ทัวร์ ลาว : TOUR17945

หลวงพระบาง...Fin
เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม
ชืน่ ชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถชี วี ิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พัก 3 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า
วันแรก

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดโพนเพา-บ้านผานม-พระธาตุภษู ี -ตลาดมืด

08.00น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 สายการบิน Lao Airline
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูเ่ มืองหลวงพระบาง โดยเที่ยวบินที่ QV634 พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเครือ่ ง
เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว ไกด์ทอ้ งถิน่ รอรับท่าน ขึ้นรถตูป้ รับ
อากาศ D4D
นาท่านเดินทางสู่ วัดโพนเพา เป็ นวัดเล็กๆ ที่สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์สายสมุทร มีศาสนสถานส่วนใหญ่

10.25น.
12.05น.
จากนัน้

อยู่บริเวณเชิงเขา จุดเด่นทีน่ ่ าชมอยู่ท่สี นั ติเจดียบ์ นยอดเนิน
สร้างขึ้นใน ปี พ.ศ. 2531 ลักษณะเป็ นอาคารทรงพระธาตุ
ภายนอกชัน้ บนทาสีท อง ส่วนชัน้ ล่างเป็ น โถงทรงเหลี่ย ม

รอบๆ พระธาตุ มีหน้าต่างแกะสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ ภายในแบ่งเป็ น 4 ชัน้ แต่ละชัน้ จะประดับภาพฝา
ผนังเป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับ นรก-สวรรค์ และพุทธศาสนสถาน ที่สาคัญๆ หลายแห่งทัว่ โลก บริเวณระเบียง
ชัน้ สอง สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางได้กว้างไกล ตัง้ แต่สนามบิน ตัวเมือง สะพานเหล็ก
แม่นา้ คาน พระธาตุพูสแี ละเทือกเขาทีโ่ อบล้อมด้านหลัง มีประตูทางเข้าทัง้ สีท่ ศิ
จากนัน้

นาท่านสู่ บ้านผานม เป็ นหมู่บา้ นชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา มีประชากรประมาณ 250
ครอบครัว ผูห้ ญิงชาวไทลื้อชานาญในการทอผ้า ในอดีตบ้าน
ผานมเป็ น แหล่ งทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิต และราชส านัก ใน
ปัจจุบนั บ้านผานมได้รบั การยกระดับจากทางการให้เป็ น “หมู
บ้า นวัฒ นธรรม” ผ้า ทอมื อ จากบ้า นผานมเป็ นผ้า ทอที่ มี
ชื่อ เสีย งมาก มีก ารรวมกลุ่ม ตัง้ เป็ น ศู น ย์ห ตั ถกรรมแสดง
สิน ค้า มี ก ารสาธิ ต การทอผ้า ด้ว ยกี่ ก ระตุ ก แบบดั้ง เดิ ม และยัง มี ผ า้ ทอรู ป แบบต่ า งๆ จ าหน่ า ยให้
นักท่องเทีย่ ว ผ้าทอบ้านผานมมีทงั้ ผ้าแพรเบีย่ งลวดลายแบบลื้อแท้ๆและผ้าทีป่ ระยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
เช่น ผ้าปูโต๊ะ, ผ้าคลุมเตียง, ผ้ารองแก้วรองจาน ฯลฯ

จากนัน้

เย็น

นาท่านเดินทางสู่เดินทางกลับสู่ตวั เมืองหลวงพระบาง นาท่านขึ้น พระธาตุภษู ี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุ
รุท ประมาณพุทธศักราช 2337 พระธาตุน้ ีตงั้ อยู่บนยอดสูงสุดของพูสีี บนความสูง 150 เมตรพระธาตุน้ ี
มองเห็นได้แต่ ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบาง ตัวพระธาตุเป็ นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง
ตัง้ อยู่บนฐานสีเ่ หลีย่ มยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสาริดเจ็ดชัน้ สูง
ประมาณ 21 เมตร ช่ วงที่พระธาตุน้ ีงดงามที่สุดคือช่วงตอนบ่ายแก่ ๆ
แสงแดดจะกระทบองค์พ ระธาตุเป็ นสีทองสุ ก รอบๆพระธาตุจะมี
ทางเดิ น ให้ช มวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ข องเมื อ งหลวงพ ระบาง ด้า นทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือจะมองเห็นสนามบิน ส่วนด้านทิศตะวันตกจะ
มองเห็นแม่นา้ โขง ช่วงทีค่ ดเคี้ยวเข้าหากันในกลีบเขาและจากยอดภูสยี งั มองเห็นพระราชวังเดิมทีต่ งั้ อยู่รมิ
แม่นา้ โขง พระธาตุจอมษีมไิ ด้เป็ นสิง่ ก่อสร้างแห่งเดียวบนยอดภูษี ยังมีสง่ิ ก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาอีก
หลายแห่งเช่น วัดถา้ พูสี วัดป่ าแค วัดศรีพทุ ธบาท วัดป่ ารวก
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

จากนัน้

จากนั้น
วันที่สอง
ตาดกวางสี
เช้าตรู่

นาท่านชอปปิ้ ง ณ ตลาดมืด หรือตลาดกลางคืนถือเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งแหล่งใหญ่ของนักท่องเทีย่ วเนื่องจาก
จะมีพ่อค้าแม่คา้ ชาวหลวงพระบางนาสินค้าของตนมาวางจาหน่ายอาทิเช่น
เสื้อยืดสกรีนภาษาลาว,
เครื่องเงิน, ผ้าทอ, ผ้าห่ม,ปลอกหมอน, โคมไฟทีท่ าจากกระดาษสา ฯลฯ
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมมายลาวโฮม หรือ สายน้ าคาน ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า
ตักบาตรข้าวเหนี ยว–ตลาดเช้า -วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)-วัดเชียงทอง- หอพระบาง-พิพธิ ภัณฑ์

นาท่านชมบรรยากาศของการ ตักบาตรข้าวเหนี ยว ซึ่งจามีพระสงฆ์และสามเณรจานวน 400-500 รู ป
ออกมารับบิณฑบาต (พิเศษรวมชุดค่ าตักบาตรข้าวเหนียว) จากนัน้ นาท่านเดินชม ตลาดเช้าหลวงพระ
บาง ทุกๆเช้าชาวเมืองหลวงพระบางจึงต้องออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของจากตลาดเพื่อนากลับไปปรุงเป็ น
อาหารทีบ่ า้ น โดยเฉพาะที่ตลาดเช้าแห่งนี้ สาหรับสินค้าที่วางขายอยู่ทวไปก็
ั ่ มตี งั้ แต่ ผัก ผลไม้ อาหารปรุง
สาเร็จ ขนมพื้นบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ในชีวติ ประจาวัน เนื้อสัตว์ทวั ่ ไป รวมถึงปลาแม่นา้ โขงและสัตว์ป่า
นานาชนิ ด ที่คนลาวนิยมนามาปรุงอาหาร เรียกได้ว่าโดยพื้นเพแล้วตลาดเช้าหลวงพระบางแห่งนี้ เป็ น
ตลาดเพือ่ คนท้องถิน่ อย่างแท้จริง ไม่ใช่ตลาดทีเ่ ปิ ดมาเพือ่ รองรับนักทองเทีย่ วโดยเฉพาะ

เ ช้ า
จากนัน้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ วัดวิชุนราช วัดวิชุนราชนี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน
พระบาง ซึง่ อาราธนามาจากเมืองเวียงคา ภายในวัดวิชนุ ราชมี
ปทุมเจดียห์ รือพระธาตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งพระนางพันตีนเชียง
พระอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชโปรดฯให้สร้างขึ้นในพ.ศ.

2057 หลังจากสร้างวัดแล้ว 11 ปี ด้วยรูปทรงของเจดียม์ ลี กั ษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่งทาให้ชาวเมืองหลวง
พระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม
จากนัน้

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดเชียงทอง ซึง่ เป็ นวัดที่สาคัญและ
มี ค วามงดงามที่ สุ ด แห่ ง นี้ จนได้ร ับ การยกย่ อ งจากนั ก
โบราณคดีว่าเป็ นดัง่ อัญมณี แห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียง
ทองถู กสร้างขึ้น ในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช หลังจาก
สร้างวัด นี้ ไม่ น านพระองค์ก็ ท รงย้ายเมือ งหลวงไปยัง นคร
เวียงจันทน์ และวัดนี้ยงั ได้รบั การอุปถัมภ์ดูแลจากเจ้ามหาชีวติ สว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวัฒนา

จากนัน้

นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ (ราชวังเก่ า) ตัง้ อยู่กลางเมืองหลวงพระบาง ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ฝรัง่ เศส ลักษณะอาคารเป็ นชัน้ เดี่ยวยกพื้นสูง สถาปัตยกรรมแบบฝรัง่ เศส แต่เป็ นการผสมผสานระหว่าง
ฝรัง่ เศสและลาว ด้านนอกอาคารเป็ นทีต่ งั้ ของอนุ สาวรียเ์ จ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวติ ศรีสว่าง
วงศ์ประทับอยู่ ท่ีน่ี จนสิ้นพระชนม์ จากนัน้ ชม หอพระบาง นอกจากอาคารพระราชวังเดิมซึ่งปัจจุบนั
เปลีย่ นเป็ นพิพธิ ภัณฑ์หลวงพระบางแล้ว ทางด้านขวามือของประตุทางเข้ายังมี "หอพระบาง" อาคารสี
ทองขนาดใหญ่ ทรงสิมแบบหลวงพระบาง ตกแต่งด้วยลายดอกดวง (กระจกสี) เพือ่ ใช้เป็ นทีป่ ระดิษฐาน
หลวงพระบาง โดยทางเมืองหลวงพระบาง ได้อ ญ
ั เชิญพระบางย้ายมาประดิษฐานที่หอพระบางแห่งนี้เมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ส่วนทางด้านซ้ายมือของประตูทางเข้าก็คือ "อนุ สาวรียเ์ จ้ามหาชีวติ ศรีสว่าง
วงศ์" (ครองราชย์ตงั้ แต่ พ.ศ. 2448-2502) โดยพระองค์ถือเป็ นกษัตริยผ์ ูพ้ ระราชทานรัฐธรรมนู ญฉบับ
แรก (ทีเ่ ขียนโดยคนลาว) ให้แก่ประเทศลาวในปี พ.ศ. 2490

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนัน้

นาท่านเดินทางสู่ น้ าตกตาดกวงซี เป็ นนา้ ตกหินปูน สูงราว 70 เมตร
มีสองชัน้ สภาพป่ าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆนา้ ตก
และสามารถเลาะข้างนา้ ตกไปชมนา้ ตกชัน้ บนสามมารถเล่นนา้ บริเวณ
ลาธารได้ นอกจากจะชื่นชมความงามของนา้ ตกแล้ว ยังหาซื้อของที่

เย็น

ระลึกที่ทางเข้านา้ ตก ซึ่งเป็ นสินค้าพื้นเมืองที่ทาจากไม่ไผ่เป็ นของใช้หลายชนิด และมีรา้ นอาหารตามสัง่
ให้บริการอยู่หลายร้าน นา้ ตกกวางชีมนี า้ ตลอดปี ในฤดูรอ้ นนา้ จะน้อย
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

สนามบินหลวงพระบาง-สุวรรณภูมิ

เช้า

นาท่านเชคเอ๊าท์ออกจากโรงแรม นาท่านเดินทางสูห่ นามบินหลวงพระบาง (อาหารเช้าแบบกล่อง)

07.40น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV633

09.20น.

ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***********

อัตราค่ าบริการ
ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่ างๆ ให้ ครบถ้ วนจนเป็ นทีพ่ อใจก่อนชาระค่ าบริการ
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

23-25 กุมภาพันธ์ 62

10,999

10,999

2,500

1-3 มีนาคม 62

10,999

10,999

2,500

1-3 มีนาคม 62

10,999

10,999

2,500

2-4 มีนาคม 62

10,999

10,999

2,500

8-10 มีนาคม 62

10,999

10,999

2,500

9-11 มีนาคม 62

10,999

10,999

2,500

15-17 มีนาคม 62

10,999

10,999

2,500

16-18 มีนาคม 62

10,999

10,999

2,500

22-24 มีนาคม 62

10,999

10,999

2,500

23-25 มีนาคม 62

10,999

10,999

2,500

หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้
และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2.กรุป๊ ออกเดินทางต้องมีจานวนไม่ตา่ กว่า 8 ท่านขึ้ นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย 5 วัน
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่ องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ ามันสายการบินปรับขึ้ น และ/หรือ
มีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน

4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทาการจอง มิฉะนั้น
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
ประกาศสาคัญ
สายการบิน มีนโยบายใน จากัดน้ าหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ท่าน
ต้องชาระค่าน้ าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ ออกเดินทางได้ 15
ท่านขึ้ นไปมีหวั หน้าทัวร์
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ ,
ค่าภาษี สนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองหลวงพระบาง ,
ค่าที่พกั โรงแรม รวมทั้งสิ้ น 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน,
ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ ,
ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ ,
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ ,
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัย
ชุดตักบาตรเช้าท่านละ 1 ชุด
อัตรานี้ ไม่รวม ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ าหนักเกิน 15 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น+คนขับรถ ตลอดทริปท่านละ 800 บาท
หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจของท่าน
เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือ
หน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 10,999 บาท
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไป
กับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น เนื่ องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการ
บินเพื่อออกตั ๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ น
ไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์ วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้ นไป

หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษทั
1.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง15 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิ น,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรมและอุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชาระค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
ประโยชน์แก่ตวั ท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัท
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กาหนด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม
และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11.ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุด
งาน จลาจลเหตุวุน่ วายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทาให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตาม
เวลาที่กาหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กาหนด
โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
จากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่ องมาจาก

มีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์
ทุกท่านสมาชิกเป็ นสาคัญ

“ความสุขของท่านคืองานบริการของเรา”

เมื่อท่านได้ทาการจอง ทัวร์ลาว กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาทาการค่ะ

