บิ นด้วยสายการบิ นนกแอร์ (DD) : ขึนเครืองที ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

DD088
DD309

DMK(ดอนเมือง) – UTH(อุดรธานี )
UTH(อุดรธานี ) – DMK(ดอนเมือง)

05.55 – 07.00
19.00 – 20.00

**รวมนํ าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง => ก.ก. และถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น A ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบ
ั สายการบิน**
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DAY1 กรุงเทพฯ (ดอนเมื อ ง) – ท่ าอากาศยานอุด รธานี – ด่ านพรมแดนสะพานมิ ตรภาพไทย-ลาว
จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวี ยงจันทน์ – วัด ศรีเมื อง – ชมหอพระแก้ ว – พระธาตุหลวง –
ประตูชยั – ร้านหัตกรรมเครืองเงิ น – ขึนรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวง
พระบาง
(–/L/D)
04.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน เคาน์ เตอร์สายการบิ นนกแอร์ มีเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพือรับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คาํ แนะนํา
มาตราการการป้องกัน COVID-ST ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผือเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทาํ
การเช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
05.55 ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุ ดรธานี โดยสายการบิ นนกแอร์ เทียวบินที DD088 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ .. นาที
**ขอสงวนสิ ทธิW ในการเปลียนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิน**
**หากอัพทีนังได้ก่อนเดิ นทาง A= ชัวโมง (มีค่าใช้ จ่าย)
**รวมนําหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง 20 ก.ก. และถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิ น A ก.ก.**
07.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ----------------------นําท่านออกเดินทางไป ด่านพรมแดนสะพานมิ ตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย เพือทําเอกสารผ่านแดนข้าม
ไปประเทศสปป.ลาว **เอกสารทีใช้แสดงตรงจุดนี คือ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)เล่ม ปจั จุบนั ทีมีอายุคงมากกว่า
เหลือ < เดือน และหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส(INTERNATIONAL VACCINE COVID-19 CERTIFICATE) เช่น
วัคซีนพาสปอร์ตแบบเล่ม(สีเหลือง) , ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ (E-VACCINE PASSPORT) เป็ นต้น **
จากนันเดินทางเข้าด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวมุง่ หน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์
นํ า ท่ า นออกเดิน ทางไปสัก การะเจ้า แม่ สีเ มือ งที วัด ศรีเ มื อ ง หรือ วัด สีเ มือ งเป็ น พระอารามหลวงในนครหลวง
เวียงจันทน์ ถือเป็ น T ใน ศรี . ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพลู ศรีฐาน สีบวั บาน ศรีหอม จากนันนําท่านไปยัง หอพระ
แก้ว หรือพิพธิ ภัณฑ์หลวงทีมีความเก่าแก่และทรงคุณค่ายิงทางประวัตศิ าสตร์ของสปป.ลาว
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นําท่านเข้าสักการะ พระธาตุหลวง หรือพระเจดียโ์ ลกะจุฬามณี ตามตํานานกล่าวว่าหลังจากสร้างพระธาตุพนม พระ
เจ้าจันทบุรปี ระสิทธิศกั ดิ W ผู้รองเวียงจันทน์ ได้ทําพิธบี รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุจากเมืองราชคฤห์ไว้ทนีี แล้ว และนํ า
ท่านชม ประตูชยั หรือปะตูไซ เป็ นแลนด์ม าร์คทีสําคัญอีกแห่งของเวียงจัน ทน์ ครับ ทีนี สร้างขึนเพือเป็ นอนุ สรณ์
สถานให้ก บั ประชาชนทีต่ อ สู้แ ละเสีย ชีว ิต ในสงครามก่ อ นการปฏิว ตั ิพ รรคคอมมิว นิ ส ต์ จะเห็น ได้ว่า ประตู ช ยั มี
สถาปตั ยกรรมทีสวยงาม ซึงได้ร บั อิท ธิพ ลมาจากประตูชยั ในกรุง ปารีส ประเทศฝรังเศส บริเ วณโดยรอบจะถูก
ล้อมรอบด้วยสวนสวย นํ าพุ และดอกไม้ทถูี กตกแต่งอย่างสวยงาม

เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําท่านออกเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเพือ ขึนรถไฟความเร็วสูงเดิ นทางสู่หลวงพระบาง
**อาจจะมีการเปลียนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบหาก
มีการเปลียนแปลง** ใช้เวลาเดินทางประมาณ ] ชัวโมง

คํา รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนนันนํ าท่านไปยัง ตลาดมืดหลวงพระบาง ตังอยุ่ใจกลางเมือ งหลวงพระบาง บนถนนบริเวณด้านหน้ า หอ
พิพธิ ภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเดิม) เป็ นแหล่งรวมสินค้าพืนเมืองโดยเฉพาะผ้าซิน ผ้านุ่ ง ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า
เครืองประดับ ฯลฯ ทํานองเดียวกับไนต์บาซาร์ทเชี
ี ยงใหม่
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก SUNWAY HOTEL ,หลวงพระบาง โรงแรมระดับ ^ ดาวท้องถิ นหรือเที ยบเท่า
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DAY2 ตักบาตรข้ าวเหนี ยว – วัดเชี ยงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – นํ าตกตาด
กวางสี – ขึนรถไฟความเร็วสูงสู่วงั เวียง
(B/L/D)
05.30 ตักบาตรข้าวเหนี ยวตามประเพณีชาวหลวงพระบาง(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าของตักบาตร)
**เฉพาะท่านทีต้องการเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร**

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ั นําโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี
นําท่านเดินทางไป วัดเชี ยงทอง วัดทีตังอยู่รมิ ฝงแม่
พ.ศ. ]T_] – 2103 ซึงวัดเชียงทองได้ร บั การอุ ป ถัมภ์ จากเจ้ามหาชีว ติ ศรีสว่างวงค์ และเข้าชีว ิต ศรีสว่ างวัฒ นา
กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ทีมีศลิ ปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งตํา ซ้อนกันอยู่สามชัน มีช่อฟ้าที
อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน Td ช่อ ถ้าเป็ นคนสามัญสร้างจะมี T-d ช่อเท่านัน ชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอู
ปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านทีประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถชี วี ติ ชาว
หลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จํานวนมากทีเก็บมาจาก
วัดร้างต่างๆ จากนันนํ าท่านไปชม พระราชวังเก่ าหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์ โดย
สถาปนิกชาวฝรังเศส เป็ นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรังเศสและลาว เป็ นทีประทับของเจ้ามหาชีวติ ศรีสว่าง
วงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มกี ารเปลียนแปลงการปกครอง เมือ พศ.].Tf ปจั จุบนั ได้เปลียนมาเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ นํ า
ท่านชมหอพระบางเป็ นทีประดิษฐานพระบาง พระคู่บา้ นคู่เมือง เป็ นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็ นศิลปะ
ขอมสมัยบายน นําหนัก .g กิโลกรัม เป็ นทองคํา h_ เปอร์เซ็นต์
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จากนันนํ าท่านไปชมวิว <_ องศาของเมืองหลวงพระบางที พระธาตุพสู ี ซึงคําว่าพูสแี ปลว่า ฤาษี เชือกันว่าเป็ น
ภูเขาของพระฤาษี ซึงคนส่วนใหญ่จะมาขอพรกับพระฤาษีนีแหละที เสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่า ศักดิ Wสิทธิ Wมาก พระ
ธาตุนีสร้างขึนในสมัยพระเจ้าอนุ รท
ุ ประมาณพุทธศักราช ปี ] dเรียกได้วา่ มีอายุ ]]< ปี มาแล้ว
เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นํ าท่านออกเดินทางสู่ นํ าตกตาดกวางสี หรือนํ าตกกวางสี นํ าตกทีสวยทีสุดในหลวงพระบาง เป็ นนํ าตกหินปูน สูง
ราว d_ เมตรมีสองชัน สภาพป่าร่มรืน มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆนํ าตกและสามารถเลาะข้างนํ าตกไปชม
นํ าตกชันบนสามมารถเล่นนํ าบริเ วณลําธารได้ นอกจากจะชืนชมความงามของนํ าตกแล้ว ยังหาซือของทีระลึกที
ทางเข้านําตก ซึงเป็ นสินค้าพืนเมืองทีทําจากไม่ไผ่เป็ นของใช้หลายชนิด

นําท่านออกเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเพือ ขึนรถไฟความเร็วสูงเดิ นทางสู่วงั เวียง
**อาจจะมีการเปลียนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบหาก
มีการเปลียนแปลง** ใช้เวลาเดินทางประมาณ ] ชัวโมง

คํา

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก THAVISOUK HOTEL,วังเวียง โรงแรมระดับ ^ ดาวท้องถิ นหรือเทียบเท่า
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DAY3 บลูลากูน – สะพานแขวนสีฟ้า – ถํานางฟ้า – สะพานมิ ตรภาพไทย-ลาว – ท่าอากาศยานอุดรธานี
– กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
(B/L/–)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางต่อไปยัง บลูลากูน (BLUE LAGOON) เดิมทีเป็ นสระทีเกิดขึนตามธรรมชาติ และมีการขุดเพิมเติม
ขึนมาอีกในภายหลัง ทําให้วงั เวียงมีบลู ลากูน กระจายตัวอยู่หลายมุมเมือง สาเหตุท นํี าในสระเป็ นสีฟ้าหรือเขียว
มรกตเช่นนี เป็ นเพราะนําทีผุดขึนมาจากบาดาลมีแหล่งกําเนิดมาจากภูเขาหินปูนทีโอบล้อมวังเวียงเอาไว้ ซึงในหินปู
มีแคลเซียมคาร์บอเนตซึงทําให้นําตกตะกอน จึงเหลือเพียงความใสบนผิวนําเท่านัน

นํ าท่านเดินทางสู่ ถํานางฟ้า ให้ท่านถ่ายรูปกับ สะพานแขวนสี ฟ้า ทีพาดข้ามแม่นําซอง ชมหินงอกหินย้อยทีถํา
นางฟ้า บริเวณนีมีกจิ กรรมโหนสลิง นังห่วงยางเข้าถํานอน และมีจุดชมวิวมากมาย

เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนันนํ าท่านเดินไป ด่านพรมแดนสะพานมิ ตรภาพไทย-ลาว เพือทําเอกสารผ่านแดนข้ามกลับประเทศไทย ใช้
เวลาเดินทางประมาณ ] ชัวโมง
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
19.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิ นนกแอร์ เทียวบินที DD309 ใช้เวลาเดินทางประมาณ T
ชัวโมง T_ นาที
**ขอสงวนสิ ทธิW ในการเปลียนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
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**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิน**
**หากอัพทีนังได้ก่อนเดิ นทาง A= ชัวโมง (มีค่าใช้ จ่าย)
**รวมนําหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง => ก.ก. และถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิ น A ก.ก.**
20.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************

อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่ ห้องละ

พักเดียว

=-^ ท่าน อัตราท่านละ

เพิ มอัตรา ท่านละ

02 – 04 สิ งหาคม =bcb

12,999

2,500

05 – 07 สิ งหาคม =bcb

12,999

2,500

06 – 08 สิ งหาคม =bcb

12,999

2,500

16 – 18 สิ งหาคม =bcb

12,999

2,500

18 – 20 สิ งหาคม =bcb

12,999

2,500

19 – 21 สิ งหาคม =bcb

12,999

2,500

23 – 25 สิ งหาคม =bcb

12,999

2,500

26 – 28 สิ งหาคม =bcb

12,999

2,500

27 – 29 สิ งหาคม =bcb

12,999

2,500

01 – 03 กันยายน =bcb

12,999

2,500

05 – 07 กันยายน =bcb

12,999

2,500

09 – 11 กันยายน =bcb

12,999

2,500

กําหนดการเดิ นทาง
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13 – 15 กันยายน =bcb

12,999

2,500

15 – 17 กันยายน =bcb

12,999

2,500

17 – 19 กันยายน =bcb

12,999

2,500

21 – 23 กันยายน =bcb

12,999

2,500

23 – 25 กันยายน =bcb

12,999

2,500

26 – 28 กันยายน =bcb

12,999

2,500

^> กันยายน – 02 ตุลาคม =bcb

12,999

2,500

04 – 06 ตุลาคม =bcb

12,999

2,500

07 – 09 ตุลาคม =bcb

12,999

2,500

08 – 10 ตุลาคม =bcb

12,999

2,500

11 – 13 ตุลาคม =bcb

12,999

2,500

13 – 15 ตุลาคม =bcb

14,999

2,500

14 – 16 ตุลาคม =bcb

14,999

2,500

15 – 17 ตุลาคม =bcb

12,999

2,500

18 – 20 ตุลาคม =bcb

12,999

2,500

21 – 23 ตุลาคม =bcb

14,999

2,500

22 – 24 ตุลาคม =bcb

14,999

2,500

25 – 27 ตุลาคม =bcb

12,999

2,500
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28 – 30 ตุลาคม =bcb

12,999

2,500

01 – 03 พฤศจิ กายน =bcb

12,999

2,500

04 – 06 พฤศจิ กายน =bcb

12,999

2,500

05 – 07 พฤศจิ กายน =bcb

12,999

2,500

08 – 10 พฤศจิ กายน =bcb

12,999

2,500

11 – 13 พฤศจิ กายน =bcb

12,999

2,500

12 – 14 พฤศจิ กายน =bcb

12,999

2,500

15 – 17 พฤศจิ กายน =bcb

12,999

2,500

18 – 20 พฤศจิ กายน =bcb

12,999

2,500

19 – 21 พฤศจิ กายน =bcb

12,999

2,500

22 – 24 พฤศจิ กายน =bcb

12,999

2,500

25 – 27 พฤศจิ กายน =bcb

12,999

2,500

26 – 28 พฤศจิ กายน =bcb

12,999

2,500

=Tพฤศจิ กายน – 01 ธันวาคม =bcb

12,999

2,500

02 – 04 ธันวาคม =bcb

12,999

2,500

03 – 05 ธันวาคม =bcb

14,999

2,500

04 – 06 ธันวาคม =bcb

14,999

2,500

06 – 08 ธันวาคม =bcb

12,999

2,500
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09 – 11 ธันวาคม =bcb

14,999

2,500

10 – 12 ธันวาคม =bcb

14,999

2,500

13 – 15 ธันวาคม =bcb

12,999

2,500

16 – 18 ธันวาคม =bcb

12,999

2,500

17 – 19 ธันวาคม =bcb

12,999

2,500

20 – 22 ธันวาคม =bcb

12,999

2,500

23 – 25 ธันวาคม =bcb

12,999

2,500

24 – 26 ธันวาคม =bcb

12,999

2,500

27 – 29 ธันวาคม =bcb

12,999

2,500

^> ธันวาคม – 01 มกราคม =bcc

15,999

2,500

^S ธันวาคม – 02 มกราคม =bcc

15,999

2,500

01 – 03 มกราคม =bcc

14,999

2,500

ในกรณี ที JOIN LAND (ไม่ใช้ต ั gวเครืองบิ น) ราคาท่านละ S>,>>> บาท
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ l,T>> บาท **
(ไม่มีทีนังบนเครืองบิ น และไม่มีเตียง)
**หากต้องการทํากรุป
๊ ส่ วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าทีได้**

ข้อสําคัญ
-

อัตรานียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง T ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ ] ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทังนีท่านสามารถให้
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มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Wในการเรียกเก็บ ก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน
- ถ้าหากมีผูเ้ ดินทางตํากว่า f คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Wในการยกเลิกการเดิ นทางหรือมีการเปลียนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า A วันก่อนการเดิ นทาง
- หากมีสถานที ร้านค้าทีไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี ทางบริ ษท
ั จะคํานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หาก
กรณี ทีจําเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ ม ทางบริ ษท
ั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงือนไขและข้อจํากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลียนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล
ทังนี นักท่ องเที ยวจะต้องมีความพร้อมที จะทําตามเงือนไขต่ างๆ เช่น การฉี ดวัคซีน การตรวจหาเชือโควิ ดST และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน

อัตราค่าบริ การนี รวม
-

-

-

ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตั lว) ไป และ กลับ พร้อมคณะ ชันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี นํ ามัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทียวใด เทียวหนึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ Wใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
นํ าหนั ก กระเป๋าโหลดใต้ ท้ อ งเครืองคนละ S ใบ ใบละไม่ เ กิ น => ก.ก. และนํ าหนั ก กระเป๋ าถื อ ขึ นเครื อง
(CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิ น 7 ก.ก. (เงือนไขเป็ นไปตามที สายการบิ นกําหนด)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าเข้าชมสถานทีตามทีระบุในโปรแกรมท่องเทียว
มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นําเทียวตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก ]- ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั ท่านจะเป็ นเตียงเสริม T ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ Wในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคูน่ อนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง T ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดียวตามทีระบุ
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ T,___,___ บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม
-

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสลาวสําหรับชาวต่างชาติ ทีไม่ได้รบั การงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีระบุในรายการ
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-

ค่าอาหารสําหรับท่านทีทานเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีของชาวต่างชาติทเพิ
ี มเติมตามการจ่ายจริง
๋ าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
ไม่ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป
ี
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยู่ทสายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ าํ หนด
ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั lวเครืองบินไปแล้ว
VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ตามธรรมเนียม S,b>> บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
T ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ ] ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Wในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน

เงือนไขการจอง
-

-

-

กรุณาทําการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย _ วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครังที T ท่านละ .,___ บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง ] วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา T<.__ น.
เท่านัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีี ควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้สท
ิ ธิ Wไปตามระบบ ตามลําดับ เนื องจากทุกพีเรียด เรามีทีนังราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิ เศษ ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิW เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจํานวน เท่านัน
กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลืออย่างน้อย ]_ วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาํ ระภายในระยะเวลาทีบริษทั กําหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ Wยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ Wไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใดไม่วา่ ส่วนใน
ส่วนหนึงก็ตาม
กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ T. วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Wในการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน T__%

เงือนไขการยกเลิ ก และ เปลียนแปลงการเดิ นทาง
-

ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ _ วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง *ในกรณีทวัี นเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน g. วัน*
ยกเลิกก่อนการเดินทาง T.-]h วัน คืนเงิน ._%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั lวเครืองบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอืนๆ
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า T.วัน ขอสงวนสิทธิ Wไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชํี าระแล้วทังหมด
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- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเทียวบินโดยสายการบิน บริษท
ั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

ทางบริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ความรับผิ ดชอบใด ๆ ทังสิ นในกรณี ดงั ต่อไปนี
-

หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ
หรือกรณีทท่ี านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทย
และต่างประเทศ ซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ

-

หากท่านใช้บริการของทางบริษ ัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

-

หากเกิด ทรัพ ย์ ส ิน สู ญ หายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิด อุ บ ัติเ หตุ สู ญ หายทีเกิด จากความประมาทของตัว
นักท่องเทียวเอง

-

ตั lวเครืองบินเป็ นตั lวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลือนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้

-

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย < เดือน บริษท
ั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้

เงือนไขสําคัญอืนๆที ควรทราบก่อนการเดิ นทาง
-

-

-

คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ า อย่างน้ อย f ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีทีจะชํ า ระค่ า บริก ารเพิมเพือให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท ีจะ
ประสานงาน เพือให้ทกุ ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ Wในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืนต่อไป โดยทางบริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงได้
กรณีทท่ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั lวภายในประเทศ เช่น ตั lวเครืองบิน , ตั lวรถทัวร์ , ตั lวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้ าทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่
กับ ฤดูกาล สภาพภู มิก าศ และ ตารางบิน ของท่า อากาศยานเป็ น สํา คัญเท่า นัน สิงสําคัญ ท่ า นจําเป็ น ต้อ งมาถึง
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สนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ W
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใดๆทังสิน
อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ทา่ นทราบอีกครังก่อนการเดินทาง
กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
กรณีผู้เดิน ทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษท
ั ฯ อย่าง
น้อย d วันก่อนการเดินทาง หรือตังแต่ทท่
ี านเริมจองทัวร์ เพือให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพือจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี า่ ใช้จา่ ยเพิมเติม ทางบริษท
ั ของสงวนสิทธิ Wในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
กรุณาส่งรายชือผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีหลังจากชําระเงินกรณีที
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีให้ทราบ
กรณีทออกบั
ี
ตรโดยสาร (ตั lว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Wในการรับผิดชอบไม่วา่
ส่วนใดส่วนหนึ ง หากท่านไม่ดาํ เนิ นการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษท
ั เพือใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย หรือ d วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตั lวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลียนแปลงกรุณ าติดต่อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคูน่ อนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
ห้องพักเดียวตามทีระบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า < เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโมงเย็นก็จะเริมมืดแล้ว สถานทีท่องเทียว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ T-] ช.ม. การเดินทางควรเผือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่องเทียว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีสามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Wเปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีทางบริษท
ั
จะคํา นึ ง ถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ น สําคัญ หากกรณี ทีจําเป็ น จะต้องมีค่า ใช้จ่ายเพิม ทางบริษัท จะแจ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า
เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษท
ั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ W ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ งทีท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
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หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Wใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จา่ ยแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
กรณีทท่ี านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Wไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง
หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต ) ของท่านชํารุดแม้เ พียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ งหายไป มี
กระดาษหน้ าใดหน้ าหนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้ าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ Wไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่ อไปได้ ดังนัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบริษทั เร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้สง่ เอกสารมาที
บริษัท เรีย บร้อ ยแล้ว กรณีทียังไม่แ (ตั lวเครืองบิน ) ท่านสามารถเปลียนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่า ย แต่หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั lวเครืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Wในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ซึงโดย
ส่วนใหญ่ต ั lวเครืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยู่กบั กระบวนการและขันตอน
ของแต่ละคณะ
เกียวกับ ทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร (ตั lว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ Wในการเลือกทีนังบนเครืองบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอิน พร้อมกัน และ สายการบิน จะ
พยายามทีสุดให้ท่านได้นังด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีสุด
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับห้องพักในโรงแรมทีพัก เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดียว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิ Wการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาํ สัญญาใดๆทังสินแทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ W ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
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บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ W ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ Wในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่านต้องการ

-

รายการนี เป็ น เพีย งข้อ เสนอทีต้ อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครังหนึ ง หลัง จากได้สํา รองโรงแรมทีพัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม

*เมือท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษท
ั ฯแล้วทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทังหมดนี แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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