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1 12-QV-LV0609-1 หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 2 Journey Laos  03May18 

เท่ียวสุขใจ สะบายใจ ยิ้ มจริงใจ ขอบใจหลาย สะบายดี ไปกบั JOURNEY LAOS 

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต  เยี่ยมบริษัท จา่ยเงินใหก้รรมการผูมี้อ านาจ เพ่ือไมโ่ดนทวัรโ์กง 
 

 
 
 
 
 

 
 

หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 2 วนั 

โปร..ถกู.โค.ตะ.ระ หนีเท่ียวเชา้วนัศกุร ์กลบัวนัเสารเ์ยน็ เดือนมิถนุาถึงกนัยา61  

โปรแกรมท่องเที่ยว ไฮไลท์ :  พระราชวังและหอพพิธิภณัฑ์หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ตลาดกลางคืน 
- วัดพระธาตุหลวง – วดัธาตุหลวงเหนือ  – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน ้าพญานาค – อนุสาวรีย์ประตูชัย – พระธาตุด า  

จ านวนวนั เร่ิมตน้ (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ  

2 วนั 6,999 มิถุนาถึงกนัยา61 Lao Airlines (QV) 9-18 ท่านต่อคณะ 
วนัเดินทาง 3 วนั 2 คืน (พกั 1 คืน@หลวงพระบาง) ระดบั 3 ดาวลาว 
อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 1 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่า@หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 2 ม้ือ  
เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีไดอ้นุมติั 

 (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 
สายการบิน BKK-LPQ เวลาออก เวลาถึง VTE-BKK เวลาออก เวลาถึง 

Lao Airlines (QV) QV634 1025 1205 QV445 1835 1940 
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Itinerary หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 2 วนั  9 ท่าน ออกเดินทางมิถนุา–กนัยา61 

จ านวนวนั เร่ิมตน้ (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 6,999 มิถุนาถึงกนัยา61 Lao Airlines (QV) 9-18 ท่านต่อคณะ 
ประสานงานการดูแลภายใต้ในนาม :  Journey LAOS เพราะ Life is Journey  พวกเราคืออีกหน่ีง

ครอบครัวท่ีชอบออกเดินทางไปยงัท่ีต่างๆ เพื่อคน้พบตวัเอง คน้พบค าตอบให้กบัส่ิงท่ีตวัเองตั้งขอ้สงสัย  คน้พบ
ส่ิงใหม่ๆ ไม่ว่าจะเพื่อนใหม่ มิตรภาพใหม่ๆ และโอกาสใหม่ๆ บนโลกใบกลมน้ี พวกเราคือผูช้  านาญเส้นทาง

เกาหลี   วนัน้ีพวกเราไดค้น้พบอีกประเทศในโลก คือ ลาว  ที่ผูค้นยงัหยดุกาลเวลาในเร่ืองราวน่ารักๆ ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะ เมืองหลวงพระ
บางที่เราอยากพูดดงัๆ ว่า  “ เป็นเมืองท่ีน่ารักที่สุดในโลก ” ขอเชิญทุกท่านใหม้าลองใชบ้ริการดู แลว้คุณจะรู้จักและรักพวกเรามากข้ึน เพราะทุก
คนที่เดินทางไปกบัเรา ท่านจะได ้“ คุณค่าของการเดินทาง ไม่ใช่แค่ไปเที่ยว ”   
 

วนั รายการท่องเท่ียว B L D 
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง – พระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑ์หลวงพระบาง – 

สักการะพระธาตุพูสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) 
 พกัที ่โรงแรมระดบั 3 ดาวลาว 

- X - 

วนัทีส่อง อาหารเชา้ ณ โรงแรม – บินเขา้สู่เมืองหลวงเวียงจนัท ์– พระธาตุหลวงที่เป็นที่สักการะของชาวลาว และ เพื่อน
บา้นใกลเ้รือนเคียง – วดัธาตุหลวงเหนือ – วดัธาตุหลวงใต ้– บ่อน ้าพญานาคหรือบ่อน ้าทิพย ์– ประตูชยั สัญญา
ลกัษณ์ เมืองข้ึนของฝร่ังเศส ท่ีท้ิงไว ้ตั้งตระหง่านสวยงาม – พระธาตุด า ท่ีมีอายเุก่าแก่หลายร้อยปี ตั้งอยูบ่ริเวณ
วงเวียน ตรงหมู่บา้นธาตุด า – สนามบินนานาชาติวดัไต (เวียงจนัท)์ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

X X - 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพที่ดี (ไม่ช ารุด) 

DAY วันแรก  กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง เชา้ กลางวนั เยน็หรือค ่า 

1 เวลาท่ีประเทศลาวเท่ากบัเวลาท่ีประเทศไทย | เวลาบินประมาณ 1.40 ช.ม. - x - 
เช้า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

(นดัหมายก่อนออกเดินทาง 3 ชัว่โมงล่วงหนา้ก่อนเคร่ืองออก)  
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก 

เช็คอินหมายเลข 

W 7-8 
Lao Airlines 

(QV) 
หมายเลข   

10 

ขอ้แนะน า 
หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 

 หา้มน าผลไมแ้ละเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศลาว หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมที่พกัในหลวงพระบางไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงหอ้งดว้ย

ตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที่สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เกบ็ติดตวัเสมอ 
 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 

http://www.journeykorea.com/?page_id=66
http://www.journeykorea.com/?page_id=66


หนา้ Tour Code Program Day ช่ือกลาง ธุรกจิน าเท่ียว   Update 

3 12-QV-LV0609-1 หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 2 Journey Laos  03May18 

เท่ียวสุขใจ สะบายใจ ยิ้ มจริงใจ ขอบใจหลาย สะบายดี ไปกบั JOURNEY LAOS 

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต  เยี่ยมบริษัท จา่ยเงินใหก้รรมการผูมี้อ านาจ เพ่ือไมโ่ดนทวัรโ์กง 
 

 น าเส้ือแจ็คแกต็ติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพื่อการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 
หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากที่สุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ามากๆ) 

พร้อมเดินทาง !  การเช็คอินตัว๋เดินทางท่ีเคาเตอร์สายการบิน  เง่ือนไข 
 เคานเ์ตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการกอ่นเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการกอ่นเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งด าเนินการ

ใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้ าระไป
แลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยืนยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ย่างครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีช ารุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 ส าหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการแจ้งเข้าแจ้งออก   หรือ  

เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 
 กระท าการประทุษร้ายแกพ่นกังานของสายการบิน หรือกอ่ใหเ้กดิความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยามพนกังานของสายการบินไม่ว่า

โดยการกระท าหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแกก่ารเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ดัในทางการแพทย ์และ/หรือ  หากสาย

การบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือ นไขทางการแพทยข์องท่านอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพแกผู่โ้ดยสารอ่ืน 

ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบิน LAO AIRLINES (QV) (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 

08.00 
เชา้วนัสดใส เดินทางไป  Airport แบบอินเทรนดโ์ดย Airport City Link หรือ รถยนตส่์วนตวั หรือ ใชบ้ริการรถลีมูซีนหรือแท๊กซ่ีของ
ค่ายต่างๆ  สู่สนามบินสุวรรณภูมิ   Check in ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ W แถว W10-12 สายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 
634 สู่ เมืองหลวงพระบาง 

10.20 
เหินฟ้าออก จากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พร้อมเคร่ือง ATR 70 ท่ีนัง่ มาตรฐาน ความปลอดภยัสูง พร้อมการ
บริการบนเคร่ือง สบายดีการบินลาว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม.40นาที อาหารว่าง (กล่องนะจ๊ะ แต่กอ็ร่อยแบบลาวโซ ครับผม)                                                                  

12.00 
เดินทางถึง สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง (สมกบัเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ไม่ซับซ้อนเดินสบายมาก) ผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้
เมือง ไม่ตอ้งท าวีซ่าส าหรับพาสปรอตไทย (ง่ายๆ ครับ) ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 น้ิว 
พื้นหลงัสีขาว 1 ใบ                                                                          

12.15 
Guide & Van รอถือป้าย “ Journey Laos ” รอให้การตอ้นรับ ดว้ยรอยยิม้ แบบ ม่วนช่ืน ลาวแทแ้ท ้ จากสนามบิน น าท่านเขา้สู่ที่พกั  
ก่อนการออกท่องเมืองมรดกโลก แบบสบายสบาย เมืองหลวงพระบาง 

12.45 อาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  

14.00 

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางเขา้สู่ พระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็นที่ประทบั
ของเจ้ามหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบ มีหอท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ท าดว้ยทองค า 
90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นที่มาของช่ือเมืองหลวงพระบาง วดัเซียงทอง วดั
สวยงามที่สุด ท่ีเป็นท่ีเก็บพระ ราชรถเกย เม่ือคร้ัง สมเด็จเจ้ามหาชีวิต และ ยงัเป็นสถานท่ีส าคญั ท่ีคู่แต่งงาน ชาวลาว นิยมตอ้งมา
กราบไหว ้พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่ ณ วดัแห่งน้ี  และ ที่พลาดไม่ได ้ ตอ้ง ชมพระม่าน ในโบสถ์เลก็ (จะมีช่องเล็ก ๆ ให้ทุกคน หร่ีตาขา้ง
หน่ึงมองเขา้ไป จึงจะเห็น) พระม่าน หน่ึงปีจะอนัเชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ลาว เพื่อใหป้ระชาชน
สักการบูชา อยา่งใกลชิ้ด หากยงัไม่จุใจ ไปอุม้พระเส่ียงทาย อยูใ่กล ้ๆ หอพระม่าน กล็องอธิฐานเส่ียงทายกนัดู ดวงใคร ดวงมนั หลาย
ท่านพิสูจน์แลว้  ว่าแม่นจริงๆ ไม่เช่ือลองตั้งจิอธิษฐาน พิสูจน์ไดด้ว้ยตวัเอง ไดเ้วลาแสงอาทิตยเ์ร่ิมอ่อนตวัลง น าคุณไปยงั ยอดภูที่สูง
ที่สุดในเขตเมือง ให้คุณออกก าลงักายยามเยน็เดินนับบนัได กว่า 300ขั้น ข้ึนไปยงัยอดภู  ระหว่าง สองขา้งทางข้ึนพระธาตุร่มร่ืนและ
หอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจ าปาลาว มีจุดพกัชมวิว มุภาพเบิร์ดอายวิว 360องศา (ท่ีขอบอกว่า ใครท่ีผ่านขา้มแม่น ้ าคาน ไปกลบัเกิน 
เกิน 3 รอบ ไปแลว้ไม่ข้ึนคาน ตามช่ือแน่ๆๆ ครับ) สักการะพระธาตุพูสี   ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง 150 เมตร  เป็น ปูชนียสถาน ที่เคารพ
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ของ ชาวเมืองหลวงพระบาง นักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนหลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึ้นไปกเ็หมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง มองจากยอดพูสี
คือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ ริมแม่น ้าโขง ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซับซ้อนสมกบันามว่า บา้นผา เมืองภู อู่รยะธรรม ลา้น
ชา้ง 

18.00 

ลงจากยอดพู ทศันียภาพ ที่มองลงมา ยงับริเวณทางลง จะเห็น เห็นความเคลื่อนไหว  สีสันยามค ่าคืนของ ตลาดมืด หลวงพระบาง 
ก  าลงัเร่ิมตน้  เดินเล่น สบายสบาย ผ่านถนนคนเดิน ให้ท่านไดอ้ิสระชีวิตจากทวัร์ ไดท้  าในส่ิงท่ีอยาก(ท า)  หาของอร่อย หลากราย 
ระดบั จะเป็นร้าน มีระดบั อาหารฝร่ังเศส หรือ อาหาร ลาว บนถนนคนเดิน หรือจะเดินหา อาหารแบบ Street food ในซอยเลก็ๆ ซ่ึง
อยูเ่ลย พระราชวงัออกไป ทางขวามือฝ่ังเดียวกนั  ก่อนถึงวงเวียนสีแยก ที่จะมีซอยเลก็ๆท่ีเรียงรายไปดว้ยอาหารพื้นเมือง หน้าตาน่า
กิน ใหเ้ลือกเดินชิม แบบสบายสบาย ฮิปๆๆ  ราคาข้างทาง สะอาด และ อร่อย ปังปัง 

 หลงัอาหารค ่า น าท่านเดินทางเชค็อิน โรงแรมที่พกั Villa Philaylack (เฮือนพกัไม ้สไตลค์นหลวงพระบาง) หรือเทียบเท่า 
 

พระธาตุพูสี บรรยากาศภายในตวัเมืองหลวงพระบาง 
 

DAY วันทีส่าม  หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั เยน็หรอืค ่า 

2  x x - 

05.30 
อาหารเช้า ที่ห้องอาหาร เลือกเติมความอร่อย และรับพลงั อนัสดช่ืน ของอากาศยามเช้า ก่อนเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ ดินแดน
สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครฯ 

06.00 เชค็เอาท ์ และ ออกเดินทางไปยงั สนามบิน สากลหลวงพระบาง เพือ่เชค็อินทเ์ที่ยวบิน QV 112 to VTE 

07.40 การบินลาว น าคุณเหินฟ้า ขา้มแม่น ้า มุ่งสู่ สนามบินวดัไต บริการอาหารว่าง บนเคร่ือง 

08.30 เดินทางถึง สนามบินวดัไต นครหลวงเวียงจนัทน์ 

09.30 

Guide & Van รอถือป้าย “ Journey Laos ” รอให้การตอ้นรับน าท่านชม วดัพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ (ภายนอก) มีต  านานเล่าสืบ
ทอดกนัมาว่า เป็นเมืองพญานาคเป็นผู ้สร้างหรือเนรมิตข้ึนมาให้เจ้านครเวียงจันทน์ข้ึนครองและไม่มีใครมารุกรานได ้เพราะมี
พญานาคช่วยปกป้องคุม้ครอง อีกทั้งยงัมีวดัธาตุหลวงเหนือและวดัธาตุหลวงใต ้ซ่ึงเป็นที่อาศยัของพระภิกษุสามเณร จากนั้นน าท่าน
ชมบ่อน ้าพญานาคหรือบ่อน ้าทิพยบ์ริเวณขา้งๆพระธาตุหลวง ซ่ึงใตก้น้บ่อจะเป็นทางเช่ือมลงสู่วงับาดาลของ พญาศรีสัตนาคราช ซ่ึง
ผูค้นชาวลาวต่างใหค้วามศรัทธา องคท่์านทุกคน ท่ีส าคญั บ่อน ้าทิพยน้ี์ น ้าในบ่อเป็นน ้าจากวงับาดาล เช่ือกนัว่า ผูใ้ดไดน้ าน ้าทิพยน้ี์
มาสักการบูชา หรือ ประพรมตามร่างกาย จะช่วยเพิ่มพูนพลงักายทิพยใ์ห้สูงข้ึน อนัจะน ามาซ่ึงความเป็นสิริมงคล ท าส่ิงใดมกัจะ
ส าเร็จไดโ้ดยง่าย อีกทั้ง บริเวณพระธาตุหลวงเวียงจนัทน์ 
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วดัพระธาตุหลวง ประตูชยั พระธาตุด า 

 

12.00 เดินทางเขา้สู่ เมืองหลวง เวียงจนัท ์น าท่านไปรับประทานอาหาร เมนู ลาวแท้ๆ  ที่ ร้านอาหารต าหนกัลาว ใกล ้ประตูชยั 

13.00 
หลงัอาหารกลางวนัน าท่านชม อนุสาวรียป์ระตูชยั สถาปัตยกรรมทีผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝร่ังเศสเขา้ดว้ยกนัซ่ึงตั้งตระหง่าน
อยูก่ลางเมืองเวียงจนัทน์ ประตูชยัแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงขา้ราชการและพลเรือนท่ีเสียสละชีวิตในสงครามอินโดจีน จากนั้นน า
ท่าน  

14.30 

จากนั้นน าท่านเยีย่มชมรอบ  พระธาตุด า ท่ีมีอายเุก่าแก่หลายร้อยปี ตั้งอยูบ่ริเวณวงเวียน ตรงหมู่บา้นธาตุด า พระธาตุด า เป็นเจดียท์รง
ระฆังแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ มีความงาม แปลกตา ไม่เหมือนกับเจดีย์อื่นๆ ตามต านานเล่าขานกันมาว่ าบริเวณพระธาตุเป็น
ทางเข้าออกเมืองบาดาลที่พญานาค 7 เศียรที่มาช่วยเหลือชาวเมืองในสมัยที่ท  าสงครามกับกองทัพสยาม จึงเป็นที่เลื่อมใสและ
สักการะบูชาของชนชาวลาว 

15.35 ออกเดินทางสู่ สนามบินวดัไต นครหลวงเวียงจนัทน์ เพื่อท าการเชค็อินท ์สายการบินแห่งชาติลาว QV445  
18.40 สายการบินแห่งชาติลาว เที่ยวบิน QV445 น าท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
19.40 เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดว้ยความสวสัด์ิภาพ   
 

การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึน้ได้ ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ เป็นต้น  
ซ่ึงบริษัทฯ และผู้ จัด จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง ให้ดทีี่สุด 

 

หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 2 วนั 

โปร..ถกู.โค.ตะ.ระ หนีเท่ียวเชา้วนัศกุร ์กลบัวนัเสารเ์ยน็ เดือนมิถนุาถึงกนัยา61  

 เดินทางปกติ  9  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ  ากดั จอง+จ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิ่มค่าตัว๋)  
 Guide เป็นผูดู้แลบริการตลอด 2 วนั   
 หากต ่ากว่าก  าหนด 9 ท่าน  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม ทางเรายนิดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์

 ** ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที่  03/05/18** 

 ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 1,000 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 
เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตยีง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 

ปกติผูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  
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Departure มิถุนายน 2018  (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 22 มิถุนายน 18 23 มิถุนายน 18 6,999 2,500 

วนัศุกร์ 29 มิถุนายน 18 30 มิถุนายน 18 6,999 2,500 
 

Departure กรกฎาคม 2018  (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 06 กรกฎาคม 18 07 กรกฎาคม 18 6,999 2,500 

วนัศุกร์ 13 กรกฎาคม 18 14 กรกฎาคม 18 6,999 2,500 

วนัศุกร์ 20 กรกฎาคม 18 21 กรกฎาคม 18 6,999 2,500 
 

Departure สิงหาคม 2018  (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 03 สิงหาคม 18 04 สิงหาคม 18 6,999 2,500 

วนัศุกร์ 10 สิงหาคม 18 11 สิงหาคม 18 6,999 2,500 

วนัศุกร์ 17 สิงหาคม 18 18 สิงหาคม 18 6,999 2,500 

วนัศุกร์ 24 สิงหาคม 18 25 สิงหาคม 18 6,999 2,500 

วนัศุกร์ 31 สิงหาคม 18 01 กนัยายน 18 6,999 2,500 
 

Departure กันยายน 2018  (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 07 กนัยายน 18 08 กนัยายน 18 6,999 2,500 

วนัศุกร์ 14 กนัยายน 18 15 กนัยายน 18 6,999 2,500 

วนัศุกร์ 21 กนัยายน 18 22 กนัยายน 18 6,999 2,500 

วนัศุกร์ 28 กนัยายน 18 29 กนัยายน 18 6,999 2,500 
 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารที่มีอายตุ  ่ากว่า 24 เดือน ณ วนัที่เดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ  เดก็ทารกสามารถเดินทาง
โดยนัง่บนหน้าตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ดก็ทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิใหน้ ารถเข็นเดก็ หรือท่ีนัง่ส าหรับเด็กข้ึนบน
เคร่ืองบิน จ านวนเดก็ทารกต่อเที่ยวบินถูกจ ากดัไวเ้พื่อความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเดก็ทารกเดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผู ้
จดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง  ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย  ขอให้แจง้ผูจ้ัด
ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ ายา เข็มฉีดยา 
เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพื่อเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  
 

อัตราค่าบริการ
รวม   

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (BKK-LPQ / VTE-BKK, โดยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์, รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน ้ามนั
เช้ือเพลิงแลว้ + หอ้งพกั จ านวน 1 คืน ตามแพคเกจโรงแรมที่เลือก 4ดาว พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3  ท่าน รวมอาหารเชา้ใน
แต่ละม้ือท่ีโรงแรม และรถตูป้รับอากาศ พร้อมคนขบัรถ และมคัคุเทศก ์ทอ้งถิ่น + บริการ tour, ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว 
ตามโปรแกรมทวัร์  ที่ระบุ + อาหารตามโปรแกรมทวัร์ ที่ระบุ + สารธารณประชาชนลาว งดค่าวีซ่า แก่ นักเดินทางจาก
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ประเทศไทย  สามารถใชพ้าสปอร์ต เดินทางเขา้ประเทศไดเ้ลย แต่พาสปอร์ต ตอ้งมีอายกุารใชง้าน 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุ
(กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทาง) + ประกนัภยัการเดินทาง 

ราคาค่าบริการ
ไม่รวม  
 

 ค่าเช่ารถจกัยาน หรือ ยานพาหนะอื่นๆ กิจกรรมอื่นๆที่มีค่าใชจ่้าย และ ไม่ไดร้วมอยูใ่น 
 โปรแกรม รวมถึงค่าเขา้สถานที่อื่นๆ ที่ไม่ไดมี้แจง้ไวใ้น โปรแกรม  
 ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD)สามารถท าวีซ่าไดท้ี่สนามบิน  
 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น, ทวัร์รีดเดอร์หรือพนกังานใหก้ารบริการในโรงแรม และ ร้านอาหาร  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 อาหาร, เคร่ืองด่ืม,ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  และเหลา้-เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศพัท์, บตัรเติมเงิน, ค่าspa และการนวด

ต่างๆ 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 1,000 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 

เง่ือนไขในการ
จอง   
 

ราคาพิเศษ ขอเก็บเงินเต็มจ านวน  โดยปกติจะต้องด าเนินการโอนเงินภายใน 2 วนันับจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเกบ็เงิน   
หากไม่ช าระมัดจ าตามก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่    การช าระไม่ครบ ทางผูจ้ัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ัดมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

ตามเง่ือนไขการยกเลิก  ***เม่ือตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางผูจ้ัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้
ระบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลิกการ
จอง 

การยกเลิกการจองนั้น จะยึดเงินเต็มจ านวน (มดัจ าและยอดเต็มของค่าทวัร ์

เน่ืองจากราคาขายเป็นราคาพิเศษ เง่ือนไขเป็นไปตามบริษัทก าหนด) (การ
เดินทางท่ีตอ้งซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกบัทางสายการบิน  เทีย่วบินเหมาล า Charter Flight  หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 
หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั้งการการันตีค่าหอ้งพกั การการันตีแพก็เกตททวัร์ จะไม่มีการคืนเงินมดั
จ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) 
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สายการบินและตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการส ารองท่ีนั่งและการใส่ช่ือในระบบส ารองท่ีนั่ง  ผู ้เดินทางตอ้งส่งส าเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดที่สายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค  าน าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขที่พาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ัด )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ัด 
และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพื่อแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง 
หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวนั
และเวลาการเดินทางได้  ทั้ งน้ี เพื่อป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง  
ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบุท่ีนั่ง ซ้ือแบบใชว้ิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการ
บินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น 
การติดต่อใดๆ ทางเอกสารกบัทางผูจ้ดั  เช่น แฟกซ์  อีเมลล ์หรือจดหมายฯ  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางผูจ้ดั  ดงัน้ี วนัจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางผูจ้ดั 

สายการบิน  การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ด้
เท่านั้น งดการคืนบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน 
รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และ
หอ้งพกัแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room)  ทุกหอ้งมีส่ิงอ  านวยความสะดวกครบเหมือนกนั 
เมนูอาหาร  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบิน การจารจรบนทอ้งถนน  
วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ   ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง 
เน่ืองจากการเดินทางนั้นเตม็ไปดว้ยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสารนั้นมีจ ากดั ดงันั้นจึงแนะน าใหซ้ื้อประกนั
อุบติัเหตุ หรือ ประกนัภยัการเดินทาง (ทางบกและทางอากาศ) ซ่ึงมีความคุม้ครองเร่ืองอุบติัเหตุ การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล  การเปลี่ยนแปลง
แผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าชา้ เสียหายและสูญหายอนัเกิดกบักระเป๋าเดินทางและส่ิงของอื่น และซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มเติม  โดย
จะซ้ือความคุม้ครองเพิ่มเติมจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จัก ซ่ึงไม่จ าเป็นว่าตอ้งเป็นบริษทัเดียวกนักบัประกนัภยัท่ีทางผูจ้ัดจัดให้   เพื่อความ
มัน่ใจไดว้่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึนในต่างประเทศ 
หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวนัและ
เวลาในการเดินทางได ้ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง 
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ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเขน็ หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอา ย ุ

1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยั
และเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางที่มีความประสงค์จะลกัลอบเขา้ประเทศลาวเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว  หาก
ผูโ้ดยสารถูกปฏิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขา้ประเทศลาว จากเจา้หน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทย
และเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศลาว  ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้ง
รับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศลาวเรียกเก็บ  ผู ้โดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋ว
เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถท่องเท่ียว
ในแต่ละวนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่
จะตามรายการสรุปใหต้รงมากที่สุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพที่ใกลก้นัมากที่สุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายใน
ทรัพยสิ์นหรืออยา่งอื่น การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั  และอื่นๆ ที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีก ารเปลี่ยนแปลง 
เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็น
ตน้  โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษทัขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่
ใหบ้ริการ  ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนิน
โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 ผูน้  าทวัร์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ัด
ก  ากบัเท่านั้น     

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น 
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผู ้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดิน
ทางผ่าน  เห็นว่าผูโ้ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ 
(ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจ้าหน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ัดอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติ
ดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว  โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ 
โดยการเลือกซ้ือของทุกอยา่งเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพิ่ม เกี่ยวกบัสัมภาระกระเป๋า เพราะสาย
การบินมีก  าหนดการจ ากดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ที่เกิดจากกรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หัวหนา้ทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ือง
สัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการเดินทางนีทุ้กประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือค าตัดสินของผู้จัดเป็นท่ีส้ินสุด 
 


