ทัวร์ ลาว : TOUR18002

…วังเวียง ChillChill
ม๋วนอีหลี...3 วัน 2 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-วังเวียง
0730
0935
1055

...พร้อมกัน ณ สนามบิ น สุ วรรณภู มิ อาคารผู โ้ ดยสารชั้น 4 ประตูท างเข้าหมายเลข 8
เคาน์เตอร์ R สายการบินลาว แอร์ไลน์ (QV)
...เดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV442
ถึง สนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

ไกด์ทอ้ งถิ่นรับคณะที่สนามบินวัดไต โดยชูป้าย วังเวียง Chill Chill
...นาท่านเปลี่ยนการโดนทางโดยรถตูป้ รับอากาศ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 1)
...จากนั้ นน าท่ านสู่ เมื อ งวังเวี ยง เมืองแห่ งขุนเขา และสายน้ า เมื องตากอากาศของทหาร
อเมริก าในสมัยสงครามเวียดนามเมืองที่ ได้ชื่อว่า กุย้ หลิ น เมื องลาว...ระหว่างทางแวะบ้าน
ท่าเรือหมู่ บา้ นประมงที่ใหญ่ที่สุด เป็ นแหล่งทาปลาร้าปลาแดกซึ่ งเป็ นอาหารหลักของชาว
ลาวทั้งประเทศ

1600

คา่

...เดิ นทางถึ ง เมื องวังเวียง นาท่ านเดิ นผ่ านสะพานข้ามแม่ น้ าซอง(สะพานส้ม ) ซึ่ งเป็ น
เอกลักษณ์อีกแห่งหนึ่ งของถ้าจังเพราะสะพานจะมีสีสม้ สะดุดตา ...แล้วเดินทางขึ้ นไป ถ้ าจัง ขึ้ น
บันได 147 ขั้น เป็ นทางลาดชัน เมื่อเดินขึ้ นไปถึงก็จะพบกับถ้าจัง ซึ่งแบ่งเป็ น 2 โซนด้วยกัน
คือ ถ้าฝั ่งซ้ายมือ เมื่อเดินเข้าไปก็จะไปถึ งจุดชมวิวจากจุดนี้ สามารถมองเห็นวิวแม่น้ าซอง กับ
ทุ่งนาสีเขียวกับธรรมชาติที่สมบูรณ์ของเมืองวังเวียง ส่วนโซนขวามือ สัมผัสกับหินงอกหินย้อย
ในรูปลัก ษณ์ต่างๆ ภายในถ้ าอากาศเย็ นสบาย เนื่ องจากมีแ ม่น้ าไหลออกจากปากถ้ าสู่พื้ น
ด้านล่าง
นาท่านเข้าพักที่ โรงแรมทวีสุข รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (มื้ อที่ 2)
หลังอาหารเดินเที่ยวชมเมืองวังเวียงยามราตรี เมืองที่ทุกท่านสามารถ กิน นัง่ นอน ดื่ม
ได้ที่นี่ที่เดียวในเมืองลาว จากนั้นแยกย้ายพักผ่อนตาม อัธยาศัย

วันทีส
่ อง วังเวียง Chill Chill
เช้า

เที่ยง
บ่าย
เย็น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 3)
...นาทุกท่านสู่ บลูลากูน 1 หรือ 2 ...อิสระให้ท่านได้เล่นน้ า และสนุ กกับกิจกรรมต่างๆ เช่น
ล่องห่วงยาง/ สไลน์เดอร์/กระโดดเชือก/เล่น Zip Line/หรือสนุ กกับขับรถบักกี้ ฯลฯ
(ค่ากิจกรรมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่รวมในค่าทัวร์)
...ได้เวลาพอสมควรนาทุกท่านกลับสู่ที่พกั
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 4)
เลือกกิจกรรมที่เหมาะแก่ทุกท่าน ล่องเรือหางยาว ล่องเรือคะยัก ลอดถ้าน้ า ซิบไลน์ ขับรถ
AIV ขับรถ บักกี้ (กิจกรรมนี้ ทุกท่านจ่ายเอง)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 5)
หลังอาหารแยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย สาหรับวัยรุ่นอาจไปร่วมงานปาร์ตี้ จากนักท่องเที่ยว
ทุกชาติมาร่วมปาร์ตี้กันที่นี่ (คล้ายฟูลมูนปาร์ตี้)
นาท่านเข้าพักที่ โรงแรมทวีสุข รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ าม วังเวียง – เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ
เช้า
เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 6)
...มุง่ หน้าสู่ตวั เมืองนครหลวงเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 7)
...นาท่านชม ประตูชยั ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว
...ชม อนุสาวรียข์ องพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ...นมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
เวียงจันทน์ ชมศิลปะแบบล้านช้างและถ่ายรูป จากนั้นนาท่านเลือกซื้ อของฝากร้านขายของฝาก

1630
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1940

...จากนั้น ชมหอพระแก้ว เข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็ นศิริมงคลแล้วเดินทางวัดศรีเมือง
สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง ...แวะชม วัดศรีสะเกศ
อาลานครหลวงเวียงจันทน์ เดินทางสู่สนามบินวัดไต ให้เวลาคณะช้อปปิ้ งต่อที่สนามบิน
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV445
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กาหนดการเดินทาง
ว ันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก

พ ักเดีย
่ ว

5-7 เมษายน 62

11,688.-

11,688.-

1,500.-

6-8 เมษายน 62

12,688.-

12,688.-

2,500.-

7-9 เมษายน 62

11,688.-

11,688.-

1,500.-

12-14 เมษายน 62

12,688.-

12,688.-

2,500.-

13-15 เมษายน 62

13,688.-

13,688.-

2,500.-

13,688.-

13,688.-

2,500.-

19-21 เมษายน 62

11,688.-

11,688.-

1,500.-

20-22 เมษายน 62

11,688.-

11,688.-

1,500.-

26-28 เมษายน 62

11,688.-

11,688.-

1,500.-

27-29 เมษายน 62

11,688.-

11,688.-

1,500.-

14-16 เมษายน 62

หมายเหตุ 1 :
1.อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวัน
เดินทางได้ และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2.กรุป๊ ออกเดินทางต้องมีจานวนไม่ตา่ กว่า 8 ท่านขึ้ นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้
ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย10 วัน
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่ องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ ามันสายการบินปรับขึ้ น
และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทาการจอง
มิฉะนั้น บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
5.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ น
สาคัญ

ประกาศสาคัญ
สายการบิน มีนโยบายใน จากัดน้ าหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ าหนักกระเป๋าเกิน 20
กิโลกรัม ท่านต้องชาระค่าน้ าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและ
กรุป๊ ออกเดินทางได้ 8 ท่านขึ้ นไปไม่มีหวั หน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ / เดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป มี
หัวหน้าทัวร์
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ– เวียงจันทน์ - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์
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 ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัย
อัตรานี้ ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ ท่านละ = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ
และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาทที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย20วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอ
คืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น เนื่ องจากรายการทัวร์แบบ
เหมาเหมาจ่าย
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทาง
สายการบิ น เพื่ อออกตั ๋วเครื่องบิ น ***เอกสารการเดิน ทาง หนังสือเดิน ทางต้องเหลืออายุการใช้งาน
มากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์ วีซ่ามากกว่า 2
หน้าขึ้ นไป
หมายเหตุ 2 :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษทั

1.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู ้ ว่ มคณะไม่ถึง 8 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิ น,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชาระค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่
ตัวท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กาหนด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ บู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
9.กรณีผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11.ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผเู ้ ดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน
จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทาให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่
กาหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กาหนด โดยค่าใช้จา่ ย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯ
รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิ ดกฎหมายหรือเอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็ นสาคัญ
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นับจากวันหมดอายุ)

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

