สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
•
•
•
•
•
•
•

เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
ล่องเรือแม่น้าซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์ส้าคัญของประเทศลาว
ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครือ่ งเงิน ท้องถิ่น
หมายเหตุ : รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 600 บาท/ท่าน/ทริป )
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

โปรแกรมเดินทาง

เช้า

1

กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด เวียงจันทน์ - วังเวียง

2

ล่องเรือแม่น้าซอง – วังเวียง - หลวงพระบาง - น้้าตกตาดกวาง
สี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา

3

ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ศูนย์เครื่องเงิน - วัดเชียงทอง - วัด
วิชุนราช - หลวงพระบาง – กรุงเทพ
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โรงแรมที่พัก
KHAMPASEUTH HOTEL
3* หรือเทียบเท่า, เมืองวัง
เวียง
SUNWAY HOTEL 3*
หรือเทียบเท่า, เมืองหลวง
พระบาง
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09.00 น.

12.05 น.
13.15 น.

ค่้า
พักที่
วันที่ 2
เช้า

กลางวัน
บ่าย

กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ – วังเวียง
คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ 2 เช็คอินกรุ๊ปของ สาย
การบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
นําออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยสายการบิน
แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1040 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว นําท่านผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนําท่านนมัสการ พระธาตุหลวง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็น
ปู ช นี ย สถานอัน สํ าคัญยิ่ งของเมืองเวียงจันทน์ ตํานานกล่ าวว่าพระธาตุห ลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพัน ปี
เช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย วัดพระธาตุหลวงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญของประเทศลาว บริเวณ
ด้านหน้ามีอนุส าวรีย์ พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชประดิษฐานอยู่ และยังมีร้านค้าจัดจําหน่ายสินค้าพื้นบ้านและ
หัตถกรรม จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดสีสะเกด หรือ วัดสตสหัสสาราม กับหอคํา พระราชวังหลวงของกษัตริย์
ลาวสมัยก่อน วัดสีสะเกดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจ้าโพธิสารราช พระบิดาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ในพุทธศตวรรษที่ 16 สาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดสีสะเกดเพราะอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวง พระเจ้าแผ่นดินลาวทุก
พระองค์นับแต่พระเจ้าโพธิสารราชผู้สร้างนครหลวงเวี ยงจันทน์ ทรงบรรทมหันศีรษะมาทางวัดนี้เพื่อแสดงความ
เคารพต่อพระรัตนตรัย เพราะมีพระพุทธรูปสําคัญของล้านช้างประดิษฐานอยู่หลายองค์ รวมทั้งพระแก้วมรกตที่
ทรงอัญเชิญไปจากเชียงใหม่ ดังนั้นวัดนี้จึงถูกเรียกว่า "วัดสีสะเกด" คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงบรรทมหันพระ
เศียร(ศีรษะ)ไปยังที่ตั้งวัด ดุจพระสารีบุตรนอนหันศีรษะไปในทิศที่พระอัสชิอยู่ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทาง
ต่อไปยัง วังเวียง อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวใน แขวงเวียงจันทน์ ห่างจากเวียงจันทน์ประมาณ 160 ก.ม. วังเวียง
เมืองในลุ่มน้ําซองที่เงียบสงบโอบล้อมไปด้วยขุนเขากับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด ดังคําล่ําลือที่นักท่องเที่ยว
ขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
KHAMPASEUTH HOTEL 3* หรือเทียบเท่า, เมืองวังเวียง
ล่องเรือแม่น้าซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้้าตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ตื่นเช้ารับอรุณกับบรรยากาศเย็นสบาย นําท่าน ล่องเรือแม่น้าซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอด
สองข้างทาง ได้เวลาออกเดินทางไปยัง เมืองหลวงพระบาง ระหว่างทางจะเห็นวิถีชีวิตของชาวลาวสองข้างถนน
ที่ตั้งบ้านเรือนแตกต่างกันออกไป การเดินทางจะไต่ระดับขึ้นสู่ที่สูงสลับที่ลาดเชิงเขา ท่านจะได้พบเห็นป่าไม้และ
ทิวทัศน์ที่สวยงามประกอบกับภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่างๆ แปลกตาสวยงามและยังคงสามารถรักษาธรรมชาติไว้
ได้อย่างดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อเพื่อไปชม น้้าตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ําตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร สามารถ
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ค่้า

วันที่ 3

เช้า

ถ่ายภาพจากด้านหน้าซึ่งมีสะพานพาดผ่านสายน้ําที่ตกลงมา ฉากหลังคือน้ําตกหินปูนสีขาวและน้ําใสๆ บางครั้ง
อาจเป็นละอองเกิดเป็นสีรุ้งให้ได้เห็น ทัศนีย์ภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติให้เหล่านักท่องเที่ยวได้ศึกษาแมกไม้พืช
พันธ์และยังมีจุดลงเล่นน้ําตามลําธารเล็กๆ บริเวณด้านล่างของน้ําตกท่านจะได้พบกับหมีดําที่ นักท่องเที่ยวนิยม
ถ่ายรูป นอกจากความงามของน้ําตกแล้ว ยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ําตกได้อีกด้วย จากนั้นนําท่านเข้าสู่ตัว
เมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้ เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองวัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ เนื่องจากมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์และขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่งดงามและยังสืบทอดจนถึงปัจจุบัน เมืองหลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในอดีต โดยพระเจ้าฟ้า
งุ้ม ได้ ร วบรวมแว่ น แคว้ น ต่ า งๆ ของชนเผ่ า ไท - ลาว ในเขตลุ่ ม แม่ น้ํ าโขง แม่ น้ํ าคาน แม่ น้ํ าอู ก่ อ ตั้ ง เป็ น
อาณาจักรล้านช้าง ณ ดินแดนริมน้ําโขง คือ หลวงพระบาง
จากนั้นนําท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจําปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจําชาติลาว เมื่อ
ท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทธ เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรง
ดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสําริด 7 ชั้น สูง 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิว
ทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ําอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่้า (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุด
ถนน ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษา
ลาว, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือ, เครื่องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้าแทบทุกชิ้นเป็น
สินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ วางจําหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้ อีกทั้งยังมีเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้
ลิ้มลอง และขนมเค้กอันแสนอร่อยนานาชนิด หากท่านใดจะเลือกซื้อของใส่บาตรในเช้าวันรุ่งขึ้นก็สามารถจัดแจง
หาซื้อได้เช่นกัน
SUNWAY HOTEL 3* หรือเทียบเท่า, เมืองหลวงพระบาง
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – ศูนย์เครื่องเงิน
- วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
ตื่นเช้าทําธุระส่วนตัว จัดแจงเครื่องแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรข้าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลวพระบาง ซึ่ง
พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจ ะออกบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่า
ประทับใจและสื่อถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าทําบุญ ไม่รวมใน
รายการ)
จากนั้นให้ท่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็น ตลาดสดให้ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชม
ของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนํ าท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่
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16.30 น.
17.55 น.

ประทั บ ของสมเด็ จ พระสั ง ฆราชบุ ญ ทั น ซึ่ ง เป็ น สมเด็ จ พระสั ง ฆราชองค์ สุ ด ท้ า ยของลาวและยั ง เคยเป็ น ที่
ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.
2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมาเยือน
วัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิม ) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง
หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน ผนังด้านหน้าพระอุโบสถตกแต่งด้วยภาพลง
รักปิดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวงประจํารัชกาลเจ้า
มหาชีวิตศรี ส ว่างวงศ์ จากนั้ น นํ าท่านเดินชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธ ภัณฑ์) ลั กษณะอาคารเก่าที่
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของ
อนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้อดีตนั้นเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่ อ
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังหลวงพระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์
ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ ศุนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการ
ออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของลาว จากนั้นนําท่านสู่ อีกหนึ่งสถานที่ของผู้มาเยือน
เมืองหลวงพระบางควรมาเที่ยวชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่สําคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งจนได้รับการ
ยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดํา เล่าเรื่องพุทธประวัติพระสุธน - มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพ
นิทานเพื่อนบ้าน พระประธานมีชื่อว่า “พระองค์หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่นด้ว ย
สถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมีการตบแต่งด้วยการนํากระจกสีมาตัดต่อ
กันเป็นรูปต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะท้อนลงมาดู สวยงาม
สถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ซึ่งมีความสําคัญและเรื่องราวยาวนานเช่นเดียวกันคือ วัดวิชุนราช ที่สร้างขึ้นใน
สมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มี
รูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ พระธาตุหมากโม นี้มาจนถึงปัจจุบัน สมควรแก่
เวลาอําลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อนําท่านเดินทางกลับสู่ประเทศ
ไทย
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA ) เที่ยวบินที่ FD 1031 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
(งดแถมกระเป๋า)

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 23 ท่าน
ท่านละ

เด็กมีเตียง
พักกับ
ผู้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ

เด็กมีเตียง
พักกับ
ผู้ใหญ่ 2
ท่าน
ท่านละ

เด็กไม่มี
เตียง
พักกับ
ผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

ติดต่อ
สอบถาม
ติดต่อ
วันที่ 01-03 กุมภาพันธ์ 62
13,888.13,888.13,888.13,888.สอบถาม
ติดต่อ
วันที่ 08-10 กุมภาพันธ์ 62
13,888.13,888.13,888.13,888.สอบถามติดต่อ
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 62
13,888.13,888.13,888.13,888.สอบถาม
ติดต่อ
วันที่ 01-03 มีนาคม 62
13,888.13,888.13,888.13,888.สอบถาม
ติดต่อ
วันที่ 08-10 มีนาคม 62
13,888.13,888.13,888.13,888.สอบถาม
ติดต่อ
วันที่ 29-31 มีนาคม 62
13,888.13,888.13,888.13,888.สอบถาม
ติดต่อ
วันที่ 06-08 เมษายน 62
15,888.15,888.15,888.15,888.สอบถาม
ติดต่อ
วันที่ 12-14 เมษายน 62
17,888.17,888.17,888.17,888.สอบถาม
ติดต่อ
วันที่ 13-15 เมษายน 62
19,888.19,888.19,888.19,888.สอบถาม
ติดต่อ
วันที่ 26-28 เมษายน 62
14,888.14,888.14,888.14,888.สอบถาม
*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,900.- ***
*** ราคานี้รวมรายการทัวร์ และ ตั๋วเครื่องบิน ***
***ราคานี้เฉพาะกรุ๊ปหน้าร้านเท่านั้น กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามอีกครั้ง***
**ราคานี้ส้าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! **
วันที่ 25-27 มกราคม 62

14,888.-
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พักเดี่ยว
เพิ่ม
ท่านละ

2,000.2,000.2,000.2,000.2,000.2,000.2,000.3,000.3,000.3,000.2,000.-

**ส้าหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องท้าวีซ่าเข้าประเทศลาวหากลูกค้าชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถามอีกครั้ง**
หมายเหตุ : รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 600 บาท/ท่าน/ทริป )
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที
ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ แล้ว
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
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6.

8.
9.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม /ท่าน ส่วนเกินน้ําหนักตามสายการ
บินกําหนด
2. ค่าทําหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 600 บาท/ท่าน/ทริป)
การช้าระค่าบริการ
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 13,000 บาท/ท่าน ภายใน 36 ชั่วโมงนับจากวันจองทัวร์ ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงิน
มัดจ้าแล้วเท่านั้น พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/
หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 31 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ
(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อไขการยกเลิกเดินทาง
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทําการขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ
ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
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15.
16.
17.

บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
โรงแรมที่พักในประเทศกัมพูชามีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่
ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมี
ความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม
ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้น
ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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