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โดยสายการบนิ LAO AIRLINES 

เยอืนเมอืงหลวงพระบาง เมอืงแหง่มรดกโลกอนัคงคณุคา่และความงดงาม 

ชืน่ชม วฒันธรรม ประเพณีและวถิชีวีติ อนัเรยีบงา่ยของชาวลา้นชา้ง 

พกัโรงแรมหรรูะดบั 4 ดาว พรอ้มชุดขา้วเหนยีวตกับาตรเชา้ 

 

 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น

ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 
 
 

วนัแรก      กรงุเทพมหานคร – หลวงพระบาง – น า้ตกตาดกวงซ ี– พระธาตภุษู ี– ตลาดมดื 

 
 

08.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์W ประตทูางเขา้หมายเลข 

8 สายการบนิลาว แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าโหลดสมัภาระ 

10.25 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบิน              

LAO AIRLINE เทีย่วบนิที ่QV634 

12.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตหิลวงพระบาง ประเทศลาว หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงหลวงพระบาง โดยรถตูป้รับอากาศ D4D 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ น า้ตกตาดกวงซี เป็นน ้าตกหนิปูน สูงราว 70 เมตรมีสองชัน้ สภาพป่าร่มรื่น มี
สะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆน ้าตกและสามารถเลาะขา้งน ้าตกไปชมน ้าตกชัน้บนสามมารถเล่นน ้า
บรเิวณล าธารได ้นอกจากจะชืน่ชมความงามของน ้าตกแลว้ ยังหาซือ้ของทีร่ะลกึทีท่างเขา้น ้าตก ซึง่
เป็นสนิคา้พืน้เมอืงทีท่ าจากไมไ่ผเ่ป็นของใชห้ลายชนดิ และมรีา้นอาหารตามสั่งใหบ้รกิารอยูห่ลายรา้น 
น ้าตกกวางชมีนี ้าตลอดปี ในฤดรูอ้นน ้าจะนอ้ย 

 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่ดนิทางกลับสูต่ัวเมอืงหลวงพระบาง น าทา่นขึน้ พระธาตภุษู ีสรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้
อนุรุท ประมาณพุทธศักราช 2337 พระธาตุนี้ตัง้อยู่บนยอดสูงสุดของพูสี ีบนความสูง 150 เมตรพระ
ธาตนุีม้องเห็นไดแ้ตไ่กลแทบจะทกุมมุเมอืงของหลวงพระบาง ตัวพระธาตเุป็นทรงดอกบวัสีเ่หลีย่มทาสี

ทอง ตัง้อยูบ่นฐานสีเ่หลีย่มยอดประดับดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิเจ็ดชัน้ สงูประมาณ 21 เมตร ชว่งทีพ่ระ
ธาตนุีง้ดงามทีส่ดุคอืชว่งตอนบา่ยแก่ๆ แสงแดดจะกระทบองคพ์ระธาตุเป็นสทีองสกุ รอบๆพระธาตุจะมี
ทางเดนิใหช้มววิทวิทัศนข์องเมอืงหลวงพระบาง ดา้นทศิตะวันออกเฉียงเหนอืจะมองเห็นสนามบนิ สว่น
ดา้นทศิตะวันตกจะมองเห็นแมน่ ้าโขง ชว่งทีค่ดเคีย้วเขา้หากันในกลบีเขาและจากยอดภูสยีังมองเห็น
พระราชวังเดมิที่ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโขง พระธาตุจอมษีมไิดเ้ป็นสิง่ก่อสรา้งแห่งเดียวบนยอดภูษี ยังมี
ส ิง่กอ่สรา้งทางพระพทุธศาสนาอกีหลายแหง่เชน่ วัดถ ้าพสู ีวัดป่าแค วัดศรพีทุธบาท วัดป่ารวก 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (1) 
 

 น าท่านชอปป้ิง ณ ตลาดมดื หรือตลาดกลางคืนถือเป็นแหล่งช็อปป้ิงแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยว
เนือ่งจากจะมพีอ่คา้แมค่า้ชาวหลวงพระบางน าสนิคา้ของตนมาวางจ าหน่ายอาทเิชน่ เสือ้ยดืสกรนีภาษา
ลาว, เครือ่งเงนิ, ผา้ทอ, ผา้หม่,ปลอกหมอน, โคมไฟทีท่ าจากกระดาษสา ฯลฯ 

 

ทีพ่กั โรงแรม เมอืงทอง ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่ว 

5-7 ตลุาคม 61 11,499 11,499 3,500 

12-14 ตลุาคม 61 12,499 12,499 4,500 

9-11พฤศจกิายน 61 11,499 11,499 3,500 

23-25 พฤศจกิายน 61 11,499 11,499 3,500 

8-10 ธนัวาคม 61 13,499 13,499 4,500 

30 ธนัวาคม 61 – 1 มกราคม 62 15,499 15,499 5,500 
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วนัทีส่อง      ตกับาตรขา้วเหนยีว – ตลาดเชา้ – พพิธิภณัฑ ์(ราชวงัเกา่) – หอพระบาง – วดัเชยีงทอง –

บา้นผานม – วดัป่าโพนเพา - วดัวชุินราช (พระธาตหุมากโม) 
 

เชา้ตรู ่  น าทา่นชมบรรยากาศของการ ตกับาตรขา้วเหนยีว ซึง่จามพีระสงฆแ์ละสามเณรจ านวน 400-500 รูป
ออกมารับบณิฑบาต (พเิศษรวมชดุค่าตักบาตรขา้วเหนียว) จากนัน้ น าท่านเดนิชม ตลาดเชา้หลวง
พระบาง ทกุๆเชา้ชาวเมอืงหลวงพระบางจงึตอ้งออกมาจับจา่ยซือ้ขา้วของจากตลาดเพือ่น ากลับไปปรงุ
เป็นอาหารทีบ่า้น โดยเฉพาะทีต่ลาดเชา้แห่งนี้ ส าหรับสนิคา้ที่ว่างขายอยู่ทั่วไปก็มตีัง้แต่ ผัก ผลไม ้
อาหารปรงุส าเร็จ ขนมพืน้บา้น ขา้วของเครือ่งใชใ้นชวีติประจ าวัน เนื้อสัตวท์ั่วไป รวมถงึปลาแมน่ ้าโขง
และสตัวป่์านานาชนดิ ทีค่นลาวนยิมน ามาปรงุอาหาร เรยีกไดว้่าโดยพืน้เพแลว้ตลาดเชา้หลวงพระบาง
แหง่นีเ้ป็นตลาดเพือ่คนทอ้งถิน่อยา่งแทจ้รงิ ไมใ่ชต่ลาดทีเ่ปิดมาเพือ่รองรับนักทองเทีย่วโดยเฉพาะ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑ ์(ราชวงัเกา่) ตัง้อยูก่ลางเมอืงหลวงพระบาง ถกูออกแบบโดยสถาปนกิ
ชาวฝร่ังเศส ลักษณะอาคารเป็นชัน้เดีย่วยกพืน้สูง สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส แต่เป็นการผสมผสาน
ระหว่างฝร่ังเศสและลาว ดา้นนอกอาคารเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีเ์จา้มหาชวีติศรสีว่างวงศแ์ละเจา้มหา
ชวีติศรสีวา่งวงศป์ระทับอยูท่ีน่ีจ่นสิน้พระชนม ์จากนัน้ชม หอพระบาง นอกจากอาคารพระราชวังเดมิซึง่
ปัจจบุนัเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑห์ลวงพระบางแลว้ ทางดา้นขวามอืของประตุทางเขา้ยังม ี"หอพระบาง" 
อาคารสทีองขนาดใหญ่ ทรงสมิแบบหลวงพระบาง ตกแต่งดว้ยลายดอกดวง (กระจกส)ี เพือ่ใชเ้ป็นที่
ประดษิฐานหลวงพระบาง โดยทางเมอืงหลวงพระบาง ไดอ้ัญเชญิพระบางยา้ยมาประดษิฐานทีห่อพระ
บางแห่งนี้เมือ่เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2556 ส่วนทางดา้นซา้ยมอืของประตูทางเขา้ก็คอื "อนุสาวรยีเ์จา้
มหาชวีติศรสีวา่งวงศ"์ (ครองราชยต์ัง้แต ่พ.ศ. 2448-2502) โดยพระองคถ์อืเป็นกษัตรยิผ์ูพ้ระราชทาน
รัฐธรรมนูญฉบบัแรก (ทีเ่ขยีนโดยคนลาว) ใหแ้กป่ระเทศลาวในปี พ.ศ. 2490 
 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเชยีงทอง ซึง่เป็นวัดทีส่ าคัญและมคีวามงดงามทีส่ดุแห่งนี้ จนไดรั้บการ
ยกยอ่งจากนักโบราณคดวีา่เป็นดัง่อญัมณีแหง่สถาปัตยกรรมลาว วัดเชยีงทองถกูสรา้งขึน้ในรัชสมยัพระ
เจา้ไชยเชษฐาธริาช หลังจากสรา้งวัดนีไ้มน่านพระองคก์็ทรงยา้ยเมอืงหลวงไปยังนครเวยีงจันทน์ และ
วัดนีย้งัไดรั้บการอปุถัมภด์แูลจากเจา้มหาชวีติสวา่งวงศแ์ละเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวัฒนา 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (3) 
 

น าท่านสู่ บา้นผานม เป็นหมู่บา้นชาวไทลือ้ที่อพยพมาจากเมอืงสบิสองปันนา มปีระชากรประมาณ 
250 ครอบครัว ผูห้ญงิชาวไทลือ้ช านาญในการทอผา้ ในอดตีบา้นผานมเป็นแหล่งทอผา้ถวายเจา้มหา
ชวีติและราชส านักในปัจจุบันบา้นผานมไดรั้บการยกระดับจากทางการใหเ้ป็น “หมบูา้นวัฒนธรรม” ผา้
ทอมอืจากบา้นผานมเป็นผา้ทอทีม่ชี ือ่เสยีงมาก มกีารรวมกลุ่มตัง้เป็นศูนยห์ัตถกรรมแสดงสนิคา้ มกีาร
สาธติการทอผา้ดว้ยกีก่ระตุกแบบดัง้เดมิและยังมผีา้ทอรูปแบบต่างๆ จ าหน่ายใหนั้กท่องเทีย่ว ผา้ทอ
บา้นผานมมทีัง้ผา้แพรเบีย่งลวดลายแบบลือ้แท ้ๆ และผา้ทีป่ระยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวัน  เชน่ ผา้ปโูต๊ะ, 
ผา้คลมุเตยีง, ผา้รองแกว้รองจาน ฯลฯ 
 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัโพนเพา เป็นวัดเล็กๆ ทีส่รา้งขึน้โดยพระอาจารยส์ายสมุทร มศีาสนสถานส่วน
ใหญอ่ยูบ่รเิวณเชงิเขา จดุเดน่ทีน่่าชมอยูท่ีส่นัตเิจดยีบ์นยอดเนนิ สรา้งขึน้ใน ปีพ.ศ. 2531 ลักษณะเป็น
อาคารทรงพระธาต ุภายนอกชัน้บนทาสทีอง สว่นชัน้ล่างเป็นโถงทรงเหลีย่มรอบๆ พระธาตุ มหีนา้ต่าง
แกะสลักเลา่เรือ่งพทุธประวัต ิภายในแบง่เป็น 4 ชัน้ แตล่ะชัน้จะประดับภาพฝาผนังเป็นเรือ่งราวเกีย่วกบั 
นรก-สวรรค ์และพทุธศาสนสถาน ทีส่ าคัญๆ หลายแหง่ทั่วโลก บรเิวณระเบยีงชัน้สอง สามารถมองเห็น
ทวิทัศนเ์มอืงหลวงพระบางไดก้วา้งไกล ตัง้แต่สนามบนิ ตัวเมอืง สะพานเหล็ก แมน่ ้าคาน พระธาตุพูสี

และเทอืกเขาทีโ่อบลอ้มดา้นหลัง มปีระตทูางเขา้ทัง้สีท่ศิ 
 

เดนิทางสู ่วดัวชุินราช วัดวชินุราชนีส้รา้งขึน้เพือ่ประดษิฐาน พระบาง ซึง่อาราธนามาจากเมอืงเวยีงค า 
ภายในวัดวชินุราชมปีทมุเจดยีห์รอืพระธาตดุอกบัวใหญ่ ซึง่พระนางพันตนีเชยีง พระอัครมเหสขีองพระ
เจา้วชินุราชโปรดฯใหส้รา้งขึน้ในพ.ศ. 2057 หลังจากสรา้งวัดแลว้ 11 ปี ดว้ยรปูทรงของเจดยีม์ลีักษณะ
คลา้ยแตงโมผา่ครึง่ท าใหช้าวเมอืงหลวงพระบางเรยีกวา่ พระธาตหุมากโม 
 

เย็น  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (4)    
จากนัน้ น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก พักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

ทีพ่กั โรงแรม เมอืงทอง ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม     สนามบนิหลวงพระบาง – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร 

 
 
 

เชา้  น าทา่นเชคเอา๊ทอ์อกจากโรงแรม น าทา่นเดนิทางสูห่นามบนิหลวงพระบาง  
(อาหารเชา้แบบกลอ่ง) 

 

07.40น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ ลาว    
แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่QV633 

09.20น. เดนิทางถงึกรงุเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ทา่นควรอา่นเงือ่นไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นทีพ่อใจกอ่นช าระคา่บรกิาร 

หมายเหต ุ:  

1. อตัราคา่บรกิารเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวร ์ไมส่ามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง เลือ่นวันเดนิทาง

ได ้และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ทัวร ์คา่จองทัวร ์

2. กรุ๊ปออกเดนิทางตอ้งมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 8 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึไมส่ามารถออกเดนิทางได ้บรษัิทฯจะแจง้ให ้

ทา่นทราบกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 5 วัน  

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นอตัราคา่บรกิาร เนือ่งจาก คา่ภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบนิปรับขึน้ และ/

หรอืมผีลมาจากอตัราแลกเปลีย่น  

4. กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดัโดยสายการบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นท าการจอง มฉิะนัน้  

บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้  
 

 

ประกาศส าคญั  
          สายการบนิ มนีโยบายใน จ ากดัน า้หนกัท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั  กรณีน า้หนกักระเป๋าเกนิ 20 
กโิลกรมั ทา่นตอ้งช าระคา่น า้หนกัสว่นเกนิกบัสายการบนิโดยตรงตามอตัราสายการบนิเรยีกเก็บ และกรุ๊ป
ออกเดนิทางได ้15 ทา่นขึน้ไปมหีวัหนา้ทวัร ์ 

 

อตัรานีร้วม 
 

o คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ – หลวงพระบาง – กรงุเทพ ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิลาวแอรไ์ลน ์, 
o คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ และทีเ่มอืงหลวงพระบาง ,  
o คา่ทีพั่กโรงแรม  รวมทัง้สิน้ 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น,  
o คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ ,  
o คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัรต์ลอดรายการ ,  
o อตัราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ ,  
o คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของ

บรษัิทฯประกนัภยั  
o ชดุตักบาตรเชา้ทา่นละ 1 ชดุ 

 

อตัรานีไ้มร่วม   
o ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %,  คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ,คา่ระวางน ้าหนักเกนิ 15 กโิลกรัม  
o คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ ตลอดทรปิทา่นละ 800 บาท 
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เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง  หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนับจากวันหมดอาย ุและเหลอื
หนา้วา่งตดิกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ทา่นละ 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ
ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป
กบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เนือ่งจากรายการทัวรแ์บบเหมาเหมาจา่ย 

 

หนงัสอืเดนิทาง 
 

*** กรณุาสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นออกเดนิทาง 25 วนั เพือ่ทางบรษิทัฯ จะไดส้ง่ใหท้างสาย
การบนิเพือ่ออกต ัว๋เครือ่งบนิ ***เอกสารการเดนิทาง  หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายุการใชง้านมากกวา่ 6 

เดอืนขึน้ไป (นบัจากวนัออกเดนิทาง) และตอ้งเหลอืหนา้วา่งส าหรบัแสตมป์วซีา่มากกวา่ 2 หนา้ขึน้ไป   

 
หมายเหต ุ:  
 
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั 
 

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ15 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรมและอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ท่านควรอา่นเงือ่นไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นทีพ่อใจกอ่นช าระค่าบรกิาร ทัง้นี้เพือ่เป็น
ประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชกิเอง และเมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯแลว้
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆในบรษัิทฯ ก าหนด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรมได ้
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อน
การเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. ทางบรษัิทฯ ซึง่ไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที ่อาทกิารนัด

หยดุงาน จลาจลเหตวุุน่วายหรอืภยัทางการเมอืง ภยัธรรมชาตติา่งๆ ฯลฯซึง่อาจจะท าใหท้างสายการบนิงดเวน้
การบนิตามเวลาทีก่ าหนด และ/หรอืตารางเวลาบนิของสายการบนิทีใ่ชใ้นเทีย่วบนินัน้ๆ ไมส่ามารถเดนิทางตาม
เวลาทีก่ าหนด โดยค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้จากทัง้ทางตรงและทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 
การสญูหาย ความล่าชา้จากอบุัตเิหตุต่างๆฯลฯรวมถงึการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงจากทางเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืง อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในทุก
กรณี โดยทัง้นีท้างบรษัิทจะยดึผลประโยชนท์กุทา่นสมาชกิเป็นส าคัญ 


