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หลวงพระบาง สุ ขใจ สบาย...สบาย
3 วัน 2 คืน โดยสายการบางกอกแอร์ เวย์ PG
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ไฮไลท์ .....ทัวร์ สบายกระเป๋า
1. เทีย่ วหลวงพระบาง ชมวัดโพนเพา วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี
ช้ อปปิ้ งตลาดไนท์ บาร์ ซา
2. ตักบาตรข้ าวเหนียว ชมตลาดเช้ า ชมพิพธิ ภัณฑ์ หลวงพระบาง ชมถา้ ติง่ บ้ านซ่ าง
ไห่ นา้ ตกตาดกวางสี บ้ านผานม เข้ าชมวัดแสนสุ ขาราม
3. เทีย่ วชมวัดใหม่ สุวรรณภูมาราม ชมเครื่ องเงิน ผ้ าทอมือ ทีต่ ลาดดารา

โปรแกรมการเดินทาง
งเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช 1 กรุ
วัดเชียงทอง - พระธาตุพสู ี - ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง 2 ถ้ าติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ าตกตาดกวางสี - บ้านผานม วัดแสนสุ ขาราม
สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง 3 วักรุดงใหม่
เทพฯ
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โรงแรมที่พกั
SUNWAY HOTEL
หรื อเทียบเท่า
SUNWAY HOTEL
หรื อเทียบเท่า

กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์ บาร์ ซา
คณะมาพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F เช็คอินกรุ๊ ปของ
สายการบิน บางกอกแอร์ เวย์ (BANGKOK AIRWAYS) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน (ระหว่ างรอขึน้ เครื่ อง ท่ านสามารถใช้
บริการ เล้าจน์ ของสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ ได้ ค่ะ มีอาหารว่ าง และนา้ ดื่มบริการ)
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยสายการ
บิน บางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG941 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง (บนเครื่ องมีบริการอาหาร และ
เครื่ องดื่ม)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว นาท่านผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ตวั เมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้ เมืองหลวงพระบาง เป็ นเมือง
วัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เนื่องจากมีวดั วาอารามเก่าแก่มากมาย มีบา้ นเรื อนอันเป็ น
เอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์และขนบธรรมเนียมประเพณี ที่งดงามและยังสื บทอดจนถึงปั จจุบนั เมืองหลวง
พระบาง เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าในอดีต โดยพระเจ้าฟ้างุม้ ได้รวบรวมแว่นแคว้นต่างๆ ของชนเผ่าไท - ลาว
ในเขตลุ่มแม่น้ าโขง แม่น้ าคาน แม่น้ าอู ก่อตั้งเป็ นอาณาจักรล้านช้าง ณ ดินแดนริ มน้ าโขง คือ หลวงพระ
บาง จากนั้นนาท่านไปยัง วัดโพนเพา ซึ่งเป็ นวัดเล็กๆ ที่สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์สายสมุทร มีศาสนสถาน
ส่ วนใหญ่อยูบ่ ริ เวณเชิงเขา จุดเด่นที่น่าชมอยูท่ ี่สนั ติเจดียบ์ นยอดเนิน เป็ นวัดสร้างใหม่ เป็ นที่วิปัสสนา
ธรรม เมื่อไปถึงวัดแห่งนี้จะเห็นความแตกต่างจากเจดียอ์ งค์อื่นในเมืองหลวงพระบาง ภายในเจดียน์ ้ นั
สามารถเดินขึ้นไปชมความสวยงามในเจดียท์ ้ งั 4 ชั้น และสามารถมองเห็นวิวของเมืองหลวงพระบางได้
โดยรอบ สถานที่ที่เราจะไปเยีย่ มชมอีกที่ซ่ ึงมีความสาคัญและเรื่ องราวยาวนานเช่นเดียวกันคือ วัดวิชุนราช
ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็ นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับ
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กลางวัน

ถือ ซึ่งเป็ นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรี ยกชื่อ พระธาตุหมากโม นี้
มาจนถึงปัจจุบนั อีกหนึ่งสถานที่ของผูม้ าเยือนเมืองหลวงพระบางควรมาเที่ยวชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็ นวัด
ที่สาคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งจนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีวา่ เป็ นดัง่ อัญมณี แห่ง
สถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิ ดทองฉลุบน
พื้นรักสี ดา เล่าเรื่ องพุทธประวัติพระสุ ธน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบ้าน พระประธานมี
ชื่อว่า “พระองค์หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง
แล้ว การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมีการตบแต่งด้วยการนากระจกสี มาตัดต่อกันเป็ นรู ปต้นโพธิ์ขนาด
ใหญ่ ด้านข้างก็ติดเป็ นรู ปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่ องสะท้อนลงมาดูสวยงาม จากนั้นนาท่าน
ขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการธาตุพสู ี เจดียธ์ าตุคู่บา้ นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทาง
ขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจาปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็ นดอกไม้ประจาชาติลาว เมื่อท่านถึง
ยอดให้ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทธ เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็ นรู ปทรง
ดอกบัว อยูบ่ นฐานสี่ เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสาริ ด 7 ชั้น สู ง 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยาม
อัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่าอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรี สว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้า
พระราชวังจนสุ ดถนน ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสิ นค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีท้ งั
เสื้ อยืดสกรี นเป็ นภาษาลาว, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋ าถือ, เครื่ องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่น
คือ สิ นค้าแทบทุกชิ้นเป็ นสิ นค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ วางจาหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้ อีกทั้งยัง
มีเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลอง และขนมเค้กอันแสนอร่ อยนานาชนิด หากท่านใดจะเลือกซื้อของ
ใส่ บาตรในเช้าวันรุ่ งขึ้นก็สามารถจัดแจงหาซื้อได้เช่นกัน
SUNWAY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่ า, เมืองหลวงพระบาง

ตักบาตรข้ าวเหนียว - ตลาดเช้ า - พิพธิ ภัณฑ์ หลวงพระบาง - ถา้ ติ่ง - บ้ านซ่ างไห่ - นา้ ตกตาดกวางสี บ้ านผานม - วัดแสนสุ ขาราม

ตื่นเช้าทาธุระส่ วนตัว จัดแจงเครื่ องแต่งกายเพื่อรอ ใส่ บาตรข้ าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระ
บาง ซึ่งพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ ทัว่ เมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็ นแถวนับร้อยรู ป ซึ่ง
เป็ นภาพอันน่าประทับใจและสื่ อถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง
(ค่ าทาบุญ ไม่ รวมในรายการ) จากนั้นให้ท่านเดินชม ตลาดเช้ า ของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็ นตลาดสดให้
ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป่ าซึ่งของป่ าบางชนิดก็แปลกตาและเป็ นที่สนใจของเหล่า
นักท่องเที่ยวผูม้ าเยือน
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพธิ ภัณฑ์ ) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็ นที่ต้ งั ของอนุสาวรี ยเ์ จ้า
มหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้อดีตนั้นเป็ นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็ นพิพิธภัณฑ์
ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบาง จากนั้นนาท่านชม ถา้ ติ่ง
ตั้งอยูใ่ นภูเขาลูกใหญ่ตระหง่านอยูร่ ิ มน้ าโขง เป็ นลักษณะถ้ าริ มหน้าผามีโพรงถ้ าตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย
เล็กน้อย เดิมมีพระพุทธรู ปทอง เงิน นาก ปัจจุบนั เหลือแต่พระพุทธรู ปไม้จานวนนับพันองค์ ในอดีตเจ้า
มหาชีวิตแห่งหลวงพระบาง ต้องไปสักการะบูชาพระพุทธรู ปในถ้ า โดยเฉพาะช่วงปี ใหม่ลาว ทั้งเจ้ามหา
ชีวิต ข้าราชบริ พาร พระสงฆ์ ประชาชนทัว่ ไปจะเดินทางไปสรงน้ าพระพุทธรู ปที่ถ้ าติ่งบนและถ้ าติ่งล่าง
ดังนั้นถ้ าติ่งจึงเป็ นอีกไฮไลสาคัญที่ท่านจะไปไปชมและสักการะพระพุทธรู ปภายในถ้ า นาท่านเดินทาง
ชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้ านซ่ างไห (Sanghai) ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าโขง เป็ นหมู่บา้ นที่มีชื่อเสี ยงเรื่ องการต้ม
เหล้าขาว หรื อที่ชาวต่างประเทศเรี ยกกันว่า “เหล้าลาว (Lau Lao)” แทบทุกหลังคาเรื อนจะมีการต้มเหล้า
อันเป็ นเอกลักษณ์เด่นๆ และเป็ นอาชีพหลักของหมู่บา้ นซ่างไห นอกจากจะให้ท่านได้ชมกรรมวิธีการต้ม
เหล้าแล้วยังมีสินค้าที่เป็ นเหล้าหมักอีกมากมาย อาทิเช่น เหล้าดองแมงป่ อง เหล้าดองงู จะซื้อเป็ นของฝากก็
ได้นอกจากจะมีเหล้าต้มแล้วยังมีการทอผ้า เครื่ องเงินและของที่ระลึกของชาวเขาเผ่าแม้ววางจาหน่ายอีก
ด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นาท่านเดิ นทางต่อเพื่อไปชม น้าตกตาดกวางสี ซึ่ งหมายถึงกวางหนุ่ ม น้ าตกนี้ ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร
สามารถถ่ายภาพจากด้านหน้าซึ่งมีสะพานพาดผ่านสายน้ าที่ตกลงมา ฉากหลังคือน้ าตกหิ นปูนสี ขาวและน้ า
ใสๆ บางครั้งอาจเป็ นละอองเกิดเป็ นสี รุ้งให้ได้เห็น ทัศนียภ์ าพโดยรอบเป็ นธรรมชาติให้เหล่านักท่องเที่ยว
ได้ศึกษาแมกไม้พืชพันธ์และยังมีจุดลงเล่นน้ าตามลาธารเล็กๆ บริ เวณด้านล่างของน้ าตกท่านจะได้พบกับ
หมีดาที่นกั ท่องเที่ยวนิยมถ่ายรู ป นอกจากความงามของน้ าตกแล้ว ยังหาซื้ อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ าตกได้
อีกด้วย จากนั้นชม บ้ านผานม หมู่บา้ นชาวไทลื้อผูท้ อผ้าของเจ้ามหาชีวิตลาว อีกหนึ่ งจุดท่องเที่ยวซึ่ งผูม้ า
เยือนหลวงพระบางไม่ควรพลาด เพราะบ้านผานมมีชื่อเสี ยงในการทาผ้าทอมือด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ้า
ทอบ้านผานมมีท้ งั ผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆ และผ้าที่ประยุกต์เป็ นของใช้ในชีวิตปั จจุบนั เช่น ผ้าปู
โต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ผ้ารองแก้วรองจานฯลฯ เดี๋ยวนี้ ชาวบ้านผานม นาผ้าทอมาวางจาหน่ ายให้นกั ท่องเที่ยว
เลือกซื้อที่ศูนย์หตั ถกรรมกลางหมู่บา้ น จากนั้นนาท่านชม วัดแสนสุ ขาราม ตามประวัติกล่าวว่าชื่อของวัด
มาจากเงินจานวน 100,000 กีบ ที่มีผบู ้ ริ จาคให้เป็ นทุนเริ่ มสร้าง เป็ นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังที่นคร
หลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวียงจันทน์
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
SUNWAY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่ า, เมืองหลวงพระบาง

วัดใหม่ สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั้นนาท่านชม วัดใหม่ สุวรรณภูมาราม หรื อที่ชาวหลวงพระบางเรี ยกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็ นที่
ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่ งเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็ นที่
ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรู ปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักริ นฤทธิ์ จนกระทัง่ ถึง
ปี พ.ศ. 2437 จึงได้อญั เชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั
เมื่อมาเยือนวัดแห่ งนี้ สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิ ม) ลักษณะจะ
เป็ นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ ดา้ นสองระดับต่อเนื่องกัน ผนังด้านหน้าพระ
อุโบสถตกแต่งด้วยภาพลงรักปิ ดทองดูเหลืองอร่ ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่ องพระเวสสันดรชาดก โดย
ฝี มือช่างหลวงประจารัชกาลเจ้ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ เดินทางสู่ ตลาดดารา เพื่อชมเครื่ องเงิน ผ้าทอมือ
ที่มาจากแขวงหัวพัน ซาเหนื อ และหลวงพระบาง นอกจากนั้นยังมีผา้ ทอของไทลื้อ และผ้าทอจากลาวสู ง
ทอเป็ นผ้าซิ่ น หมวก ย่าม ฯลฯ สมควรแก่เวลาอาลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ
หลวงพระบาง เพื่อนาท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน บางกอกแอร์ เวย์ (BANGKOK
AIRWAYS) เที่ยวบินที่ PG942 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯ และทีป่ ระเทศลาวปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธ์ ไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายไม่ ว่ากรณีใดๆ ทิง้ สิ้น
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทั้งนีข้ นึ้ อยู่
กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้ องของ
ยานพาหนะหรื อมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทาให้ ไม่ สามารถดาเนินการตามหมายกาหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลีย่ นแปลง
ตามความเหมาะสม หรื อเปลีย่ นแปลงรายการท่ องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการ และจะต้ องมี
จานวนผู้โดยสารจานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีทมี่ ีจานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย อัตรา
ค่ าบริการนี้ สาหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่ านขึน้ ไป ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาในกรณีทมี่ ีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน
** กรุณาส่ งมอบหนังสื อเดินทางให้ บริษทั ฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง **
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ลาว หลวงพระบาง สุ ขใจ สบาย...สบาย
กาหนดการเดินทาง

25-27 พ.ย. 60
01-03 / 02-04 / 15-17 ธ.ค. 60
03-05 / 08-10 / 09-11 / 22-24 / 23-25
ธ.ค. 60

ราคา
ผู้ใหญ่
(ห้ องละ2 ท่ าน)

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ไม่ มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิม่

13,559.13,559.-

13,559.13,559.-

13,559.13,559.-

2,900.2,900.-

17,559.-

17,559.-

17,559.-

2,900.-

ราคาไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบิน หักออก ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,000 บาท / เด็ก INFANT ท่ านละ 3,999 บาท
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศจากบิดา
หรื อมารดาแนบมาด้ วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น รวม 150/วัน/คน
รวมตลอดทั้งการเดินทาง 450 บาท / คน
***ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้ าทัวร์ ***
** แจกนา้ ดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม
ไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วัน
เดินทาง เท่านั้น
2.ค่าที่พกั ห้องละ2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรื อระดับเทียบเท่า
- เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน แต่ อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพับเสริม
- กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
- โรงแรมในเวียดนามมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่
มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน บางกอกแอร์เวย์ 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล /
เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาหบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้ **
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- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุมากกว่ า 16 หรื อน้ อยกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุน้อยกว่ า 16 หรื อมากกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น และ ทิปคนขับรถ รวม 150 บาท / ท่ าน/ วัน รวมตลอดทั้งการเดินทาง 450 บาท / คน
*** ส่ วนทิปของหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความประทับใจในการให้ บริการ ***
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย3%
เงื่อนไขการให้ บริการ

1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผู้โดยสารจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั ฯเพื่อเช็คว่ ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชาระค่ าบริการ
3.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000. – บาท
3.2 กรุณาชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจา
1. แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
2. แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 5,000 บาท
3. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ า 15 วันก่ อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
4. สาหรั บผู้โดยสารทีไ่ ม่ ได้ ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่ านแล้ วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ ามัดจาทั้งหมด
4.5 ยกเว้ นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา
หรื อ ค่ าทัวร์ ท้งั หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.6 กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น ไม่ สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศเวียดนามโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเ่ ท่ านั้น ลูกค้ าทุกท่ านต้ อง
ผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ท้งั สิ้น**
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
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หมายเหตุ :
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศ
ไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั
ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้
เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุม
โรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทั้งนีก้ ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ
ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ

