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        เร ิม่ตน้เพยีง 13,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 

บนิตรงเชยีงใหม ่แอว่เมอืงลาว  

สะบายด ีหลวงพระบาง 3 วนั 2 คนื 
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 
•  รว่มประเพณีตักบาตรขา้วเหนียว วถิขีองชาวเมอืง หลวงพระบาง 

•  ชมทวิทัศน์ของเมอืงหลวงพระบางพระธาตพุสู ี 

•  ชมความงาม น ้าตกตาดกวางส ีน ้าตกหนิปนูทีส่วยมหัศจรรยแ์หง่หลวงพระบาง 

•  ชมความสวยงามอลังการ วัดเชยีงทอง อัญมณีแหง่สถาปัตยกรรมลาว วัดเกา่แกท่ีส่ดุของแขวงหลวงพระบาง  
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   ก าหนดการเดนิทาง 

 

วนัที ่20 – 22 มถินุายน 2562 13,888. - 

วนัที ่08 – 10 สงิหาคม 2562 13,888. - 

วนัที ่24 – 26 ตุลาคม 2562 13,888. - 

วนัที ่21 – 23 พฤศจกิายน 2562 13,888. - 

วนัที ่05 – 07 ธนัวาคม 2562 14,888. - 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

(รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
เชยีงใหม่ - หลวงพระบาง PG983 (16.30-17.45)- พระธาตพุูส ี
– ตลาดไนทบ์ารซ์าร ์

 ✈ 🍽 
PAVILLION HOTEL 3*
หรอืเทยีบเท่า 

2 

ตกับาตรขา้วเหนียว - ตลาดเชา้ - พพิธิภัณฑห์ลวงพระบาง –  

ถ ้าติง่ - บา้นซา่งไห่ - น ้าตกตาดกวางส ี- บา้นผานม –  
วดัแสนสขุาราม 

🍽 🍽 🍽 
PAVILLION HOTEL 3*
หรอืเทยีบเท่า 

3 

วดัวชินุราช  -  วัดเชยีงทอง -ศนูยเ์ครือ่งเงนิ- วดัใหม่สวุรรณภู

มาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง – เชยีงใหม ่ PG984 
(18.30- 19.45) 

🍽 🍽 ✈ 
 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1  เชยีงใหม ่- หลวงพระบาง PG983 (16.30-17.45)- พระธาตุพูส ี– ตลาดไนทบ์ารซ์าร ์

14.30 น. คณะมาพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 7-10 
เคานเ์ตอร ์เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทุกท่าน 

16.30 น.  น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธปิไตย ประชาชนลาว โดยสาย

การบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG983 (บรกิารของวา่งและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

17.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว น า

ท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากนัน้น าท่านเขา้สู่ตัวเมืองมรดกโลก โดยองคก์าร

ยูเนสโกไ้ดย้กให ้เมอืงหลวงพระบาง เป็นเมืองวัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เน่ืองจากมีวัดวา

อารามเกา่แกม่ากมาย มบีา้นเรอืนอนัเป็นเอกลกัษณโ์คโลเนียลสไตลแ์ละขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม

และยังสืบทอดจนถงึปัจจุบัน เมืองหลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในอดตี โดยพระเจา้ฟ้างุม้ได ้

รวบรวมแวน่แควน้ตา่งๆ ของชนเผ่าไท - ลาว ในเขตลุม่แม่น ้าโขง แม่น ้าคาน แม่น ้าอู ก่อตัง้เป็นอาณาจักร

ลา้นชา้ง ณ ดนิแดนรมิน ้าโขง คอื หลวงพระบาง   

 จากนัน้น าท่านขึน้สู ่เขาพูส ีข ึน้บันได 328 ขัน้ นมัสการพระธาตุพูส ีเจดยีธ์าตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวง

พระบาง ตลอดทางขึน้ท่านจะไดร้ับความกลิน่หอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลลีาวด)ี ซึง่เป็นดอกไมป้ระจ า

ชาตลิาว เมือ่ท่านถงึยอดใหท้่านนมัสการองคธ์าตุ ซึง่สรา้งในสมัยพระเจา้อนุรุทธ เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระ

ธาตเุป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มยอดประดบัดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ 7 ชัน้ สูง 21 เมตร ชมพระ

อาทติยย์ามอสัดง ววิทวิทัศนร์อบเมอืงหลวงพระบางยามเย็น 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารค ่าอสิระเดนิเทีย่วชม ตลาดค ่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ ์ตัง้แต่หนา้

พระราชวงัจนสดุถนน ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตร ีมทีัง้เสือ้

ยดืสกรนีเป็นภาษาลาว, ผา้คลมุไหล,่ กระเป๋าถอื, เครือ่งประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จุดเด่นคอื 

สนิคา้แทบทุกชิน้เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจ าหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได ้อกีทัง้ยังมีเบ

เกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อใหท้่านไดล้ิม้ลอง และขนมเคก้อันแสนอร่อยนานาชนิด หากท่านใดจะเลอืกซือ้ของใส่

บาตรในเชา้วนัรุ่งขึน้ก็สามารถจัดแจงหาซือ้ไดเ้ชน่กนั 

พกัที ่
  PAVILLION HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่, เมอืงหลวงพระบาง 

วนัที ่2 
ตกับาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง –ถ า้ติง่ - บา้นซ่างไห่ - น า้ตกตาด

กวางส ี- บา้นผานม –วดัแสนสุขาราม 

 ตืน่เชา้ท าธุระสว่นตัว จัดแจงเครื่องแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรขา้วเหนียวพรอ้มกับประชาชนชาวหลวงพระ

บาง ซึง่พระสงฆแ์ละสามเณรจากวดัตา่งๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกบณิฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรูป ซึง่

เป็นภาพอนัน่าประทับใจและสือ่ถงึความศรัทธาเลือ่มใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง (ค่า

ท าบุญ ไม่รวมในรายการ) จากนัน้ใหท้่านเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็น ตลาดสดให ้

ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่า

นักท่องเทีย่วผูม้าเยอืน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดนิชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ)์ ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นที่ตัง้ของ

อนุสาวรียเ์จา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์พระราชวังแห่งน้ีอดตีนัน้เป็นที่ประทับของเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์

ตอ่มาเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวงัหลวงพระบาง ไดถู้กปรับเปลีย่นใหเ้ป็น

พพิธิภัณฑ ์ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบาง   

 

จากนัน้น าท่านลอ่งเรอืชม ถ า้ติง่ ตัง้อยู่ในภูเขาลกูใหญ่ตระหง่านอยู่รมิน ้าโขง เป็นลักษณะถ ้ารมิหนา้ผามี

โพรงถ ้าตืน้ๆ มีหนิงอกหนิยอ้ยเล็กนอ้ย เดมิมีพระพุทธรูปทอง เงนิ นาก ปัจจุบันเหลอืแต่พระพุทธรูปไม ้

จ านวนนับพันองค ์ในอดตีเจา้มหาชวีติแห่งหลวงพระบาง ตอ้งไปสกัการะบูชาพระพุทธรูปในถ ้า โดยเฉพาะ

ชว่งปีใหม่ลาว ทัง้เจา้มหาชวีติ ขา้ราชบรพิาร พระสงฆ ์ประชาชนทั่วไปจะเดนิทางไปสรงน ้าพระพุทธรูปที่

ถ ้าติง่บนและถ ้าติง่ล่าง  ดังนัน้ถ ้าติง่จงึเป็นอกีไฮไลส าคัญที่ท่านจะไปไปชมและสักการะพระพุทธรูป

ภายในถ ้า  น าท่านเดนิทางชมวถิีชวีติของชาวลาวที่ บา้นซ่างไห (Sanghai) ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโขง เป็น
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หมู่บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงเรื่องการตม้เหลา้ขาว หรือที่ชาวต่างประเทศเรียกกันว่า “เหลา้ลาว (Lau Lao)” แทบ

ทุกหลงัคาเรอืนจะมกีารตม้เหลา้ อนัเป็นเอกลกัษณเ์ดน่ๆ และเป็นอาชพีหลักของหมู่บา้นซ่างไห นอกจาก

จะใหท้่านไดช้มกรรมวธิีการตม้เหลา้แลว้ยังมีสนิคา้ที่เป็นเหลา้หมักอกีมากมาย อาทเิช่น เหลา้ดองแมง

ป่อง เหลา้ดองงู จะซือ้เป็นของฝากก็ไดน้อกจากจะมเีหลา้ตม้แลว้ยังมกีารทอผา้ เครือ่งเงนิและของทีร่ะลกึ

ของชาวเขาเผ่าแมว้วางจ าหน่ายอกีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางตอ่เพือ่ไปชม น า้ตกตาดกวางส ีซ ึง่หมายถงึกวางหนุ่ม น ้าตกน้ีตกจากเขาที่สูง 70 เมตร 

สามารถถ่ายภาพจากดา้นหนา้ซึง่มสีะพานพาดผ่านสายน ้าทีต่กลงมา ฉากหลงัคอืน ้าตกหนิปูนสขีาวและน ้า

ใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกดิเป็นสรีุง้ใหไ้ดเ้ห็น ทัศนียภ์าพโดยรอบเป็นธรรมชาตใิหเ้หล่านักท่องเที่ยว

ไดศ้กึษาแมกไมพ้ชืพันธแ์ละยังมจีุดลงเลน่น ้าตามล าธารเล็กๆ บรเิวณดา้นล่างของน ้าตกท่านจะไดพ้บกับ

หมดี าทีนั่กท่องเทีย่วนยิมถ่ายรูป นอกจากความงามของน ้าตกแลว้ ยังหาซือ้ของทีร่ะลกึทีท่างเขา้น ้าตกได ้

อกีดว้ย   

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ชม บา้นผานม หมู่บา้นชาวไทลือ้ผูท้อผา้ของเจา้มหาชวีติลาว อกีหนึ่งจุดท่องเที่ยวซึง่ผูม้าเยือน

หลวงพระบางไม่ควรพลาด เพราะบา้นผานมมีชือ่เสยีงในการท าผา้ทอมือดว้ยกีก่ระตุกแบบดัง้เดมิ ผา้ทอ

บา้นผานมมทีัง้ผา้แพรเบีย่งลวดลายแบบลือ้แท ้ๆ  และผา้ทีป่ระยุกตเ์ป็นของใชใ้นชวีติปัจจุบัน เชน่ ผา้ปูโตะ๊ 

ผา้คลมุเตยีง ผา้รองแกว้รองจานฯลฯ เดีย๋วน้ีชาวบา้นผานม น าผา้ทอมาวางจ าหน่ายใหนั้กท่องเที่ยวเลอืก

ซือ้ทีศ่นูยห์ัตถกรรมกลางหมู่บา้น  จากนัน้น าท่านชม วดัแสนสุขาราม ตามประวัตกิล่าวว่าชือ่ของวัดมา

จากเงนิจ านวน 100,000 กบี  ที่มีผูบ้รจิาคใหเ้ป็นทุนเริม่สรา้ง เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสรา้งขึน้ภายหลังที่นคร

หลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวยีงจันทน ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   PAVILLION HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่, เมอืงหลวงพระบาง 

วนัที ่3 วดัวชุินราช  -  วดัเชยีงทอง -ศูนยเ์คร ือ่งเงนิ- วดัใหมสุ่วรรณภมูาราม - ตลาดดารา –  

หลวงพระบาง – เชยีงใหม ่ PG984 (18.30- 19.45) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชม วดัวชุินราช ที่สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้วชิุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาว

หลวงพระบางใหค้วามนับถือ ซึง่เป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคลา้ยกับลูกแตงโมผ่าครึง่ ชาวหลวงพระบาง จงึ

เรยีกชือ่ พระธาตหุมากโม น้ีมาจนถงึปัจจุบัน ชม วดัเชยีงทอง ซึง่เป็นวัดที่ส าคัญและมีความงดงามที่สุด

แห่งหนึ่งจนไดร้ับการยกย่องจากนักโบราณคดวี่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชยีงทองถูก

สรา้งขึน้ในรัชสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ผนังภายในปิดทองฉลบุนพืน้รักสดี า เลา่เรือ่งพุทธประวัตพิระสุ

ธน-มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนทิานเพือ่นบา้น พระประธานมชีือ่วา่ “พระองคห์ลวง”นอกจากวัดเชยีง

ทองจะมพีระอโุบสถทีโ่ดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมี

การตบแต่งดว้ยการน ากระจกสมีาตัดต่อกันเป็นรูปตน้โพธิข์นาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ตดิเป็นรูปสัตวใ์นวรรคด ี

ยามบ่ายทีแ่สงแดดสอ่งสะทอ้นลงมาดสูวยงาม   

น าท่านเขา้สู ่ศนูยเ์คร ือ่งเงนิ ใหท้่านไดช้มงานฝีมอืการท าเครื่องเงนิ และเครื่องประดับของใชต้่างๆ ที่มี

การออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของลาว   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านชม วดัใหมสุ่วรรณภมูาราม หรอืทีช่าวหลวงพระบาง เรยีกกนัสัน้ๆ วา่ "วดัใหม่" เคยเป็นที่

ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึง่เป็นสมเด็จพระสังฆราชองคส์ุดทา้ยของลาวและยังเคยเป็นที่

ประดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคูเ่มอืงหลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสักรนิฤทธิ ์จนกระทั่งถงึปี 

พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมือ่
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โปรแกรม : แลน่ลาว สะบายดหีลวงพระบาง 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น 
 ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่  

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 
ท่านละ 

พักเดีย่ว

เพิม่ 
ท่านละ 

วนัที ่20 – 22 มถิุนายน 2562 13,888. - 13,888. - 13,888. - 13,888. - 7,888. - 2,000. - 

วนัที ่08 – 10 สงิหาคม 2562 13,888. - 13,888. - 13,888. - 13,888. - 7,888. - 2,000. - 

วนัที ่24 – 26 ตลุาคม 2562 13,888. - 13,888. - 13,888. - 13,888. - 7,888. - 2,000. - 

วนัที ่21 – 23 พฤศจกิายน 2562 13,888. - 13,888. - 13,888. - 13,888. - 7,888. - 2,000. - 

วนัที ่05 – 07 ธันวาคม 2562 14,888. - 14,888. - 14,888. - 14,888. - 8,288. - 2,200. - 

 

*** ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,900.- *** 

*** ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

 
**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**ส าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศลาว  
ลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ัง้** 

 

หมายเหตุ : รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีเ่ชยีงใหม ่กรงุเทพฯ และทีป่ระเทศลาว ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 
 
 

 

มาเยอืนวดัแห่งน้ีสิง่ที่เราจะสังเกตเห็นถงึความแตกต่างจากวัดอืน่ๆ คอื ตัวอุโบสถ (สมิ) ลักษณะจะเป็น

อาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทัง้สีด่า้นสองระดับต่อเน่ืองกัน ผนังดา้นหนา้พระ

อโุบสถตกแตง่ดว้ยภาพลงรักปิดทองดเูหลอืงอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เลา่เรือ่งพระเวสสนัดรชาดก โดย

ฝีมอืชา่งหลวงประจ ารัชกาลเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์ เดนิทางสู ่ตลาดดารา เพื่อชมเครื่องเงนิ ผา้ทอมือ

ทีม่าจากแขวงหัวพัน ซ าเหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนัน้ยังมีผา้ทอของไทลือ้ และผา้ทอจากลาวสูง 

ทอเป็นผา้ซิน่ หมวก ย่าม ฯลฯ   

สมควรแกเ่วลาอ าลาเมอืงหลวงพระบาง เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง เพื่อน าท่านเดนิทาง

กลบัสูป่ระเทศไทย 

18.30  น.   น าท่านเดนิทางกลับสู่ เชยีงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที ่

PG984 (บรกิารของวา่งและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

19.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเชยีงใหม ่โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ 

ไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กอง

ตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้

เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ีท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิ

ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้่าน ทราบลว่งหนา้ 5-7 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้   

แลว้ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม /ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

2. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ) 
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เงือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชแีละส่งหลักฐานการโอนเงินใหเ้จา้หนา้ที่ที่ดูแล 

       เสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ 

2.     สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน  

    3.     หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน 

            ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ  

            คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

    4.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว  

            หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

            การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

            จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัร ์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เคร ือ่งบนิมฉิะน ัน้

จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เงือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มีการ

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่

มกีารคนืเงนิทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์

จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่าน

จะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท และ

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมา

จ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 
 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.     บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูก

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่น่ังบนเครื่อง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้น้ีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ 

12.  เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศลาว มมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศลาว

ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ใน

กรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพัก

ของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีงได ้

ตามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สูญหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 


