เยือนเมืองลาว 4 วัน 3 คืน
ปากเซ ปากซอง จาปาสัก สีทนั ดร
พักเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ 4ดาว

ปากเซ.....อลั ง การแห่ ง ทิ ว เขาและสายน้ า โขง เสริ ม พลั ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ พิ่ ม พลั ง ชี วิ ต ร่ ว มสื บ สานประเพณี ช าว
ล าวใ ส่ บ าต รข ้า วเห นี ย ว ฟั ง ห มอ ล าเมื อ งโข งดิ น แด นสี ท ัน ด ร งามแท ้ หั ต ถกรรม พื้ น บ ้า น
ศู น ย์ก ลางธุ ร กิ จ แดนใต้
จาปาสั ก ...มรดกโลกวั ด พู อารยธรรมโบราณ ชื่ น ชมสถาปั ต ย์ส กุ ล ช่ า งจาปาสั ก
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ปากซอง...ดื่ ม ดา่ ธรรมชาติ ชมอุ ท ยานดอกไม้แ ละพื ช เมื อ งหนาว ชิ ม กาแฟสดรสเลิ ศ ท่ า มกลาง บรรยากาศ
อั น เขี ย วขจี
สี ทัน ดร...เที่ ย วน้ า ตกที่ ขึ้ นชื่ อ น้ า ตกหลี่ ผี แ ละน้ า ตกคอนพะเพ็ ง ไนท์แ อ็ ง การ่ า แห่ ง เอเชี ย

วันที่หนึ่ ง
09.00 น.
11.30 น.
13.00 น.

ปากเซ – จาปาสัก – ปราสาทวัดพู
(-/L/D)
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ให้การต้อนรับ
เรื่องของบัตรโดยสารแล ้วสัมภาระแด่ท่าน
ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ เมืองปากเซ สปป.ลาว โดยสายการบินลาว
เที่ยวบินที่ QV224
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองปากเซ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ หลังผ่านพิธีการประทับลงตรา
ตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร เชิญเก็บสัมภาระขึ้นรถท้องถิน่ จากนัน้ นาท่าน รับประทานบ๊ะหมี่โบราณเจ้า
ดังของเมืองปากเซ จากนัน้ นาท่านเขา้ สู่ตวั เมืองปากเซ เมืองเอกของแขวงจาปาสัก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับ 3 ของสปป.ลาว ครันยุคจักรวรรษฝรัง่ เศสตัง้ เมืองนี้
เพื่อ ค้านอานาจกับ นครจาปาสัก ซึ่งมีประวัติความเป็ นมา
เก่าแก่ยอ้ นขึ้นไปถึงยุคก่อนเขา้ มาตัง้ รกรากของขอมโบราณ
เมืองปากเซเป็ นเมืองเศรษฐกิจ มีความหลากหลายของเชื้อ
ชาติ ประเพณี และวัฒนธรรม นอกจากชาวลาวแลว้ ยัง มี
ชาวจีนและเวียดนามเขา้ มาอาศัยและตัง้ รกรากทามาหากิ น
จานวนมาก บรรยากาศโดยทัว่ ไปในเมืองปากเซเงียบสงบ
เป็ นธรรมชาติ ชาวบ ้านมีวถิ ชี ีวติ ที่เรียบง่าย นัง่ รถชม เมืองปากเซ ผ่านชมตึกเก่ายุคฝรัง่ เศส วังเจ้าบุญอุม้
วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่บ ้านคู่เมืองปากเซ ด้านหลังวัดติดสะพานที่พงึ สร้างเสร็จแทนสะพานเหล็กยุคฝรัง่ เศส
มีอทิ ธิพลเหนือดินแดนแห่งนี้ นับว่าสะพานสร้างใหม่น้ เี ป็ นสัญลักษณ์ของลาวยุคใหม่
นาคณะออกเดินทางสู่ เมืองจาปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้
เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทหินวัด ซึงถือว่าเป็ นปราสาท
ขอมแห่งแรกที่มอี ายุเก่าแก่ท่สี ุด ลักษณะของปราสาทเป็ น
เทวสถานขอมเพื่อสักการะพระสิวะ ปราสาทหินวัดพู หรือ
วัดพู ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในพ.ศ.2544 ใน
อดีตที่ตงั้ ของวัดพู เคยเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์และแห่งอารยะ
ธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วง
ศตวรรษที่ 6 – 8 ค้นพบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพือ่ บูชาแด่เทพเจ้า ต่อมาเป็ นยุคของอาณาจักรขอม
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เย็น
ที่พกั

วันที่สอง
เช้า
07.00 น.

เที่ยง

สมัยก่อนเมืองพระนคร เป็ นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล ้านช้างได้เปลี่ยน
เทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็ นวัดในพุทธ ศาสนานิกายเถรวาท ทาเลที่ตงั้ สวยงามมาก มี ศยัมภูวลงคศิ ว
ลึงค์ ธรรมชาติ หรือ ศยัมภูวลงค์ โดดเด่นบนยอดเขาลิงคบรรบต คนลาวเรียกว่า ภูเก้า
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ หรือเทียบเท่า

ปากเซ - สีทนั ดร(สี่พนั ดร) - น้ าตกหลี่ผี - น้ าตกคอนพะเพ็ง
(B/L/D)
 รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ดินแดนตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมร ถึงท่าเรือบา้ นนากาสัง นัง่ เรือล่องโขงลัด
เลาะเกาะแก่ งกลางมหานทีสีทนั ดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นบั พันเกาะ ทิวทัศน์ริม ฝัง่
สวยงามจับใจ ขึ้นฝัง่ ที่เกาะดอนเดช ต่อด้วยการนัง่ รถห้าแถว
ไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่านเกาะดอนคอน สู่น้ าตกหลี่ผี หรือ
น้ าตกสัมพะมิตร ที่เกิดจากนา้ ที่ไหลถาโถมผ่านเกาะเนินหิน
ซึ่ง เป็ นโขดหิน แก่ ง หิน อัน แข็ง แกร่ ง เป็ น สายนา้ ที่ไ หลมา
รวมตัว กัน พุ่ง กระโจนลงตามซอกหิ น ความกว้า งกว่ า 3
กิโลเมตร ชาวบ ้านจะนาเครื่องดักจับปลาภูมปิ ญั ญาชาวบ ้าน ที่
เรียกว่า หลี่ มาวางดักระหว่างซอกหินที่นา้ ไหลผ่านเพือ่ ดักจับ
ปลาในอดีตชาวบา้ นมาวางหลี่ดกั ปลาไว้ในตอนเช้า ตกสายบ่ายคลอ้ ยกลับมาเก็บปลาบางครัง้ ก็พบเจอ
ซากศพที่ลอยมาตามนา้ ติดกับหลีด่ กั ปลาจึงเป็ นที่มาของคาว่าหลีผ่ ี
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
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เย็น
ที่พกั
วันที่สาม
05.00 น.

ใช้เวลาเดินทางประมาณชัว่ โมงเพื่อเดินทางสู่ น้ าตกคอนพะเพ็ง เป็ นนา้ ตกขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงแห่ง
หนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน เป็ นนา้ ตกที่มีหลายชัน้ ตัง้ อยู่บน
แก่งหินขนาดใหญ่ขวางกัน้ เส้นทางการไหลของแม่นา้ โขงทัง้
สาย มีลกั ษณะต่างระดับกันสู งประมาณ 10 เมตร จัดเป็ น
นา้ ตกที่ได้รบั นา้ จากแม่นา้ โขงตอนล่างนา้ ตกคอนพะเพ็งมี
ความสู ง 21 เมตร (69 ฟุ ต ) กระแสน า้ ไหลเชี่ ย ว 9.7
กิ โ ลเมตร (6.0 ไมล์) ปริ มาณนา้ ตกลงมาด้ว ยความเร็ ว
ประมาณ 11,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (390,000 ลูกบาศก์
ฟุต/วินาที) แม้ว่าปริมาณสูงสุดในบันทึกได้ถงึ กว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (1,700,000 ลูกบาศก์ฟตุ /
วินาที)นา้ ตกคอนพะเพ็งได้รบั ฉายาว่า “ไนแอการาแห่งเอเชีย” ตัง้ อยู่ในแขวงจาปาศักดิ์ ประเทศลาว ห่าง
จากเมืองปากเซประมาณ 150 กิโลเมตร เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ข้ นึ ชื่อและสวยงามมากแห่งหนึ่ง ของ
ประเทศลาวโดยคาว่า “คอน” หมายถึง “แก่ ง ” หรื อ “เกาะ” “พะเพ็ง ” หมายถึง “พระจัน ทร์ว นั เพ็ญ ”
นอกจากนี้แลว้ นา้ ตกคอนพะเพ็งยังเป็ นสถานที่อาศัยของสัตว์นา้ หายากหลายชนิด เช่น ปลาค้อคอนพะ
เพ็ง ที่เป็ นปลาค้อเฉพาะถิ่นที่พบได้ในแถบนี้เท่านัน้ และเป็ นแหล่งอาศัยของโลมาหัวบาตร หรือ “ปลาข่า”
ในภาษาลาว โลมาเพียงไม่ก่ชี นิดที่อาศัยอยู่ในนา้ จืดได้ของโลก รวมถึงเป็ นแหล่งกาเนิดของปลาบึก ซึง่ เป็ น
ปลาหนังนา้ จืดที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดในโลกอีกด้วย
 รับประทานอาหารที่รา้ นอาหาร
โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ หรือเทียบเท่า
ตักบาตรเช้า - ช๊อปปิ้ งตลาดเช้า – น้ าตกตาดเยือง - สวนไม้ดอกเมืองหนาว - ไร่กาแฟ (B /L/D )
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ร่วมทาบุญตักบาตรข ้าวเหนียวแด่พระสงฆ์ ณ วัดหลวงอันเป็ นวัดเก่าแก่คู่บ ้านคู่เมือง
ปากเซเพือ่ เป็ นการสืบสานพระพุทธศาสนา หลังจากนัน้ นาท่านชมสถาปัตย์กรรมสกุลช่างจาปาสักภายใน
บริเวณวัดซึง่ มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี แต่ยงั คงสภาพสมบูรณ์ย่งิ จากนัน้ นาท่านสู่ตลาดเช้าเมืองปากเซ เพือ่
ชมวิถชี ีวติ ชาวเมืองพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกประเภทสินค้าหัตถกรรม อาทิ ผ้าซิ่นไหม เครื่องเงิน ฝี มอื ป
รานิต สินค้านาเข ้าจากเมืองจีนอาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้ า นาฬกิ า กระเป๋ าหนัง ฯลฯ ราคาย่อมเยา
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เช้า

 รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นาคณะมุ่งหน้าสู่ ท่ีราบสูงโบโลเวน ( Bolaven
Plateau ) เป็ นแหล่งปลูกกาแฟชัน้ ดีของลาว โดยแถบนัน้ จะมี
นา้ ตกเยอะมาก แต่ท่นี ิยมไปกัน มีหลาย แห่ง อาทิ ตาดผาส้วม
ตาดฟาน ตาดเยือง ตาดเลาะ ตาดสักการะ ตาดนา้ พาก ตาดตา
เกด ตาดขมึด และตาดเสือ เป็ นต้น ( ตาด แปลว่า นา้ ตก )
คณะเราจะแวะที่น้ าตกตาดเยื้องซึ่งเป็ นนา้ ตกที่
ยังคงสภาพความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินและเก็บภาพเป็ นที่ร ะลึก ระหว่าง
ทางแวะให้ท่านชมทัศนียภ์ าพของไร่กาแฟที่ใหญ่
ที่สุดของกลุม่ ประเทศAEC อิสระเลือกชิมกาแฟ
สดรสเยี่ยมจากไร่ตามอัธยาศัย

เที่ยง

เย็น
ที่พกั
วันที่ส่ี

 บริการอาหารพื้นเมืองรสเยี่ยมแสนอร่อย ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านสู่สวนดอกไม้เมืองหนาวและสตอร์เบอร์ร่ี ซึงมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เป็ นพันไร่โดยเจ้าของ
ผูป้ ระกอบการได้รบั สัมประทานที่ดินจากรัฐบาลลาวเพื่อการพัฒนาไม้ดอกและพืชสวนเมืองหนาวเพื่อการ
ส่งออก ภายในสวนมีการจัดโซลนิ่ง เริ่มตัง้ แต่บริเวนประตูทางเขา้ เป็ นไม้ดอกทุ่งทานตะวันเหลืองอร่ าม
มาถึงทุ่งดอกดาวกระดาย ปรับภูมที ศั น์เป็ นสวนริมทะเลสาบและตบแต่งประดับประดาด้วยไหหินอันเป็ น
เอกลักษณ์ทางโบราณคดีข องลาวคือ ทุ่งไหหิน ที่แขวงเซียงแขวงอยู่ท างภาคเหนือของลาว น่ าดู ช มยิ่ง
หลังจากนัน้ จะเป็ นไฮไลท์ท่นี กั ท่องเที่ยวชื่นชอบที่สุดก็คือ โซลดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกเป็ นแปลงมีสีสนั
สดใสปลูกสลับกันเป็ นทิวแถวยาวสุดลูกหูลูกตาน่าดูชมยิ่ง อีกทัง้ สวนกุหลาบดอกโตหลากสีและไม้แขวน
เช่นกลว้ ยไม้ป่า หรือตระกุลแวนดา แคทริยา หลากหลายละลานตา ตามด้วยสวนสตอเบอร์ ร่ลี ูกโตที่ปลูก
กันเป็ นพื้นที่หลายสิบไร่เพือ่ ป้ อมตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นที่น่าดูชมยิ่ง
 รับประทานอาหารที่รา้ นอาหาร
โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ
ปากเซ - กรุงเทพฯ
(B/-/-)

06.30
07.30 น.

 รับประทานอาหาร (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรส่งคณะที่สนามบินนานาชาติเมืองปากเซ เพือ่ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
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09.00 น.
10.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV223
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ

รายการนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงลูกค้ าเป็ นหลัก

อัตราค่าบริการ
ว ันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก

พ ักเดีย
่ ว

11 – 14 พ.ค 61

12,555

12,555

4,000

25 - 28 พ.ค 61

12,555

12,555

4,000

ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้
และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2.กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจานวนไม่ตา่ กว่า 15 ท่านขึ้ นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย10 วัน
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่ องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ ามันสายการบินปรับขึ้ น และ/หรือมี
ผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทาการจอง มิฉะนั้น
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
ประกาศสาคัญ
สายการบิน มีนโยบายใน จากัดน้ าหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กรณีน้ าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ท่าน
ต้องชาระค่าน้ าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ ออกเดินทางได้ 20
ท่านขึ้ นไป
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ปากเซ - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ ,ค่าภาษีสนามบิน
กรุงเทพฯ และที่เมืองปากเซ , ค่าที่พกั โรงแรม รวมทั้งสิ้ น 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอด
รายการ , ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ , อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ , ค่า
ประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัย
อัตรานี้ ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****
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เอกสารทีป่ ระกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือ
หน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ มัดจาค่าทัวร์ ภายใน 2 วันทาการ และ ที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย25วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น เนื่ องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพือ่ ทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการ
บินเพือ่ ออกตั ๋วเครือ่ งบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป
(นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์ วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้ นไป
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบตั ิเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่ พอใจก่อนชาระค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ตวั ท่านและ
สมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆในบริษัทฯ กาหนด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ที่เข้าพักโดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณีผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่า งน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัท
ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11.ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
ๆ
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12. การขับรถในเวียดนาม จากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่ โมง (แล้วแต่พื้นที่)
13. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุ
วุน่ วายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทาให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กาหนด และ/หรือตารางเวลา
บินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กาหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็ นสาคัญ

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน (นับจากวันหมดอายุ)
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