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ทวัรล์าว ไฮโซ หลวงพระบาง 3 วนั 

สุดคุม้ Exclusive กิน อยูเ่ท่ียว สไตร ์หลวงพระบางแท ้ 

บิน ตุลาคม19ถึงมีนาคม20 

จองดว่น ! รับเพียง 10 ทา่นตอ่ทริป ไปกบัเราไดบุ้ญสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วดัทาดหลวง – วดัใหมสุ่วนัพูมาราม – แมน่ ้าโขง – แมน่ ้าคาน – พระธาตุพูสี – ตลาดมืด – พระราชวงัและหอ

พิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง – วดัแสนสุขารมณ์ – วดัเชียงทอง – น ้าตกกวางสี – ตลาดเชา้  

พิเศษ : ร่วมตกับาตรขา้วเหนียวสไตร์ชาวหลวงพระบาง 

(ท่ีน่ังจ ำกดัในแตล่ะวนั จองและจำ่ยกอ่นไดสิ้ทธิกอ่น จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมคำ่ตั๋ว ) 

สายการบิน BKK-LPQ เวลาออก เวลาถึง LPQ-BKK เวลาออก เวลาถึง 

Lao Airlines 

(QV) 
QV634 1020 1220 QV633 0740 0940 

 

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 

เดือนข้ึนไป และหนังสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนังสือเดินทางอยูใ่นสภาพท่ี

ดี (ไมช่  ารุด) 
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ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง (1)    กรงุเทพฯ – หลวงพระบาง - วดัทาดหลวง – วดัใหม่สุวนัพูมาราม – สกัการะพระธาตุพูสี  

                                       อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) 

08.00 น. พบกนั ณ สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ  Check in ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์W แถว W 7-8 สาย 

การบินลาวแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี QV 634 (บริการอาหารวา่งบนเคร่ือง) 

10.20 น. เหินฟ้าออก จากสนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินลาวแอรไ์ลน์ พรอ้มเคร่ือง ATR 70 ท่ีน่ัง มาตรฐาน  

ความปลอดภยัสูง พรอ้มการบริการบนเคร่ือง สบายดีการบินลาว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม อาหารวา่ง  

(กลอ่งนะจะ๊ แตก็่อร่อยแบบลาวโซ ครับผม)    

12.20 น. เดินทางถึง สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง (สมกบัเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ไมซ่บัซอ้นเดินสบายมาก)  

ผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมือง ไมต่อ้งท าวีซา่ส าหรับพาสปรอตไทย (งา่ยๆ ครับ) คา่วีซา่ของชาวตา่งชาติบาง 

ประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถา่ย 2 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว 1 ใบ 

12.45 น. เจา้หนา้ท่ี Guide รอถือป้าย “ Journey Laos ” ใหก้ารบริการดา้นหนา้ พรอ้ม

รถเดินทาง เพ่ือน าทา่นไปรับประทาน อาหารกลางวนัแบบงา่ยๆ ( เฝ๋อน ้าหลวง

พระบาง )  ณ รา้นอาหาร 

14.00 น. หลงัอาหารกลางวนั น าทา่นเดินทางเขา้สู ่เกาะกลางเมืองหลวงพระบาง ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยสายน ้าจากแมน่ ้า

คาน ไหลมาโอบมาบรรจบกบั มหานทีสายน ้าแหง่เอเชีย แมน่ ้าโขง ชมวิวความงดงาม เรียบรอบเมือง วิถีแหง่เมือง

พระบาง วดัทาดหลวง ตามต านานกลา่ววา่วดัทาดหลวงสรา้งข้ึนโดย สงัฆทูต ของพระเจา้อโศกมหาราช ซ่ึง

เดินทางจากอินเดียมาเผยแพร่พุทธศาสนาในพุทธศตวรรษท่ี 3 สรา้งข้ึนในปีพ.ศ.2361 ในรัชกาลพระเจา้มนัธาตุ

ราช /หลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง ปัจจุบนั เป็นท่ีเก็บพระสรีรังคารของเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์และ พระ

ราชวงศ ์ ภายใน สิมวดัทาดหลวงมีราวเทียนไมแ้กะสลกัฝีมือเย่ียมเร่ืองรามเกียรต์ิ ซ่ึงเจา้มหาอุปราชบุญคงสรา้ง

ถวายในพ.ศ.2458  ทุกๆปีในวนัท่ี 29 ตุลาคม ซ่ึงครบรอบวนัสวรรคตของพระองค ์เช้ือพระวงศเ์กา่ท ัง้ท่ียงัอาศยัอยู ่

ในเมืองหลวงพระบางและจากตา่งประเทศ จะกลบัมาร่วมกนัท าบุญท่ีวดัน้ี วดัใหม่สุวนัพูมาราม ซ่ึงอยูถ่นนศรี

สวา่งวงศติ์ดกบัพระราชวงัหลวงวดัน้ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทนั ปัจจุบนัใชเ้ป็นโรงเรียนปริยติั

ธรรม เขา้นมสัการ พระประธานภายในโบสถ ์และ ชมสถาปัตยกรรม ลานชา้ง ลายภาพวาดลงรัก ปิดทอง บริเวณ

ดา้นหนา้ทางเขา้พระอุโบสถ ไดเ้วลาแสงอาทิตยเ์ร่ิมออ่นตวัลง น าคุณไปยงั ยอดภูท่ีสูงท่ีสุดในเขตเมือง ใหคุ้ณ

ออกก าลงักายยามเย็นเดินนับบนัได กวา่ 300ขัน้ ข้ึนไปยงัยอดภู  ระหวา่ง สองขา้งทางข้ึนพระธาตุร่มร่ืนและหอม

อบอวลไปดว้ยดงดอกจ าปาลาว มีจุดพกัชมวิว มุภาพเบิร์ดอายวิว 360องศา (ท่ีขอบอกวา่ ใครท่ีผา่นขา้มแมน่ ้าคาน 

ไปกลบัเกิน เกิน 3 รอบ ไปแลว้ไมข้ึ่นคาน ตามช่ือแน่ๆๆ ครับ) สกัการะพระธาตุพูสี   ท่ีต ัง้อยูบ่นเนินเขาสูง 

150 เมตร  เป็น ปูชนียสถาน ท่ีเคารพของ ชาวเมืองหลวงพระบาง นักทอ่งเที่ ยวท่ีมาเยือนหลวงพระบาง หากไมไ่ด ้

ข้ึนไปก็เหมือนมาไมถึ่งหลวงพระบาง มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเกา่แก ่ ริมแมน่ ้าโขง 

ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซบัซอ้นสมกบันามวา่ บา้นผา เมืองภู อู่รยะธรรม ลา้นชา้ง    
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18.00 น. ลงจากยอดพู ทศันียภาพ ท่ีมองลงมา ยงับริเวณทางลง จะเห็น เห็นความเคล่ือนไหว  สีสนัยามค ่าคืนของ ตลาด

มืด หลวงพระบาง ก าลงัเร่ิมตน้   

ค ่า จากน้ันน าทา่น ไปทานอาหารค ่า ณ รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารปากหว้ยมีชยั หลงัอาหารค ่า อิสระกบั

การเดินใน ตลาดมืด (ตลาดกลางคืนนะครับ) เลือกชมสินคา้พ้ืนเมือง ท่ีทอดตวัยาวเป็นถนนคนเดินตลอดแนว

ถนนขา้วเหนียว ( ถนน สกัรินทร์ ) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)    ตกับาตรขา้วเหนียว – ตลาดเชา้ –  พระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง 

                                         วดัแสนสุขารมณ ์– วดัเซียงทอง – มรกตมหศัจรรย ์แห่งหลวงพระบาง น ้าตกกวางสี 

                                         อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) 

05.00 น. Morning call ปลุกทา่น ต่ืนเชา้รับอรุณสดใส สูดกล่ินไอ ดินแดนท่ีไดช่ื้อวา่เป็นแหลง่โอโซนท่ีบริสุทธ์ิอีกแหง่หน่ึง

ของโลก เพ่ือเตรียมตวั ท  าบุญรับบุญ ตกับาตรขา้วเหนียว  ตามประเพณี ชาวหลวงพระบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.30 น. น าทา่นเดินทางออกจากท่ีพกั ไปยงับริเวณ ถนนท่ีทอดตวัยาวเพ่ือน่ังตกับาตรขา้วเหนียวตามประเพณีตกับาตรขา้ว

เหนียวลาว นิยมสืบทอดกนัมามากกวา่ 200ปี การใสจ่ะหยิบขา้วเหนียวเพียงปลายน้ิวมือใสล่งบาตร ไมนิ่ยม ใส่

อาหารหรือของอ่ืนๆลงในบาตร ซ่ึงในทุกเชา้จะมีพระเณรกวา่ 100 รูป ออกเดินรับบาตร บนถนน สายหลกัแหง่น้ี  

ตลาดเชา้ ขา้งวดั ตลาดชุมชนเกา่แก ่ ท่ีเป็นท่ีจ าหน่าย พืชผกั ปลา และ ของป่าหายาก รวมถึงอาหารส าเร็จรูป

ลาว นานาชนิด และ ของใชต้า่งๆๆอาทิ ผา้ทอมือ ในรูปแบบตา่งๆ ตลาดแหง่น้ี เป็นตลาดชุมชน ท่ีขายของราคา

ปกติ ไมมี่ราคานักทอ่งเท่ียว ตอ่รองราคากนัไดบ้า้งเล็กนอ้ย ไฮไล ้อยูท่ี่ตอนทา้ยตลาด ทางออก ริมแมน่ ้าโขง ท่ี

เป็นรา้นกาแฟ  ประชานิยม ฮิปๆ เสน่หแ์บบลาว ท่ีตอ้งหา้ม พลาด 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. รถตูป้รับอากาศ และ Guide รอใหบ้ริการพาคุณ สบายสบายทวัร์ วนัน้ี แตง่กายร่วมสมยันิยมไทย หรือลาว ตาม 

สะดวก กบัโปรแกรม  City tour  แมห่ญิงแนะน าใหนุ่้งซ่ิน หรือกระโปรงยาวคลุมเขา่ เพราะสถานท่ีส าคญัภายใน

เมืองหลวงพระบาง ไมอ่นุญาตให ้แมห่ญิง ท่ีสวมใสก่างเกง ทัง้สัน้ – และ ยาว เส้ือ ท่ีบาง หรือ ออกแนว on the 

beach วัดแสนสุขารมณ์ ว ัดท่ีมีช่ืออันเป็นมงคล และเป็นวัดคู ่เมืองเก่าแก่ท่ีสุดอีกหน่ึงว ัด สร้างในปี 

คริสตศ์ตวรรษท่ี 15  ท่ีซอ่นความธรรมดา ท่ีไมธ่รรมดา ของจิตรกรรมภาพวาด ในยุคโยนก ท่ีมีลกัษณะ เหมือน

จิตรกรรมภาพวาด ของสกุลชา่งเมืองน่าน  ซ่ึงจะพบเห็นได ้ในวดัหลายแหง่ของจงัหวดัน่าน  ท่ีถูกจดัใหเ้ป็นเมืองคู ่

แฝด และ รวมถึง จงัหวดั เลย (ประตูทางเดินของวดัแหง่ น้ีสามารถเดิน เช่ือมตอ่ เดินไปยงัอีกสามวดั ติดกนัได ้

และ ยงั เป็นอีกหน่ึงสถานท่ียอดนิยม ท่ีมีอาคารรูปทาง ชิโนโปรตุเกส เรียงราย ตลอดแนวสองฝั่งถนน  ท่ีสวยงาม 

และ เงียบ สงบ ) วดัเซียงทอง วดัสวยงามท่ีสุด ท่ีเป็นท่ีเก็บพระ ราชรถเกย เม่ือครั้ง สมเด็จเจา้มหาชีวิต และ ยงั

เป็นสถานท่ีส าคญั ท่ีคูแ่ตง่งาน ชาวลาว นิยมตอ้งมากราบไหว ้พรอ้มทัง้ถา่ยรูปคู ่ณ วดัแหง่น้ี  และ ท่ีพลาดไมไ่ด ้ 

ตอ้ง ชมพระมา่น ในโบสถเ์ล็ก (จะมีชอ่งเล็ก ๆ ใหทุ้กคน หร่ีตาขา้งหน่ึงมองเขา้ไป จึงจะเห็น) พระมา่น หน่ึงปีจะ

อนัเชิญ แหร่อบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต ์ปีใหมล่าว เพ่ือใหป้ระชาชนสกัการบูชา อยา่งใกลชิ้ด 

หากยงัไมจุ่ใจ ไปอุม้พระเส่ียงทาย อยูใ่กล ้ๆ หอพระมา่น ก็ลองอธิฐานเส่ียงทายกนัดู ดวงใคร ดวงมนั หลายทา่น

พิสูจน์แลว้  วา่แมน่จริงๆ ไมเ่ช่ือลองตัง้จิอธิษฐาน พิสูจน์ไดด้ว้ยตวัเอง 
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12.00 น. อาหารลางวนั ณ รา้นอาหาร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง 

13.00 น. หลงัอาหารกลางวนั ข้ึนรถตูป้รับอากาศเดินทางตอ่ไปยงั พระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง อดีต

เป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็นท่ีประทบัของเจา้มหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผูอ้อกแบบ มีหอท่ี

ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางหา้มสมุทร ท าดว้ยทองค า 90 เปอร์เซ็นตเ์ป็นพระพุทธรูปคูบ่า้นคูเ่มืองหลวง

พระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองหลวงพระบาง 

  
 

 

 

 

 

 

 

14.30 น. จากน้ันน าทา่นไปยงั มรกตมหศัจรรย ์แหง่หลวงพระบาง น ้าตกกวางสี หรือ น ้าตกกวางซี เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว

ทางธรรมชาติซ่ึงมีช่ือเสียงท่ีสุดของหลวงพระบาง น ้าตกแหง่น้ีอยูน่อกเมืองหลวงพระบางไปทางทิศใตป้ระมาณ 30 

กิโลเมตร ช่ือของน ้าตกกวางสี หมายถึง กวางหนุ่มท่ีเขาเพ่ิงเร่ิมงอก (ภาษาไทยเรียกกวางซีหรือกวางเขาซี) น ้าตก

กวางสีเป็นน ้าตกหินปูน สายน ้าท้ิงตวัจากหนา้ผาสูงกวา่ 70 เมตร สูแ่อง่น ้ากวา้งเบ้ืองลา่ง ท  าใหเ้กิดละอองฝอย

ของไอน ้าพุง่กระจายทัว่บริเวณ โดยบริเวณดา้นลา่งน ้าตกจะมีสะพานและเสน้ทางใหเ้ดินไปชมมุมตา่งๆ ตลอดจน

มีท่ีน่ังใหช้มทิวทศัน์และพกัผอ่นหยอ่นใจ น ้าตกกวางสีมีน ้าไหลตลอดปี อากาศเย็นสบาย อนุญาตใหเ้ลน่น ้าไดเ้ป็น

บางจุดตามป้ายเตือนไวเ้ทา่น้ัน ส าหรับนักทอ่งเท่ียวท่ีอยากใกลชิ้ดน ้าตกก็มีทางเดินดา้น ขา้งใหเ้ลาะไปยงัชัน้บน 

ซ่ึงควรระมดัระวงัในการเดินเพราะจะเป็นเสน้ทางท่ีล่ืนชนั (โปรดจดัเตรียมชุดเลน่น ้าตกเพ่ือความสนุก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 น. น าทา่นเดินทางกลบัมายงั โรงแรม อิสระเตรียมตวั เพ่ือค ่าคืนสดใส บนถนนตลาดมืด แห่ง เมืองมรดกโลก 

18.00 น. พรอ้มท่ีล๊อบบี้  รถตูป้รับอากาศ และ Guide น าคุณสูต่วัเมืองหลวงพระบาง ณ ถนน ขา้วเหนียว จอดรับส่งคุณ 

บริเวณดา้นหนา้ตลาดมืด  อิสระใหคุ้ณไดเ้ลือกล้ิมลองอาหารแบบคนทอ้งถ่ิน ในซอยถนนขา้วเหนียว  (ตามรอย 

Amazing ของกินในหลวงพระบาง)หรือหาของอร่อยไฮโซ เกไ๋ก ๋เชน่ รา้นอาหารฝรั่งเศสรา้นเทห่ ์แบบสไตล ์

Chill out Restaurant is recommend  
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- รา้นอาหารบา้นโบราณ (Antique House Restaurant)  

- รา้นอาหารฝรั่งเศส ชัน้ดี ราคาถูก แนะน า Dao Fa Bristo restaurant พอ่ครัวฝรั่งเศส พูดลาว สุดยอด เมนู

แนะน า ปลานิลแมน่ ้าโขง Filet แสนอร่อย พรอ้ม ของหวานแสนอร่อย Creeps with Bananas Flambé   

The best place chill out 

  แตง่ตวัเทห่์ๆ  เดินแบบเปร้ียวๆ เฉ่ียวเขา้รา้น ไฮโซ  ราคาจา่ยสบาย  

ค าแนะน าท่ีอยากใหท้  า แชะ แชท แชร์ สบายดีหลวงพระบาง 

20.30 น. รถตูป้รับอากาศ และไกดร์อรับทุกทา่นกลบัสูโ่รงแรม 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)    สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง – กรงุเทพฯ 

05.00 น. บริการอาหารเชา้ (บริการเป็น Set Box จดัท าโดยโรงแรม) 

06.00 น. เช็คเอาท ์ และ ออกเดินทางไปยงั สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง เพ่ือเช็คอินทเ์ท่ียวบิน QV 633 to  

BKK 

07.20 น. การบินลาว น าคุณเหินฟ้า ขา้มแมน่ ้าโขง ผา่นเชียงใหม ่มุง่สู ่สนามบินสุวรรณภูมิ บริการอาหารวา่ง บนเคร่ือง 

09.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ สมุทรปาการ  โดยสวสัด์ิภาพ พรอ้มความสุขและความทรงจ า สบาย 

สบาย ท่ีหลวงพระบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึน้ได้ ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การล่าช้าของเท่ียวบิน สภาพอากาศ เป็นต้น  
ซ่ึงบริษัทฯ และผู้จัด จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีท่ีสุด 

 
จดัเก็บ 1,200 บาท ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด ์) 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 

ปกติผูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

 

Departure ตุลาคม 2019  (ท่ีน่ังจ ำกดัในแตล่ะวนั จองและจำ่ยกอ่นไดสิ้ทธิกอ่น จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมคำ่ตั๋ว ) 

เช็คอิน วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
หอ้งเด่ียว+ 

วนัเสาร ์ 05 ตุลาคม 19 07 ตุลาคม 19 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 19 ตุลาคม 19 21 ตุลาคม 19 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 26 ตุลาคม 19 28 ตุลาคม 19 8,988 1,500 

 

Departure พฤศจิกายน 2019  (ท่ีน่ังจ ำกดัในแตล่ะวนั จองและจำ่ยกอ่นไดสิ้ทธิกอ่น จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมคำ่ตั๋ว ) 

เช็คอิน วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
หอ้งเด่ียว+ 

วนัเสาร์ 02 พฤศจิกายน 19 04 พฤศจิกายน 19 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 09 พฤศจิกายน 19 11 พฤศจิกายน 19 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 16 พฤศจิกายน 19 18 พฤศจิกายน 19 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 23 พฤศจิกายน 19 25 พฤศจิกายน 19 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 30 พฤศจิกายน 19 02 ธนัวาคม 19 8,988 1,500 
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Departure ธนัวาคม 2019  (ท่ีน่ังจ ำกดัในแตล่ะวนั จองและจำ่ยกอ่นไดสิ้ทธิกอ่น จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมคำ่ตั๋ว ) 

เช็คอิน วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
หอ้งเด่ียว+ 

วนัเสาร์ 07 ธนัวาคม 19 09 ธนัวาคม 19 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 14 ธนัวาคม 19 16 ธนัวาคม 19 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 21 ธนัวาคม 19 23 ธนัวาคม 19 8,988 1,500 

 

Departure มกราคม 2020  (ท่ีน่ังจ ำกดัในแตล่ะวนั จองและจำ่ยกอ่นไดสิ้ทธิกอ่น จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมคำ่ตั๋ว ) 

เช็คอิน วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
หอ้งเด่ียว+ 

วนัเสาร์ 04 มกราคม 20 06 มกราคม 20 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 11 มกราคม 20 13 มกราคม 20 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 18 มกราคม 20 20 มกราคม 20 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 25 มกราคม 20 27 มกราคม 20 8,988 1,500 

 

Departure กมัภาพนัธ ์2020  (ท่ีน่ังจ ำกดัในแตล่ะวนั จองและจำ่ยกอ่นไดสิ้ทธิกอ่น จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมคำ่ตั๋ว ) 

เช็คอิน วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
หอ้งเด่ียว+ 

วนัเสาร์ 01 กุมภาพนัธ ์ 20 03 กุมภาพนัธ ์ 20 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 08 กุมภาพนัธ ์ 20 10 กุมภาพนัธ ์ 20 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 15 กุมภาพนัธ ์ 20 17 กุมภาพนัธ ์ 20 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 22 กุมภาพนัธ ์ 20 24 กุมภาพนัธ ์ 20 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 29 กุมภาพนัธ ์ 20 02 มีนาคม 20 8,988 1,500 

 

Departure มีนาคม 2020  (ท่ีน่ังจ ำกดัในแตล่ะวนั จองและจำ่ยกอ่นไดสิ้ทธิกอ่น จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมคำ่ตั๋ว ) 

เช็คอิน วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
หอ้งเด่ียว+ 

วนัเสาร์ 07 มีนาคม 20 09 มีนาคม 20 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 14 มีนาคม 20 16 มีนาคม 20 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 21 มีนาคม 20 23 มีนาคม 20 8,988 1,500 

วนัเสาร์ 28 มีนาคม 20 30 มีนาคม 20 8,988 1,500 

 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุต ่ากวา่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดตอ่เพ่ือขอราคาพิเศษ  เด็ก

ทารกสามารถเดินทางโดยน่ังบนหนา้ตกัของผูใ้หญ ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหน่ึงคนตอ่ผูใ้หญส่องคนเทา่น้ัน และหา้มมิใหน้ า

รถเข็นเด็ก หรือท่ีน่ังส าหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ านวนเด็กทารกตอ่เท่ียวบินถูกจ ากดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบิน

สามารถปฏิเสธการน าเด็กทารกเดินทางไปกบัทา่น  สว่นผูจ้ดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสรา้งความสุขแกค่ณะผูเ้ดินทาง   

ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดักอ่นซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  
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เพราะอาจไมอ่นุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ชว่ยเหลือตา่งๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เขน่น ้ายา เข็มฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ      

สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดักอ่นซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ    

 

อตัรา

ค่าบริการ

รวม   

❖ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (BKK-LPQ-BKK  Economy Class) โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ รวมคา่ภาษีสนามบิน

และคา่ธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ +  หอ้งพกั Standard Room จ านวน 2 คืนพกัหอ้งละ 2 ทา่น หรือ 3 

ทา่น โรงแรมระดบั 3 ดาวลาวในหลวงพระบาง รวมอาหารเชา้ในแตล่ะม้ือท่ีโรงแรม + คา่เขา้ชมสถานท่ี

ทอ่งเท่ียว ตามโปรแกรมทวัร์ + ชุดส าหรับตกับาตรขา้วเหนียว 1 ชุด ตอ่ 2 ทา่น + อาหารในแตล่ะม้ือ ตาม

โปรแกรมท่ีระบุ + สารธารณประชาชนลาว งดคา่วีซา่ แก ่นักเดินทางจากประเทศไทย  สามารถใชพ้าสปอร์ต 

เดินทางเขา้ประเทศไดเ้ลย แตพ่าสปอร์ต ตอ้งมีอายุการใชง้าน 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ (กรุณาตรวจสอบกอ่น

การเดินทาง) + สายการบินจ ากดัน ้าหนักเพียงทา่นละ 20 กก.(ข้ึนอยูก่บันโยบายสายการบิน ไมเ่กินจ านวน 1-

2 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1 ช้ิน 7 กก. (ตามขนาดที่ ก  าหนดของสายการบิน ไมร่วมกระเป๋าสะพาย) 

+ ประกนัภยัการเดินทาง (ขัน้ต ่ำวงเงินประกนั 1 ลำ้นบำท คำ่รักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 

75-85 ควำมคุม้ครองเหลือ 50% อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี หรือ อำยุเกิน 85 ปีไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวั

หรือกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำรำ้ยร่ำงกำย) 

❖ รวมคำ่ภำษีกำรบริกำร  3%  ภำษีมลูคำ่เพ่ิม  7%    

อตัรา

ค่าบริการไม่

รวม  

 

❖ คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ท่ีสั่งเพ่ิม โดยผูเ้ดินทาง ในแตล่ะม้ือ 

❖ คา่อาหารค ่า 1 ม้ือ ในวนัเดินทางวนัท่ี 2 ท่ีปลอ่ยใหท้า่นอิสระ  
❖ คา่เชา่รถจกัยาน หรือ ยานพาหนะอ่ืนๆ รวมถึงคา่เขา้สถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดมี้แจง้ไวใ้น โปรแกรม  
❖ คา่วีซา่ของชาวตา่งชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถา่ย 2 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว 1 ใบ             

❖ อาหาร เคร่ืองด่ืม ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ และ เหลา้-เบียร์ มินิบาร์  คา่โทรศพัท ์ คา่ Spa และการนวดตา่งๆ 

❖ จดัเก็บ 1,200 บาท ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด ์) 

เง่ือนไขใน

การจอง   

 

ราคาพิเศษ ขอเก็บเงินเต็มจ านวน  โดยปกติจะตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 2 วนันับจากวนัท่ีท  าการจองและสง่

ใบเรียกเก็บเงิน   หำกไมช่ ำระมดัจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัท่ีน่ังใหลู้กคำ้ทำ่นอ่ืนท่ีรออยู ่   การช าระไมค่รบ ทาง

ผูจ้ดัถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมี

สิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก  ***เม่ือตกลง

ช าระเงินไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่น ทางผูจ้ดัจะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด

น้ีแลว้ *** 

การยกเ ลิ ก

การจอง 

การยกเลิกการจองน้ัน จะยึดเงินเต็มจ านวน (มดัจ าและยอดเต็มของค่าทวัร ์ เน่ืองจากราคาขายเป็นราคา

พิเศษ เง่ือนไขเป็นไปตามบริษทัก าหนด) (การเดินทางท่ีตอ้งซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกบัทางสายการบิน  เที่ ยวบิน

เหมาล า Charter Flight  หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  รวมทัง้

การการันตีคา่หอ้งพกั การการันตีแพ็กเกตททวัร์ จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดใด) 

สายการบินและตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการส ารองท่ีน่ังและการใสช่ื่อในระบบส ารองท่ีน่ัง  ผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ สง่

รายละะรายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เชน่ ค  าน าหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนั

หมดอายุ ( โดยเซ็นตช่ื์อและเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ดั )  หากไมมี่การส่งขอ้มูลทัง้หมดใน

พาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ดั และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลใหผู้โ้ดยสาย

จะตอ้งรับผิดชอบในคา่ใชจ้า่ยใหมท่ี่จะเกิดข้ึนทัง้หมด และสายการบินไมมี่ระบบเสียคา่ใชจ้า่ยเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / 

นามสกุล หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 

หากทา่นตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถ

เล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได ้ ท ัง้น้ีเพ่ือป้องกนัปญัหาเที่ ยวบินลา่ชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลง

วนัเดินทาง 
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ตัว๋สายการบินไมส่ามารถระบุท่ีน่ัง ซ้ือแบบใชวิ้ธี RANDOM คือสุม่เลือกท่ีโดยระบบสายการบิน การจดัที่ น่ังบนเคร่ืองบิน เป็นไป

โดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น้ัน 

การติดตอ่ใดๆ ทางเอกสารกบัทางผูจ้ดั  เชน่ แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางผูจ้ดั  ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีน้ันๆ ถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางผูจ้ดั 

สายการบิน  การจดัท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตจ่ะท าการ 

Request ใหไ้ดเ้ทา่น้ัน   งดกำรคืนบตัรโดยสำร และหำกยกเลิกกำรเดินทำง ทางสายการบินไมมี่ระบบ คืนเงินบางสว่น 

รูปแบบหอ้งพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกหอ้งไม่เหมือนกัน หอ้งพักเด่ียว (Single) หอ้งคู ่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ  3 ทา่น  (Triple Room หรือ  Family Room)  ทุกหอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบเหมือนกนั 

เมนูอาหาร  อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์   เชน่ เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบิน การจารจร

บนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของรา้นอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุตา่งๆ   ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงปรับปรุง 

เน่ืองจากการเดินทางน้ันเต็มไปดว้ยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีตอ่ผูโ้ดยสารน้ันมีจ ากดั ดงัน้ันจึงแนะน าให ้

ซ้ือประกนัอุบติัเหตุ หรือ ประกนัภัยการเดินทาง (ทางบกและทางอากาศ) ซ่ึงมีความคุม้ครองเร่ืองอุบติัเหตุ การเสียชีวิต คา่

รักษาพยาบาล  การเปล่ียนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าชา้ เสียหายและสูญหายอนัเกิดกบักระเป๋าเดินทางและ

ส่ิงของอ่ืน และซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมเติม  โดยจะซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติมจากบริษัทประกนัภยัท่ีทา่นรูจ้กั ซ่ึงไมจ่  าเป็นวา่ตอ้งเป็น

บริษัทเดียวกนักบัประกนัภยัท่ีทางผูจ้ดัจดัให  ้  เพ่ือความมั่นใจไดว้า่หากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจา่ยคา่รักษาได ้

เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักลา่วข้ึนในตา่งประเทศ 

หากทา่นตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถ

เล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได  ้     ท ัง้น้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินลา่ชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการ

เปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางทอ่งเที่ ยวกบัเรา 

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายใหแ้กท่า่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งออ่นหรือทอ้งแกม่าก หรือ 
มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (กอ่นซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเรา

ค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสรา้งความสุขแกค่ณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับทา่นผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศลาวเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใชก่ารทอ่งเท่ียว  
หากผูโ้ดยสารถูกปฏิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขา้ประเทศลาว จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอก

ประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศลาว  ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผิดชอบคา่ปรับท่ีประเทศลาวเรียกเก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีน่ังวา่งหรือ

ตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ท ัง้น้ีแลว้แตท่างเจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

• การเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเที่ ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการทอ่งเที่ ยว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถ
ทอ่งเท่ียวในแตล่ะวนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ท ัง้ชว่งน าเสนอ ชว่งสรุป และชว่งเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือ

ปรับปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการสรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบติัเหตุตา่งๆ  สูญ
หายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การกอ่จลาจล การปฏิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน  
( ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการ

เดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์

หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้  โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรับผิดชอบของแตล่ะสายการบิน )  บริษทั

ขนสง่  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะสง่ผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการทอ่งเที่ ยวทวัร์บางรายการ

หรือทัง้หมด  ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่เสียหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้ส้ิน ทัง้คา่เสียเวลา  คา่เสียโอกาส คา่เสียความรูสึ้ก 

และคา่ใชจ้า่ยที่ บริษัทจา่ยไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดแกลู่กคา้ แตจ่ะไมคื่นเงิน  
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• ผูน้ าทวัร์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของผูจ้ดัก  ากบัเทา่น้ัน     

• ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระคา่ทวัร์ในลกัษณะเหมาจา่ยกบั

ตวัแทนตา่งๆ เชน่ ไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย 

การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ    ไมร่ับประทานอาหารบางม้ือ ไมเ่ท่ียวบาง

รายการ เป็นตน้ 

• ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีทา่นไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู ่หรือเดิน
ทางผา่น  เห็นวา่ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจกอ่ใหเ้กิดอนัตรายตอ่ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไมป่ฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไมใ่ห ้

ความประพฤติดงักลา่วด าเนินตอ่ไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัยัง้ และปฏิเสธใหบ้ริการ 

• การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักทอ่งเท่ียว เป็นสว่นหน่ึงของการทอ่งเท่ียว  โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงั
สถานท่ีตา่งๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอยา่งเป็นเร่ืองการตดัสินใจสว่นตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบทุกการซ้ือ

ของทา่น 

• กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ทา่นสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า  

เพราะสายการบินมีก าหนดการจ ากดัความรับผิดชอบตอ่สัมภาระ)  ทางทวัร์จะไมร่ับผิดชอบตอ่ความเสียหาย สูญหาย ลา่ชา้ 

อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย เชน่ คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหนา้ทวัร์  ถึงแมจ้ะ

พยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสมัภาระกระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผูร้่วมเดินทำงตกลงปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรเดินทำงน้ีทุกประกำรและในกรณีมีขอ้พิพำท ใหถื้อค ำตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ี

ส้ินสุด 

 


