบางไม่มีบริ กรช่วย (แนะนา ตลอดทริ ปจะต้องดูแลกระเป๋ ายกขึ้นลงห้องด้วย
ตัวท่านเอง 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
• นาเสื้ อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่ องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น (สาหรับ มือใหม่ หรื อ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag
หรื ออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนา : นอนให้มากที่สุด หรื อ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ทาให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุรา
หรื อของมึนเมา และดื่มน้ ามากๆ)

พร้อมเดินทาง ! การเช็คอินตัว๋ เดินทางที่เคาเตอร์ สายการบิน เงื่อนไข
•

•
•
•
•
•
•

เคาน์เตอร์ เช็คอินจะเปิ ดให้บริ การก่อนเวลาเครื่ องออกสาม (3) ชัว่ โมง เคาน์เตอร์ จะปิ ดให้บริ การก่อนเวลาออกเดิ นทาง (90) นาที ผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องดาเนิ นการ
ให้เรี ยบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ สายการบินสงวนสิ ทธิ ในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ชาระไป
แล้ว
ไม่แสดงตนหรื อยืนยันความเป็ นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชารุ ดไม่สมบูรณ์จดั ว่าเป็ นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง)
สาหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่ งจาเป็ นต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรื อ เอกสารการแจ้งเข้าแจ้งออก หรื อ เอกสาร
ด้านการทางาน Work Permit
กระทาการประทุษร้ ายแก่พนักงานของสายการบิน หรื อก่อให้เกิ ดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ ของสายการบิน หรื อดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่า
โดยการกระทาหรื อโดยวาจา
หากรัฐบาลหรื อหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรื อขึ้นเครื่ องบิน
หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดิ นทางเนื่ องจากอาการเมาสุ ราหรื อมีลกั ษณะอาการที่เป็ นอันตรายอย่างเห็ นได้ชดั ในทางการแพทย์ และ/หรื อ หากสาย
การบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรื อเงื่อ นไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพแก่ผโู ้ ดยสารอื่น

06.30
09.55
12.05

14.00

ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) (บริ การอาหารบนเครื่ อง)
นัดหมายสนามบิ นสุ วรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F แถว F10-12 สายการบิ นบางกอกแอร์ เวย์เที่ ยวบิ นที่ PG 941 สู่
เมืองหลวงพระบาง
เหิ นฟ้าออก จากสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน บางกอกแอร์ เวย์ พร้อมเครื่ อง ATR 70 ที่นงั่ มาตรฐาน ความปลอดภัยสู ง พร้อม
การบริ การบนเครื่ อง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
เดินทางถึง สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง (สมกับเป็ นสนามบินเมืองมรดกโลก ไม่ซบั ซ้อนเดินสบายมาก) ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้า
เมือง ไม่ตอ้ งทาวีซ่าสาหรับพาสปรอตไทย (ง่ายๆ ครับ) ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรี ยมรู ปถ่าย 2 X 2 นิ้ว พื้น
หลังสี ขาว 1 ใบ
ไกด์ท้อ งถิ่ น รอถื อป้ าย “ Journey Laos ” ให้การบริ การด้านหน้า พร้ อมรถเดิ น ทาง เพื่ อ น าท่ านไปทาน
อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ให้คุณได้เติมพลังก่อนเที่ยวทัวร์ ด้วยเมนู เฝ๋ อหลวงพระบาง แสนอร่ อย
หลังอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางเข้ าสู่ พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็ นพระราชวังหลวงซึ่ งเป็ นที่ประทับ
ของเจ้ามหาชีวติ ลาว โดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศสเป็ นผูอ้ อกแบบ มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรู ปปางห้ามสมุทร ทาด้วยทองคา
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18.30
19.30

90 เปอร์เซ็นต์เป็ นพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง
วัดเซี ยงทอง วัดสวยงามที่สุด ที่เป็ นที่เก็บพระ ราชรถเกย เมื่อครั้ง สมเด็จเจ้ามหาชีวิต และ ยังเป็ นสถานที่สาคัญ ที่คู่แต่งงาน ชาวลาว
นิยมต้องมากราบไหว้ พร้อมทั้งถ่ายรู ปคู่ ณ วัดแห่งนี้ และ ที่พลาดไม่ได้ ต้อง ชมพระม่าน ในโบสถ์เล็ก (จะมีช่องเล็ก ๆ ให้ทุกคน หรี่
ตาข้างหนึ่ งมองเข้าไป จึ งจะเห็ น) พระม่าน หนึ่ งปี จะอันเชิ ญ แห่ รอบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต์ ปี ใหม่ลาว เพื่อให้
ประชาชนสักการบูชา อย่างใกล้ชิด หากยังไม่จุใจ ไปอุม้ พระเสี่ ยงทาย อยูใ่ กล้ ๆ หอพระม่าน ก็ลองอธิ ฐานเสี่ ยงทายกันดู ดวงใคร ดวง
มัน หลายท่านพิสูจน์แล้ว ว่าแม่นจริ งๆ ไม่เชื่อลองตั้งจิอธิษฐาน พิสูจน์ได้ดว้ ยตัวเอง
ได้เวลาแสงอาทิตย์เริ่ มอ่อนตัวลง นาคุณไปยัง ยอดภูที่สูงที่สุดในเขตเมือง ให้คุณออกกาลังกายยามเย็นเดินนับบันได กว่า 300ขั้น ขึ้น
ไปยังยอดภู ระหว่าง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่ นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจาปาลาว มีจุดพักชมวิว มุภาพเบิ ร์ดอายวิว 360
องศา (ที่ขอบอกว่า ใครที่ผา่ นข้ามแม่น้ าคาน ไปกลับเกิน เกิน 3 รอบ ไปแล้วไม่ข้ ึนคาน ตามชื่อแน่ๆๆ ครับ) สักการะพระธาตุพูสี ที่ต้ งั
อยูบ่ นเนินเขาสู ง 150 เมตร เป็ น ปูชนียสถาน ที่เคารพของ ชาวเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ข้ ึน
ไปก็ เหมื อ นมาไม่ ถึ ง หลวงพระบาง มองจากยอดพู สี คื อ ภาพพานอรามาของราชธานี เก่ าแก่ ริ ม แม่ น้ าโขง ล้อ มรอบด้วยทิ วเขา
สลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภู อู่รยะธรรม ล้านช้าง
ลงจากยอดพู ทัศนียภาพ ที่มองลงมา ยังบริ เวณทางลง จะเห็นความเคลื่อนไหว สี สันยามค่าคืนของ หลวงพระบาง เพื่อนาท่าน **เข้าสู่
พิธีบายศรี สู่ ขวัญตามประเพณี พ้ืนบ้านของหลวงพระบางเพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ท่าน** ณ ร้านอาหารปากห้วยมีชยั พิธีบายศรี สู่ขวัญ เป็ น
การรับเอาขวัญที่หลงทางอยูข่ า้ งนอกให้กลับเข้าสู่ตวั ตนและเพื่ออวยพรให้เกิดความสุขในชีวติ
หลังเสร็ จพิธีบายศรี สู่ขวัญรับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารปากห้วยมีชยั พร้อมการแสดง
หลังอาหารค่า นาท่านเดินทางเช็คอิน Santi Resort & Spa รี สอร์ท 4 ดาว บนเนื้ อที่กว่า 20 ไร่ ที่งดงามไปด้วยสวนสวยแบบธรรมชาติ
และสายน้ าฝายน้ าล้นเสนาะหู
บริ การฟรี ! FREE WIFI ภายในห้องพักและบริ เวณทัว่ ไปของรี สอร์ท Santi Resort & Spa

บรรยากาศในร็ อบบี้ของ Santi Resort & Spa
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บรรยากาศภายในตัวเมืองหลวงพระบาง

พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

DAY วันที่สอง หลวงพระบาง
2
04.45

05.30

08.00

10.00

เช้า

x

กลางวัน เย็นหรือค่า

x

-

Morning call ปลุกท่าน ตื่นเช้ารับอรุ ณสดใส สูดกลิ่นไอ ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งโอโซนที่บริ สุทธิ์ อีกแห่งหนึ่งของโลก เพื่อเตรี ยม
ตัว ทาบุญรับบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว ตามประเพณี ชาวหลวงพระบาง
นาท่านเดินทางออกจากที่พกั ไปยังบริ เวณ ถนนด้านหน้า ตาหนักกลาง Villa Santi Hotel ณ ที่น้ นั โรงแรม ได้จดั เตรี ยมที่นงั่ ใส่บาตร
พร้อมอาหาร ข้าวเหนี ยวตามประเพณี ไว้ ให้ ทา่ นพร้ อม (โตกใส่บาตร ประกอบด้วย ข้าวเหนี ยว 1 กระติบใหญ่ + ข้าวต้มหมัด ผ้าสไบ
สาหรับพันรอบอก ประเพณี ตกั บาตรข้าวเหนียวลาว นิยมสื บทอดกันมามากกว่า 200ปี การใส่จะหยิบข้าวเหนียวเพียงปลายนิ้วมือใส่ลง
บาตร ไม่นิยม ใส่ อาหารหรื อของอื่นๆลงในบาตร ซึ่งในทุกเช้าจะมีพระเณรกว่า 100 รู ป ออกเดินรับบาตร บนถนน สายหลักแห่ งนี้ )
ตลาดเช้า ข้างวัด ตลาดชุมชนเก่าแก่ ที่เป็ นที่จาหน่าย พืชผัก ปลา และ ของป่ าหายาก รวมถึงอาหารสาเร็ จรู ปลาว นานาชนิ ด และ ของ
ใช้ต่างๆๆอาทิ ผ้าทอมือ ในรู ปแบบต่างๆ ตลาดแห่งนี้ เป็ นตลาดชุมชน ที่ขายของราคาปกติ ไม่มีราคานักท่องเที่ยว ต่อรองราคากันได้
บ้างเล็กน้อย ไฮไล้ อยูท่ ี่ตอนท้ายตลาด ทางออก ริ มแม่น้ าโขง ที่เป็ นร้านกาแฟ ประชานิยม ฮิปๆ เสน่ห์แบบลาว ที่ตอ้ งห้าม พลาด
นาท่านเดิ นทางกลับมายังที่ พกั อาหารเช้าอุ่นๆ สบายๆแบบ Buffet หลากหลายชาติ มีให้เลือก พร้อมกาแฟลาว และ หอมกรุ่ นกับ
Bakery Home made และ ซุม้ อาหารห้ามพลาด สารพัด เฝอ ลาว รสชาติกลมกล่อม ร้อนกรุ่ น และ สลัดผัดสดปลอดสารพิษ พร้อมด้วย
น้ าสลัด สดจากครัว แนะนา France dressing สุดยอด Signature ของ Santi Resort
Guide และ รถตูป้ รับอากาศ รอให้บริ การพาคุ ณ สบายสบายทัวร์ ขึ้นรถตูป้ รับอากาศเดิ นทางไปยัง มรกตมหัศจรรย์ แห่ งหลวงพระ
บาง น้ าตกกวางสี หรื อ น้ าตกกวางซี เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซ่ ึ งมีชื่อเสี ยงที่สุดของหลวงพระบาง น้ าตกแห่ งนี้ อยูน่ อกเมือง
หลวงพระบางไปทางทิ ศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ชื่อของน้ าตกกวางสี หมายถึง กวางหนุ่ มที่ เขาเพิ่งเริ่ มงอก (ภาษาไทยเรี ยกกวางซี
หรื อกวางเขาซี ) น้ าตกกวางสี เป็ นน้ าตกหิ นปูน สายน้ าทิ้งตัวจากหน้าผาสู งกว่า 70 เมตร สู่ แอ่งน้ ากว้างเบื้องล่าง ทาให้เกิดละอองฝอย
ของไอน้ าพุง่ กระจายทัว่ บริ เวณ โดยบริ เวณด้านล่างน้ าตกจะมีสะพานและเส้นทางให้เดินไปชมมุมต่างๆ ตลอดจนมีที่นงั่ ให้ชมทิวทัศน์
และพักผ่อนหย่อนใจ น้ าตกกวางสี มีน้ าไหลตลอดปี อากาศเย็นสบาย อนุญาตให้เล่นน้ าได้เป็ นบางจุดตามป้ ายเตือนไว้เท่านั้น สาหรับ
นักท่องเที่ยวที่อยากใกล้ชิดน้ าตกก็มีทางเดินด้าน ข้างให้เลาะไปยังชั้นบน ซึ่งควรระมัดระวังในการเดินเพราะจะเป็ นเส้นทางที่ลื่นชัน
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วัดเชียงทอง

บรรยากาศตลาดกลางคืน
12.30

13.30

18.00

อาหารกลางวัน ณ Santi Resort & Spa Lunch at resort restaurant เป็ นอาหาร เซ๊ทเมนู แบบลาว ในบรรยากาศ สบายสบาย ใกล้ชิด
ธรรมชาติ ภายในรี สอร์ท ที่ร่มรื่ น
หลังอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางสู่แม่น้ าคานเพื่อชมเทศกาลงานแข่งเรื อ แบบสไตร์ชาวหลวงพระบาง ในอดีตกาลการแข่งเรื อมีไว้
เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับในยามศึ กสงคราม แต่ต่อมาภายหลังเป็ นการจัดเพื่อเฉลิมฉลองเพื่อให้เกิ ดความสนุ กสนาน ระหว่าง
หมู่บา้ นต่างๆ ภายในแขวงหลวงพระบาง การแข่งเรื อพาย (ส่วงเฮือ) ในหลวงพระบางนั้นแต่ละหมู่บา้ น จะส่งทีมเข้าร่ วมการแข่งขัน
ตามประเพณี ที่สืบต่อกันมาแต่โบราณจะใช้แม่น้ าคานเป็ นสนามในการแข่งขัน ช่วงเช้าจะเป็ นการแข่งขันในรอบคัดเลือก ช่วงบ่ายจะ
เป็ นการแข่งในรอบตัดสิ น ซึ่ งจะทราบผลว่าทีมใดจะเป็ นผูช้ นะในตอนเย็นของวันเดียวกัน ทีมชนะเลิศอันดับที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับ
ถ้วยแชมป์ พร้ อ มเงิ น รางวัล ส่ วนที ม แพ้ก็จะได้รับ ของที่ ระลึ กเพื่อ เป็ นขวัญ ก าลังใจ (หากเวลาเหลื อ พาท่ านไปเฮื อนมรดกเชี ยง
ม่วน "บ้านไม้เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบาง" เป็ นเรื อนไม้โบราณ อยูร่ ะหว่าง วัดจุมฆ้อง และ วัด เซี ยงม่วน ที่ยงั คงเก็บรักษา ความเป็ น
รากเหง้าของเรื อนโบราณ ไว้อย่างสมบูรณ์ยงิ่ เฮือนมรดกเชียงม่วน เป็ นอาคารอนุรักษ์ขององค์การยูเนสโก กล่าวกันว่า ดั้งเดิมเป็ นของ
พระยาหมื่นนา ขุนนางในราชสานักล้านช้าง ในสมัยหนึ่ งขุนนาง และคหบดี เมืองหลวงพระบางนิ ยมปลูกเรื อนตึกแบบฝรั่ง ทาให้
อาคารไม้แบบเดิ มถูกรื้ อไปมาก ที่ เหลื อสภาพสมบู รณ์ อยู่ก็เฉพาะเรื อนหลังนี้ เท่ านั้น นับเป็ นสัญ ลักษณ์ ของการเป็ นมรดกโลกที่
องค์การยูเนสโกได้อนุรักษ์ไว้เป็ นแบบอย่างของบ้านลาวยุคโบราณ )
อิสระอาหารค่าให้คุณได้เต็มอิ่มกับการเดินในตลาดมืด (ตลาดกลางคืนนะครับ) เลือกชมสิ นค้าพื้นเมือง ที่ทอดตัวยาวเป็ นถนนคนเดิน
ตลอดแนวถนนข้าวเหนียว ( ถนน สักริ นทร์ ) และ หาของอร่ อย หลากราย ระดับ จะเป็ นร้าน มีระดับ อาหารฝรั่งเศส หรื อ อาหาร ลาว
บนถนนคนเดิน หรื อจะเดินหา อาหารแบบ Street food ในซอยเล็กๆ ซึ่งอยูเ่ ลย พระราชวังออกไป ทางขวามือฝั่งเดียวกัน ก่อนถึงวง
เวียนสี แยก ที่ จะมีซอยเล็ก ๆที่ เรี ยงรายไปด้วยอาหารพื้นเมือง หน้าตาน่ ากิ น ให้เลือกเดิ นชิ ม แบบสบายสบาย ฮิปๆๆ ราคาข้ างทาง
สะอาด และ อร่ อย ปังปัง หลังจากนั้นนาท่านกลับสู่ที่พกั

DAY วันที่สาม หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
3
06.30
09.00

เช้า

กลางวัน

เย็นหรือค่า

x

x

-

ตื่นเช้า รับอรุ ณรุ่ ง ตามอัธยาศัย กับอากาศ ดีดี ฟรี โอโซน ให้สดชื่ นกลิ่นอายธรรมชาติที่แวดล้อม อยู่รอที่ พกั ที่ กว้างใหญ่ อิสระ กับ
อาหารเช้าหอมกรุ่ น สารพัดจัดให้เลือกทั้ง ฝรั่ง ลาว อิ่มอร่ อย ยามเช้า ที่หอ้ งอาหารทอแสง และอิสระกิจกรรมส่วนตัว
พร้อมกันที่ลอ็ บบี้ เช็คเอาท์ และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว(ถ้ามี)
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09.30

12.00
13.00

14.30
16.00
17.30
19.35

เดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ และ ลงเรื อหางยาว ข้ามแม่น้ าโขง พร้อมชมวิถีชีวติ ชาวบ้านริ มฝั่งโขง มีเสื้ อชูชีพให้พร้อม ถ้ าติ่ง ตั้งอยูร่ ิ ม
แม่น้ าโขง ห่างจากตัวเมืองราวๆ 25 กิโลเมตร ถ้ าแบ่งออกเป็ น 2 ถ้ าคือ ถ้ าติ่งล่าง และถ้ าติ่งบน เมื่อเข้าไปในถ้ าจะเห็นพระพุทธรู ปเป็ น
พันๆ องค์ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความเชื่ อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางและเป็ นสถานที่ไหว้ ฟ้าดิน แห่ ง
ราชวงศ์ลาวในอดีตระหว่างการเดินทาง แวะชมโรงต้มเหล้า แบบพื้นบ้าน เหล้าสมุนไพร ยาดองแบบโบราณ ที่มีกลิ่นหอมจนล่าลิ้ม
ลอง
อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พร้อมด้วยเมนูทอ้ งถิ่นแสนอร่ อย ส้มตาแซบแบบลาว ไก่ทอดลาวสไตล์ พร้อมข้าวเหนี ยวหอมกรุ่ น ที่
คุณจะติดใจ เติมพลังมหัศจรรย์ ก่อนออกทัวร์ แบบสบายสบาย สู่ดินแดนลานช้าง เมืองมรดกโลก
หลังอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางสู่ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยูร่ ิ มแม่น้ าโขง มีอาชี พในการหมักสาโท และต้มเหล้า
ขาว จาหน่ ายและยังเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าพื้นเมืองจาพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่ องเงิ น วางจาหน่ ายอย่างเป็ นระเบี ยบ
สวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว
จากนั้นนาท่านแวะซื้อของฝาก ที่บา้ นผานม เป็ นหมู่บา้ นชาวไทลื้อที่มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม ในอดีตที่แห่งนี้เป็ นแหล่งทอผ้า
ถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปั จจุบนั ผ้าทอจากบ้านผานมนี้ มีชื่อเสี ยงมาก และได้มีการรวมกลุ่มตั้งเป็ นศูนย์หัตถกรรมแสดงสิ นค้า และยังมี
การสาธิตให้ท่านได้ชื่นชมด้วย
เดินทางถึงสนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 946 เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพ
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ Bangkok Airways (PG) เที่ยวบิ น PG946 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม
บนเครื่ องบิน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ
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

Hiso Luang Prabang 3 วัน
1 กรป๊ ุ พิเศษเท่านัน้ เดินทาง 08-10กันยายน18
แอ่วเทศกาลงานแข่งเรือยาว (งานบุญเดือน 9 แข่งเรื อพาย หรื อ บุญส่องเฮือ)
เดินทาง
2-3 ท่านพักห้องเดียวกัน
พักเดี่ยว

08-10กันยายน18
11,900 บาท/ท่าน
2,500 บาท/ท่าน

ทารก หมายถึ ง ผูโ้ ดยสารที่ มีอายุต่ ากว่า 24 เดื อน ณ วันที่ เดิ นทางไปและวันเดิ นทางกลับ กรุ ณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ เด็กทารกสามารถ
เดินทางโดยนัง่ บนหน้าตักของผูใ้ หญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผูใ้ หญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้นารถเข็นเด็ก หรื อที่นงั่ สาหรับเด็ก
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ขึ้นบนเครื่ องบิน จานวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจากัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน
ส่วนผูจ้ ดั เราคานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง ผูท้ ุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุ ขภาพหรื ออยูใ่ นภาวะเจ็บป่ วย ขอให้แจ้ง
ผูจ้ ดั ก่อนซื้ อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริ การ เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่ องบินได้ เข่นน้ ายา เข็ม
ฉี ดยา เครื่ องใช้แบตเตอรี่ หรื อ เครื่ องหายใจ สตรี มีครรภ์ ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริ การ

อัตรา
ค่ าบริการรวม

อัตรา
ค่ าบริการไม่
รวม

ตัว๋ เครื่ องบิ นไป-กลับ (BKK-LPQ-BKK Economy Class) โดยสายการบิ นบางกอกแอร์ เวย์ รวมค่าภาษีสนามบิ นและ
ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันเชื้อเพลิงแล้ว + ห้องพัก Deluxe Room จานวน 2 คืนพักห้องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน ณ Santi Resort
and Spa หลวงพระบาง รวมอาหารเช้าในแต่ ล ะมื้ อ ที่ โ รงแรม + ค่ าเข้าชมสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ตามโปรแกรมทัว ร์ +
ค่าอาหารชุด สาหรับตักบาตรข้าวเหนี ยว 1 โตกสารับ ต่อ 1 ห้อง (2ท่าน) + อาหารในแต่ละมื้อ ตามโปรแกรมที่ระบุ +
สารธารณประชาชนลาว งดค่าวีซ่า แก่ นักเดินทางจากประเทศไทย สามารถใช้พาสปอร์ต เดินทางเข้าประเทศได้เลย แต่
พาสปอร์ ต ต้องมี อ ายุการใช้งาน 6 เดื อน ก่ อนวัน หมดอายุ (กรุ ณ าตรวจสอบก่ อนการเดิ น ทาง) + สายการบิ น จากัด
น้ าหนักเพียงท่านละ 20 กก.(ขึ้นอยูก่ บั นโยบายสายการบิน ไม่เกินจานวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่ องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น
7 กก. (ตามขนาดที่กาหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋ าสะพาย) + ประกันภัยการเดินทาง (ขั้นตา่ วงเงินประกัน 1 ล้ าน
บาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุตา่ กว่ า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี
ไม่ ค้ มุ ครอง ไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวหรื อการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ ายร่ างกาย)
❖ ค่าอาหารและเครื่ องดื่มอื่นๆ ที่สงั่ เพิม่ โดยผูเ้ ดินทาง ในแต่ละมื้อ
❖ ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรี ยมรู ปถ่าย 2 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาว 1 ใบ
❖ ทิปมัคคุเทศน์ทอ้ งถิ่น ทัวร์ลีดเดอร์ หรื อ พนักงานให้การบริ การในโรงแรม และ ร้านอาหาร
❖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
❖ อาหาร เครื่ องดื่ม ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ เหล้า-เบียร์ มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่า Spa และการนวดต่างๆ
❖ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสิ นน้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)
❖

❖ ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น+คนขับรถ 700 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ )
เงื่อนไขใน
การจอง

ราคาพิเศษ ขอเก็บเงินเต็มจานวน โดยปกติจะต้องดาเนิ นการโอนเงินภายใน 2 วันนับจากวันที่ ทาการจองและส่ งใบ
เรี ยกเก็บเงิ น หากไม่ ชาระมัดจาตามกาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ ลูกค้ าท่ านอื่ นที่ รออยู่ การชาระไม่ครบ ทางผูจ้ ดั ถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกการจัดหรื อ
ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก ***เมื่อตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ทางผูจ้ ดั จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว ***

การยกเลิกการ การยกเลิ กการจองนั้น จะยึด เงิ น เต็ ม จ านวน (มัด จาและยอดเต็ ม ของค่ าทัว ร์
จอง
เนื่องจากราคาขายเป็นราคาพิเศษ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษทั กาหนด) (การเดินทาง
ที่ตอ้ งซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบิ น เที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมทั้งการการันตีค่าห้องพัก การการันตีแพ็กเกตททัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อ
ค่าบริ การทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดใด)

สายการบินและตัว๋ เครื่ องบิน
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ในการสารองที่ นั่งและการใส่ ชื่อในระบบสารองที่ นั่ง ผูเ้ ดิ นทางต้องส่ งส าเนาของหนังสื อเดิ นทาง ( Passport ) ที่ ชัด เจน หรื อ ส่ งรายละะ
รายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปี เกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อ
และเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทางผูจ้ ดั ) หากไม่มีการส่ งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทางผูจ้ ดั
และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตัว๋ หรื อบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผโู ้ ดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดคานาหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรื อ การเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง
หากท่านต้องซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวัน
และเวลาการเดิ น ทางได้ ทั้งนี้ เพื่ อ ป้ อ งกัน ปั ญ หาเที่ ย วบิ น ล่าช้าหรื อ การเปลี่ ย นแปลงเวลาของเที่ ยวบิ น หรื อการเปลี่ ยนแปลงวัน เดิ น ทาง
ตัว๋ สายการบินไม่สามารถระบุที่นงั่ ซื้ อแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่ มเลือกที่โดยระบบสายการบิน การจัดที่นงั่ บนเครื่ องบิน เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าหนด ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทาการ Request ให้ได้เท่านั้น
การติดต่อใดๆ ทางเอกสารกับทางผูจ้ ดั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางผูจ้ ดั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางผูจ้ ดั
สายการบิน การจัดที่นงั่ บนเครื่ องบิน เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทาการ Request ให้ได้
เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน
รู ปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ ยว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room หรื อ Family Room) ทุกห้องมีสิ่งอานวยความสะดวกครบเหมือนกัน
เมนู อาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ เช่น เวลาออกหรื อเวลาถึงของเที่ยวบิน การจารจรบนท้องถนน
วันเวลาเปิ ดปิ ดของร้านอาหาร หรื อด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ ง
เนื่ องจากการเดิ นทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบิ นที่ มีต่อผูโ้ ดยสารนั้นมีจากัด ดังนั้นจึ งแนะนาให้ซ้ื อ
ประกันอุบัติเหตุ หรื อ ประกันภัยการเดิ นทาง (ทางบกและทางอากาศ) ซึ่ งมี ความคุ ม้ ครองเรื่ องอุบตั ิ เหตุ การเสี ยชี วิต ค่ารักษาพยาบาล การ
เปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าช้า เสี ยหายและสู ญหายอันเกิดกับกระเป๋ าเดินทางและสิ่ งของอื่น และซื้อประกันสุขภาพ
เพิ่มเติม โดยจะซื้ อความคุม้ ครองเพิ่มเติมจากบริ ษทั ประกันภัยที่ท่านรู ้จกั ซึ่ งไม่จาเป็ นว่าต้องเป็ นบริ ษทั เดียวกันกับประกันภัยที่ทางผูจ้ ดั จัดให้
เพื่อความมัน่ ใจได้วา่ หากเกิดเหตุเจ็บป่ วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดงั กล่าวขึ้นในต่างประเทศ
หากท่านต้องซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวัน
และเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา
• ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการขายหรื อไม่ขายให้แก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น หรื อ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรื อ ท้องอ่อนหรื อท้องแก่มาก หรื อ มีเด็กอายุ
1-2 ปี หรื อ คนพิการ หรื อ พระภิกษุสงฆ์ หรื อ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่ วมกัน เพราะเราคานึ งถึงความปลอดภัย
และเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
• ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศลาวเพื่อไปทางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว หาก
ผูโ้ ดยสารถูกปฏิเสธการออกนอกประเทศไทยหรื อเข้าประเทศลาว จากเจ้าหน้าที่ แรงงานไทยหรื อเจ้าหน้าที่ ตรวจคนออกนอกประเทศไทย
และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศลาว ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผูโ้ ดยสารอาจจะต้อง
รับผิดชอบค่าปรั บที่ ประเทศลาวเรี ยกเก็บ ผูโ้ ดยสารต้องรอกลับ ประเทศไทยในเที่ ยวบิ นถัดไปที่ มีที่นั่งว่างหรื อตามวันเดิ นทางของตัว๋
เครื่ องบิน ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
• การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พกั รถท่องเที่ยว
ในแต่ละวันที่ได้จดั เตรี ยมไว้ (ทั้งช่วงนาเสนอ ช่วงสรุ ป และช่วงเดินทางจริ ง) ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง โดยพยายามที่
จะตามรายการสรุ ปให้ตรงมากที่สุด หรื อในระดับ หรื อในคุณภาพที่ใกล้กนั มากที่สุด
• ขอสงวนสิ ทธิ์ ปฏิ เสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่ เกิ ดกับชี วิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สู ญหายใน
ทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม
• กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน ( ความสู ญหาย
หรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ ยวบิ น การยกเลิกเที่ ยวบิ น มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่ องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยูน่ อกเหนื อความควบคุม หรื อเหตุผลเชิงพาณิ ชย์ หรื อเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็ น
ต้น โดยจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริ ษทั ขนส่ ง รถโดยสาร เรื อบริ การ หรื อ หน่วยงานที่
ให้บริ การ ที่จะส่งผลทาให้เสี ยเวลาหรื อยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรื อทั้งหมด ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ไม่วา่
ในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั จะดาเนิ น
โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
• ผูน้ าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั
กากับเท่านั้น
• ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็ นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมื อง-ออกเมื อง กรมแรงงาน การกระทาที่ ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมื อง
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
• ขอความร่ ว มมื อ ในเรื่ อ งความประพฤติ ข องคนเดิ น ทางหากผูจ้ ัด หรื อตัวแทนของประเทศที่ ท่ านได้เดิ น ทางมา เดิ น ทางไปสู่ หรื อเดิ น
ทางผ่าน เห็นว่าผูโ้ ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรื อทรัพย์สิน หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
(ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามคาชี้ แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่ เห็ นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ความประพฤติ
ดังกล่าวดาเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ
• การช้อปปิ้ งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็ นส่ วนหนึ่ งของการท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้ งยังสถานที่ต่างๆ
โดยการเลือกซื้อของทุกอย่างเป็ นเรื่ องการตัดสิ นใจส่วนตัวเสมอ และ ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้อของท่าน
• กระเป๋ าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ ยงของกระเป๋ าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋ า เพราะสาย
การบิ นมีกาหนดการจากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหาย สู ญหาย ล่าช้า อุบตั ิเหตุ ที่ เกิ ดจากกรณี
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ใดๆ ทั้งสิ้ น ซึ่ งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่ าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรื อ หัวหน้าทัวร์ ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่ อง
สัมภาระกระเป๋ าเดินทางลูกค้า
ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิ บัติตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการเดินทางนีท้ ุกประการและในกรณี มีข้อพิพาท ให้ ถือคาตัดสิ นของผู้จัดเป็ นที่สิ้นสุด
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