
 

 

ลาว 3 วนั 2 คนื  

ลาวตอนใต ้นครจ าปาสกั 
ซุปตาร.์..เรารกัลาวใต ้ 

ก าหนดการเดนิทาง เมษายน - ตลุาคม 2566 
 

 สกัการะ วดัพูสะเหลา่ ชมววิทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงปากเซ  
 ชมมรดกโลก ปราสาทหนิวดัภ ูปราสาทศลิปะอายกุวา่ 1,000 ปี 
 แวะถา่ยรปู น า้ตกตาดเยอืง น า้ตกดงัของเมอืงจ าปาสกั พรอ้มชมธรรมชาตทิีส่วยงาม  
 ชมอกีหนึง่บรรยากาศของไรก่าแฟทีส่วยทีส่ดุในเมอืงปากซอง ปากซองไฮซแ์ลนด ์
 ชมความงามของ น า้ตกตาดฟาน และทา้ทายความกลา้กบัการโหนสลงิ เพือ่ชมความอลงัการของ

น า้ตก 



 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

06 – 08 เมษายน 2566 
13,888 3,000 

13 – 15 เมษายน 2566 
16,888 3,000 

14 – 16 เมษายน 2566 
16,888 3,000 

21 – 23 เมษายน 2566 
9,888 3,000 

28 – 30 เมษายน 2566 
13,888 3,000 

05 – 07 พฤษภาคม 2566 
13,888 3,000 

12 – 14 พฤษภาคม 2566 
9,888 3,000 

19 – 21 พฤษภาคม 2566 
10,888 3,000 

26 – 28 พฤษภาคม 2566 
10,888 3,000 

02 – 04 มถิุนายน 2566 
10,888 3,000 

09 – 11 มถิุนายน 2566 
10,888 3,000 

16 – 18 มถิุนายน 2566 
10,888 3,000 

23 – 25 มถิุนายน 2566 
10,888 3,000 

30 มถิุนายน – 02 กรกฎาคม 2566 
10,888 3,000 

07 – 09 กรกฎาคม 2566 
10,888 3,000 

14 – 16 กรกฎาคม 2566 
10,888 3,000 

21 – 23 กรกฎาคม 2566 
10,888 3,000 

28 – 30 กรกฎาคม 2566 
13,888 3,000 

04 – 06 สงิหาคม 2566 
10,888 3,000 

11 – 13 สงิหาคม 2566 
13,888 3,000 

18 – 20 สงิหาคม 2566 
10,888 3,000 

25 – 27 สงิหาคม 2566 
10,888 3,000 

01 – 03 กนัยายน 2566 
10,888 3,000 

08 – 10 กนัยายน 2566 
10,888 3,000 

15 – 17 กนัยายน 2566 
10,888 3,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

22 – 24 กนัยายน 2566 
10,888 3,000 

29 กนัยายน – 01 ตุลาคม 2566 
10,888 3,000 

06 – 08 ตลุาคม 2566 
13,888 3,000 

13 – 15 ตลุาคม 2566 
13,888 3,000 

20 – 22 ตลุาคม 2566 
13,888 3,000 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ)  

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 

 



 

 

 วนัแรก      กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – ทา่อากาศยานอุบลราชธาน ี – วดัภูพรา้ว – ดา่นช่องเม็ก - วดัพูสะเหล่า      

ปากเซ - พกัเมอืงปากเซ 

 

 

07.30 น. สมาชกิทกุท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

10.30 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตอิุบลราชธาน ี โดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) 
เทีย่วบนิที ่VZ220 

11.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอิุบลราชธาน ี รับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้น าท่านเดนิทางไป
รับประทานอาหารกลางวันในเมอืงอบุลราชธานี 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูด่า่นชอ่งเม็ก แวะชม วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะน าของ 
จ.อบุลฯ  ดว้ยความสวยงามของตวัโบสถ ์ทีผ่สมผสานงานศลิปะร่วมสมัยลา้นนากับลา้นชา้งเขา้กันแบบ
วจิติรบรรจงไดอ้ย่างลงตัว และววิทวิทัศน์ในบรเิวณวัดมจุีดชมววิสามารถมองเห็นอ่างเก็บน ้าเขือ่นสรินิ
ธร และเทอืกเขากัน้ระหวา่งชายแดนไทย-ลาว  แลนดม์ารค์หรอืเอกลักษณ์ของวัดทีถ่อืเป็นสิง่ทีไ่มเ่คย
เห็นทีไ่หนมากอ่นคอื ภาพเรอืงแสงของประตมิากรรมตน้กัลปพฤกษ์ทีต่ดิอยูผ่นังหลังโบสถ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ดา่นช่องเม็ก ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ขณะรอตรวจเอกสารผ่านแดน 
ท่านสามารถเทีย่วชมบรรยากาศรอบๆด่านชอ่งเม็ก และสปป.ลาวจับจ่ายซือ้สนิคา้ปลอดภาษีที ่Duty 
Free Shop ของฝ่ังลาวหรอืแลกเงนิสกลุกบีตามอัธยาศัย 
**เอกสารทีใ่ชแ้สดงตรงจุดน้ี คอื หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) เล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงมากกวา่เหลอื 6 
เดอืน และหลักฐานการฉีดวัคซนีครบโดส เชน่ วัคซนีพาสปอรต์แบบเลม่, ชนดิอเิล็กทรอนกิส*์* 
 
ออกเดนิทางสู ่เมอืงปากเซ ศนูยก์ลางแขวงจ าปาสกัระยะทางประมาณ 45 กม.   
 



 

 

น าท่านชม วดัพูสะเหลา่ ตัง้อยู่บนเนนิเขาใกลก้ับสะพานลาว-ญีปุ่่ น เป็นจุดชมววิทีส่วยงามทีส่ดุแห่ง
หนึง่ของเมอืงปากเซ มองเห็นพระพุทธรูปองคใ์หญส่เีหลอืงทองสง่างามบนเนนิผา บรเิวณโดยรอบวัด
ยังมพีระพุทธรูปองคเ์ล็กตัง้เรยีงรายอกีมากมาย ถอืไดว้า่เป็นจุดทอ่งเทีย่วเมอืงปากเซทีไ่มค่วรมองขา้ม
เลยทเีดยีว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
ทีพ่กั  โรงแรม โรงแรมเอราวณั รเิวอรไ์ซด ์โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 วนัทีส่อง      ปราสาทหนิวดัพู – ตาดฟาน – ปากซองไฮแลนด ์– ฟารม์อาโกร – พกัเมอืงปากซอง 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าทา่นไปยัง ปราสาทหนิวดัภ ูหรอืทีนั่กโบราณคดลีาว เรยีกวา่ นครเสดถาปรุะ ซึง่เป็นปราสาทศลิปะ 
ขอมยุคก่อนนครวัดอายุกว่า 1,000 ปี สรา้งโดยกษัตรยิ์ขอมหลายรัชกาล ตัง้อยู่ ณ ภูเกลา้ สัมผัส
ร่องรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหนิ รูปพระศวิะ พระนารายณ์ พระพรหม พระกฤษณะ 
นางอัปสร ปัจจุบันไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาตใิหเ้ป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของมวลมนุษยช์าต ิแหง่ที ่2 ของ สปป.ลาว เมือ่ปี  พ.ศ. 2545  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  เดนิทาง มุง่สูท่ีร่าบสงูบอละเวน, เมอืงปากซอง 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 
 จากนัน้น าทา่นชมน ้าตกธรรมชาตทิีอ่ยูท่า่มกลางไร่ชา กาแฟ น า้ตกตาดฟาน ชมความงามของน ้าตกคู่

แฝด ทีเ่กดิจากหนิทรายตระการตา จากตาดฟานรสีอรท์ แหลง่พักของคนรักธรรมชาต ิเดมิบรเิวณน้ีเป็น
ปากปล่องภูเขาไฟ จงึท าใหม้ลีักษณะเป็นเหวลกึลงไปเหมอืนปากปลอ่ง รายลอ้มไปดว้ยป่าเขาสเีขยีว 
แถมมหีมอกจางๆ จากละอองน ้าตกขนาดใหญ่ และส าหรับท่านทีช่อบความทา้ทาย สามารถโหนสลงิ
เพื่อชมความอลังการของน ้าตกอย่างใกลช้ดิ **ราคาทัวร์น้ียังไม่รวมกับค่าโหนสลงิ ราคาท่านละ 
1,200บาท** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้แวะชมบรรยากาศไร่กาแฟเบยีรช์า้ง ไร่กาแฟทีก่วา้งใหญ ่ทีรู่จ้ักกันในนาม ปากซองไฮซแ์ลนด ์  
เน้ือที ่19,000 ไร่ บนทีร่าบสงู บอละเวน (Bolaven Plateua) เมอืงปากซอง เป็นจุดชมววิไร่กาแฟอารา
บกิา้  ทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงปากซอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 เขา้ชมสวนผัก AGRO VEGE FARM  มพีืน้ทีป่ระมาณ 40 เฮกตาร ์(250 ไร่) ปลูกพชืผักมากกวา่ 77 
ชนิด โดยสามารถผลติพืชผักปลอดสารพษิ อาท ิผักสลัด มะเขอืเทศ แตงกวา ผักกาดขาว ตน้หอม 
หน่อไมฝ้ร่ัง และพรกิ ภายในฟารม์มโีรงเรอืนปลูกผักไฮโดรโปนกิส ์23 หลัง โรงเรอืนคัดเกรด 1 หลัง 
และโรงเรอืนขยายกลา้พันธุ ์1 หลัง ทัง้น้ียังเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีเ่ปิดใหผู้ท้ีส่นใจเขา้เยีย่ม
ชม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5)  
ทีพ่กั  โรงแรม โรงแรมปากซองแดนงาม โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 วนัทีส่าม     น า้ตกตาดเยอืง – ดา่นชอ่งเม็ก – ทา่อากาศยานอบุลราชธาน ี- กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  จากนัน้น าทา่นเขา้ชม น า้ตกตาดเยอืง เป็นน ้าตกทีส่วยงามแหง่หนึง่ของแขวงจ าปาสกั สายน ้าทีท่อด
ลงมาจากหนา้ผาท าใหน้ ้าแตกกระเซ็นเป็นละอองทีส่วยงาม และยังมจุีดชมววิส าหรับถ่ายรูปทีเ่ป็นจุด
ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดเ้ป็นอยา่งด ี  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนัน้น าท่านไปด่านชอ่งเม็ก ช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีในขณะผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืผ่านแดน

ตม.ไทย–ลาว    

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอบุลราชธาน ี 

16.25 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ225 
17.35 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพ

อากาศทีไ่มเ่อือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และการ

บรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศลาว สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนั

เดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

  

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์



 

 

 

 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

 

 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศลาวส าหรับคนไทย กรณีมปีระกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เน่ืองจากทาง

ลาวไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศลาวไม่

เกนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศลาวส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศลาว 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ/์อเีมล ์

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

  

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   



 

 

 

 

 

 

 

 

✓ เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ่้ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนื
คา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย
หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั ้งหมด ทั ้งน้ีขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ่้าย
การด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์(มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศลาว) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



 

 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น
หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระ
คา่ใชจ่้ายในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

17. เงื่อนไขและขอ้จากัดในการเดนิทาง อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทัง้น้ี
นักท่องเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะท าตามเงือ่นไขต่างๆ เชน่ การฉีดวัคซนี การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 และการ
ลงทะเบยีนตา่งๆตามนโยบายของแตล่ะประเทศและสายการบนิ  

18. ผูเ้ดนิทางไปประเทศ สปป.ลาวจะตอ้งแสดงใบรับรองการฉีดวัคซนีครบโดสฉบับจรงิหรอืส าเนา (อย่างนอ้ย 14 วัน 
กอ่นเดนิทาง)  


