แพ็คเกจ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
พัก Villa Santi Hotel 5 ดาว ใจกลางเมือง ใกล้ถนนคนเดิน
อัตรานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
พิเศษ : มื้อค่่าสุดไฮโซ ณ ตึกต่าหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื้นเมือง (ชาววัง)
บริการ อาหารเช้า@โรงแรม 2 มื้อ อาหารกลางวัน และค่่า@ห้องอาหาร 2 มื้อ
เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ตั้งแต่ วันนี้ - 30 ต.ค. 60

ราคาเพียง 5,000.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง - เจ้าหน้าที่รีสอร์ทฯ รอต้อนรับ - หมู่บ้านนาเดือย - เข้าที่พัก อิสระพักผ่อน
วันที่2 อิสระท่องเที่ยวเองในหลวงพระบาง (ไม่มีรถบริการ)
วันที่3 อ่าลาที่พัก - บริการรถส่งที่สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชํารุด)

DAY
1








วันแรก กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง
เช้า กลางวัน เย็นหรือค่ํา
เวลาที่ประเทศลาวเท่ากับเวลาที่ประเทศไทย | เวลาบินประมาณ 1.40 ช.ม.
x
x
เช้า
(นัดหมายก่อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก) พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก
ข้อแนะนํา
หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า
ห้ามนําผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับ
เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนํา ตลอดทริปจะต้องดูแลกระเป๋ายกขึ้นลง
ห้องด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้)
กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่
แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ
สนามบินสุวรรณภูมิ “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง ” กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลา
เครื่องออก
นําเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น (สําหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัววัน
แรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนํา : นอนให้มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะ
มีมีฤทธิ์ทําให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ํามากๆ)
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พร้อมเดินทาง ! การเช็คอินตั๋วเดินทางที่เคาเตอร์สายการบิน เงื่อนไข
เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่ อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง
(90) นาที ผู้โดยสารจําเป็นต้องดําเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ สายการบินสงวน
สิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ชําระไปแล้ว
ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชํารุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง)
สําหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจําเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรือ
เอกสารการแจ้งเข้าแจ้งออก หรือ เอกสารด้านการทํางาน Work Permit
กระทําการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ่น
เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทําหรือโดยวาจา
หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน
หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้
ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผ ลทางการแพทย์ หรือเงื่อ
นไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารอื่น
ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือก
เช้าวันสดใส เดินทางไป Airport แบบอินเทรนด์ โดย Airport City Link สู่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ดอนเมือง
Check in ผู้โดยสารขาออก ณ เคาน์เตอร์ สายการบินที่ท่าน สามารถเลือกเดินทางได้ 4 สายการบิน ในเวลาที่ต่างกัน
สู่เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง Luang Prabang World of Heritage
ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ดอนเมือง ตามสายการบินที่ท่านเลือก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.
เดินทางถึง สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง (สมกับเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ไม่ซับซ้อนเดินสบายมาก) ผ่านขั้นตอน
ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องทําวีซ่าสําหรับพาสปรอตไทย (ง่ายๆ ครับ)
ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 1 ใบ
ถึง สนามบินหลวงพระบาง Slow Life ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ง่ายๆ (ชาวเอเชีย ใช้พาสปอร์ตเดินทาง ไม่ต้อง
ขอวีซ่า) โดยมีเจ้าหน้าที่โรงแรม ถือป้ายรอต้อนรับ ณ โถงทางออก ผู้โดยสารขาเข้า
เดินทางออกจากสนามบิน พาท่านออกสู่ Laos Way of Life วิถีแห่งชีวิตชาวหลวงพระบาง Sightseeing ชม
ธรรมชาติของวิถี ระหว่างเดินทางออกสู่ หมู่บ้านนาเดือย ณ เชิงน้ําตก บ้านนาเดือย เพื่อ ทานอาหารกลางวัน ณ
อลังการ รีสอร์ท ธรรมชาติ สันติรีสอร์ท ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสายธารน้ําตก และ ฝายน้ําล้นที่เชื่อมต่อเข้าสู่บริเวณ
รีสอร์ท ที่เขียวชอุ่มตลอดปี
รับประทานอาหาร แบบพื้นเมืองลาว ส้มตําลาว(แท้ๆๆ Original ส้มตําลาว) พร้อมไก่ทอด ข้าวเหนียวหอมกรุ่น และ
สุดยอดเฝอน้ํา แสนอร่อย ที่เป็นหนึ่งเมนู Signature ของที่รีสอร์ทแห่งนี้ หลังอาหาร ให้ท่านอิสระ ไม่เร่งรีบ Slow
Life กับการเดิน ชมความงามทั่วรีสอร์ท Selfie Chat-Share ด้วยระบบ Wi-Fi มีไว้ให้บริการทุกจุด ไม่มีวันหลุด ทุก
การเชื่อมต่อ ภายในรีสอร์ท (กรุณาสอบถามพาสเวิร์ด จากเจ้าหน้าที่)
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นําท่านเดินทางออกจากรีสอร์ท เดินทางเข้าสู่เกาะใจกลางเมือง หลวงพระบาง ที่เป็นสถานที่ตั้งของ อดีตราชธานี และ
สถานที่สําคัญหลายแห่ง รวมถึง สถานที่พกั ของท่าน Villa Santi Hotel City ซึ่งอดีตเป็นตําหนักกลาง ที่ประทับของ
พระวรชายา แห่งเจ้ารัชทายาท ซึ่งในปัจจุบัน ทายาทผู้สืบเชื้อสายต่อ ได้นํามาทําเป็นโรงแรมสวย คลาสสิต ที่ยังคงไว้
ด้วย ศิลปะ แนวชิโนโปรตุเกส ผสมผสาน ความเป็นลาว ที่ออกมาสวยงาม ( โรงแรม มี Shuttle Bus รับส่ง จาก
โรงแรม – รีสอร์ท ฟรี ซึ่งท่านสามารถไปใช้บริการสระว่ายน้ํา และ กิจกรรมต่างๆภายในรีสอร์ท ได้ กรุณาสอบถาม
เวลา รถจาก พนักงานต้อนรับ
เดินทางเข้า Check in ณ วิลล่าสันติโฮเตล ด้วยห้องพัก Deluxe room หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะ
ออกเดินชมเมือง ก็ง่ายแสนง่าย เพียงลัดนิ้วมือ ไม่ถึง 5 นาที จากด้านหน้าโรงแรม ไปยังแหล่งท่องเที่ยว ใจกลางเมือง
สัมผัส ประสบการณ์ การท่องเที่ยว ด้วยตัวของท่านเอง
อาหารพิเศษ Welcome Dinner ที่จัดเตรียมไว้ต้อนรับท่าน ณ ห้องอาหารเจ้าหญิง Process Restaurant เป็นเมนู
ขันโตก ชาววัง พร้อมการแสดงของชนเผ่า ลาว บนพระตําหนักกลาง หลังอาหารอิสระ ตามอัธยาศัย

บรรยากาศในร็อบบี้ของ Santi Resort & Spa
DAY
2

อาหารต้อนรับมื้อกลางวันของ Santi Resort & Spa

วันที่สอง หลวงพระบาง

เช้า
x

กลางวัน เย็นหรือค่ํา
-

อาหารเช้าแสนอร่อย นานาชาติ ณ ห้อง อาหารเจ้าหญิง เริ่ม 06.00-10.00น.
อิสระ Slow life กับชีวิต จะนั่งชิวๆ หรือ เดิน Chill Out ไปตามถนนยามเช้า พร้อมคู่มือแผนที่ สํารวจเมืองสวย
แหล่งท่องเที่ยวงดงามด้วยศิลปะ และ ความสงบ ของเมือง ที่ไม่พลุกพล่าน หรือ จะเช่าจักรยาน (ราคา 120-150 บาท
ต่อวัน มีร้านเช่ามากมาย บนถนนด้านหน้าโรงแรม ท่านสามารถเอารถเข้ามาเก็บใน โรงแรม ได้ อย่างปลอดภัย (เมือง
หลวงพระบาง มีสถิติอาชญากรรม เป็น 0 และ อุบัติเหตุ ทางรถยนต์ที่ต่ํามาก ) ปั่นถีบดูวิถี ด้านนอกรอบเมืองก็ทําได้
ไม่แนะนําให้ทา่ นเช่ามอเตอร์ไซด์ หรือ รถยนต์ เนื่องจาก การขับขี่ยวดยานในหลวงพระบางจะชิดขวาแบบยุโรป ซึ่ง
ท่านอาจไม่คุ้นเคย และ อาจเกิดอุบัติเหตุได้ การขี่จักรยาน จะปลอดภัยสุด เพราะไม่มีความเร็วมาก และ ไม่ต้องใช้
ใบขับขี่นานชาติ เหมือนยานพาหนะประเภทอื่นๆ ที่มีการตรวจสอบ ( ท่านสามารขอรับแผนที่ได้ทพี่ นักงานต้อนรับ
หรือ ขอรับจากเจ้าหน้าที่ ที่กรุงเทพ เมื่อท่านจองทัวร์ )
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แหล่งท่องเที่ยวแนะน่า (ยืนหันหลังให้ตัวโรงแรม)
เดินออกไปทางขวามือ ของโรงแรม
เดินออกไปทางซ้ายมือ ของโรงแรม
พิพิธภัณฑ์พระราชวัง
 วัดแสนสุขารมณ์ และเชื่อมต่ออีกสามวัด
วัดใหม่สุวรรณภูมิ
 ถนนคลาสสิค อาคารโบราณ ร้านกาแฟฮิปๆ
พระธาตุพูสี
 จุดชมวิว แม่น้ําโขงและ แม่น้ําคาน จากแยกจุดชมวิว หาก
เลี้ยวซ้าย จะเลียบแม่น้ําโขง ไปวัดเชียงทอง One way
วงเวียนแยกพูสี Street food & Night market ใน
เท่านั้น เลี้ยวขวา ย้อนศร ออกไปทางวัดหมากโม เลียบ
เวลากลางคืน
แม่น้ําคาน ผ่านด้านหลัง พูสี
ถนนออกนอกเมือง

DAY
3

วันที่สาม หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

เช้า กลางวัน เย็นหรือค่ํา
x
อาหารเช้าอิสระ ตามอัธยาศัย ตื่นสายผ่อนคลายยามเช้า กับ อาหารเช้าหอมกรุ่น อุ่นหอม และ Home Made Bakery
หลากหลาย พร้อมกาแฟสายพันธ์ดีจากที่ราบสูงประเทศลาว
ช่วงเช้าหากมีเวลาว่างแนะนําท่านอิสระ ปั่นจักรยานชมเมืองยามเช้า ที่อากาศเย็นสบายไม่ร้อน ซอกซอน เจาะ มุมลึก
ที่ซ่อนเร้น ความสวยงามคลาสิค ให้ท่านเก็บรูปเข้าโปรไฟล์ ได้อย่างสวยงาม
เช๊คเอาท์เวลา 12.00น หรือ ขึ้นอยู่กับไฟล์ท์ที่ท่านเลือกเดินทาง ซึ่งจะต้องถึงสนามบินเช๊คอินท์ก่อน 2 ชั่วโมงก่อน
เครื่องบินออก โดยรถจากรีสอร์ทจะนําท่านเดินทางไปยังสนามบินใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที
การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตามสถานการณ์ อาทิ การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ เป็นต้น
ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะด่าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักห้องเดียวกัน

ออกเดินทางตัง้ แต่ วันนี-้ 31ต.ค. 60

ผู้ใหญ่ 3 ท่านพักห้องเดียวกัน เตียงเสริม
ผู้ใหญ่พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
เด็ก 2 ปี ไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ใช้เตียงเสริม
เด็ก 2 ปี ไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
พักต่อ 2 ท่าน ต่อห้อง / คืน / รวมอาหารเช้า
พักต่อ เตียงเสริม / ห้อง/คืน / รวมอาหารเช้า
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5,000 บาท/ท่าน
5,000 บาท/ท่าน
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Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS090517

www.etravelway.com/+

Page 4 of 8

ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่ํากว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านั้น และห้าม
มิให้นํารถเข็นเด็ก หรือที่นั่งสําหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จํานวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจํากัดไว้เพื่อความปลอดภัย และ
สายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน ส่วนผู้จัด เราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้าง
ความสุขแก่คณะผู้เดินทาง ผู้ทุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็ค
กับทางสายการบินและผู้ให้บริการ เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่องบินได้ เข่นน้ํายา เข็มฉีด
ยา เครื่องใช้แบตเตอรี่ หรือ เครื่องหายใจ สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้
ให้บริการ
อัตราค่าบริการรวม

- ห้องพัก Deluxe Room จํานวน 2 คืนพักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ณ Villa Santi Hotel
หลวงพระบาง รวมอาหารเช้าในแต่ละมื้อที่โรงแรม
- บริการรถรับ-ส่งสนามบิน (ในวันเดินทางมาถึง และวันเดินทางกลับ)
- อาหารกลางวัน set menu 1 มื้อ ที่ ห้องอาหารทอแสง Santi Resort & Spa
- อาหารค่ํา Royal Dinner 1 มื้อ วันแรก ณ ห้องอาหารเจ้าหญิง Villa Santi Hotel ในเมือง
(เมนูตําหรับชาววังและการแสดง)
- รถรับส่ง จาก สันติ รีสอร์ท ไป ยังสันติวิลล่าโฮเตล ตามโปรแกรมที่ระบุ หากต้องการไปนอก
เวลาที่กําหนดไว้ สามารถใช้บริการรถชัตเติ้ลบัส ที่วิ่งให้บริการเข้าเมือง สอบถามเวลาได้ที่ แผนก
ต้อนรับ
- สารธารณประชาชนลาว งดค่าวีซ่า แก่ นักเดินทางจากประเทศไทย สามารถใช้พาสปอร์ต เดิน
ทางเข้าประเทศได้เลย แต่พาสปอร์ต ต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (กรุณา
ตรวจสอบก่อนการเดินทาง) + ประกันภัยการเดินทาง (ขั้นต่ําวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่า
รักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ํากว่า 1 ปี
หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจําตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้าย
ร่างกาย)
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อัตราค่าบริการไม่รวม

เงื่อนไขในการจอง

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่สั่งเพิ่ม โดยผู้เดินทาง ในแต่ละมื้อ
 ค่าอาหาร ในวันที่ปล่อยให้ท่านอิสระ
 ค่าเช่ารถจักยาน หรือ ยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงค่าเข้าสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ได้มีแจ้งไว้ใน โปรแกรม
 ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD)เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 1
ใบ
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ทัวร์รีดเดอร์ , พนักงานขับรถ และหรือพนักงานให้การบริการในโรงแรม
และ ร้านอาหาร
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
อาหาร เครื่องดื่ม ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ เหล้า-เบียร์ มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่า Spa และ
การนวดต่างๆ
 แพ็คเกจราคาพิเศษ กรุณาช่าระยอดเต็มจ่านวน ทันทีนับจากได้รับการยืนยันที่นั่งว่างจาก
เจ้าหน้าที่ หรือไม่เกิน ภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทําการจอง และส่งใบเรียกเก็บเงิน พร้อมส่ง
สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือ
เดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
 หากไม่ชําระมัดจําตามกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชําระไม่ครบ
ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินตามเงื่อนไขการยกเลิก ***เมื่อตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือ ว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว ***

กรณีลูกค้าต้องการพักต่อ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเวลาท่าการจอง
การยกเลิกการจอง

เป็นการเดินทางที่ต้องซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขพิเศษกับทางสายการบิน หรือ ผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศ รวมทั้งการการันตีค่าห้องพัก การการันตีแพ็กเกตททัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด
สายการบิน การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทําการ
Request ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room หรือ Family Room) ทุกห้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ
เหมือนกัน
เมนูอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบิน การจาร
จรบนท้องถนน วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร หรือด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจํากัด ดังนั้นจึง
แนะนําให้ซื้อประกันอุบัติเหตุ หรือ ประกันภัยการเดินทาง (ทางบกและทางอากาศ) ซึ่งมีความคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุ การเสียชีวิต
ค่ารักษาพยาบาล การเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าช้า เสียหายและสูญหายอันเกิดกับกระเป๋า
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เดินทางและสิ่งของอื่น และซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม โดยจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจากบริษัทประกันภัยที่ท่านรู้จัก ซึ่งไม่
จําเป็นว่าต้องเป็นบริษัทเดียวกันกับประกันภัยที่ทางผู้จัดจัดให้ เพื่อความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถใน
การจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ
หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่
สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบิน
หรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา
 ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจําตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก
หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)
 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศลาวเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ
ท่องเที่ยว หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศลาว จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่
ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศลาว ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศลาวเรียกเก็บ ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทย
ในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัด
ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่
พัก รถท่องเที่ยวในแต่ละวันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ ยนแปลง
หรือปรับปรุง โดยพยายามทีจ่ ะตามรายการสรุปให้ตรงมากทีส่ ดุ หรือในระดับ หรือในคุณภาพทีใ่ กล้กนั มากทีส่ ดุ
 ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ
สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางอ้อม
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการ
การเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจํากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการ
บิน ) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ที่จะส่งผลทําให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยว
ทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส
ค่าเสี ยความรู้ สึก และค่าใช้จ่ายที่ บริษัท จ่ายไปแล้ว เป็นต้น ขอให้ทราบว่า ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จ ะ
ประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
 ผู้นําทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
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 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชําระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบาง
รายการ เป็นต้น
 ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือ
เดินทางผ่าน เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคําชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควร
เพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดําเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
 การช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยัง
สถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ และ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการ
ซื้อของท่าน
 กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระ
กระเป๋า เพราะสายการบินมีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย
ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้า
ทัวร์ ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกค้า

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อก่าหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท
ให้ถือค่าตัดสินของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด
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