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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤศจกิำยน: 12-14 พ.ย. 59 13,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤศจกิำยน: 11-13 / 18-20 / 19-21 / 25-27 /  

26-28 พ.ย. 59 
15,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ธนัวำคม: 09-11 ธ.ค. 59 16,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ธนัวำคม: 16-18 / 17-19 ธ.ค. 59  15,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ธนัวำคม: 23-25 / 24-26 ธ.ค. 59 17,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ธนัวำคม: 29-31 ธ.ค. 59 19,900.- 
 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ - เวยีงจันทน ์- วัดพระธาตุหลวง - วัดสสีะเกด - 

เวยีงจันทน ์- วังเวยีง 
✈ O O KHAMPASEUTH HOTEL 

2 
ล่องเรอืแม่น ้าซอง - วังเวยีง - หลวงพระบาง -  

น ้าตกตาดกวางส ี- พระธาตุพูส ี- ตลาดไนทบ์ารซ์า 
O O O SUNWAY HOTEL 

3 

ตักบาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - 

พิพิธภัณฑห์ลวงพระบาง - วัดเชยีงทอง -  

วัดวชุินราช - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ 

O O ✈  

เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบำง 
3 วนั 2 คนื (PG) 

โดยสำยกำรบนิบำงกอกแอรเ์วย ์
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วนัแรก กรุงเทพฯ - เวียงจนัทน ์- วดัพระธำตุหลวง - วดัสสีะเกด - เวียงจนัทน ์- วงัเวียง 

07.00 น.

  

คณะมาพรอ้มกันที ่ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 

เคานเ์ตอร ์F เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ บำงกอกแอรเ์วย ์(BANGKOK 

AIRWAYS) โดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค

สัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

 

09.45 น.

  

น าท่านเดนิทางสู่ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตวิตัไต สำธำรณรฐัประชำธปิไตย 

ประชำชนลำว โดยสายการบนิ บำงกอกแอรเ์วย ์เท ีย่วบนิที ่PG943 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.15 ช่ัวโมง 

 

11.00 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตวิตัไต สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชน 

ลำว น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่านนมัสการ พระธำตุหลวง มชีือ่เรยีกอกีชือ่ว่า พระเจดยี์โลกะจุฬามณี นับเป็นปู

ชนยีสถานอันส าคัญยิ่งของเมอืงเวยีงจันทน ์ต านานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมปีระวัตกิาร

ก่อสรา้งนับพันปีเช่นเดยีวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย วัดพระธาตุหลวงถอืไดว่้า

เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของประเทศลาว บรเิวณดา้นหนา้มอีนุสาวรยี์พระเจา้ไชยเชษฐาธิ

ราชประดษิฐานอยู่ และยังมรีา้นคา้จัดจ าหน่ายสนิคา้พื้นบา้นและหัตถกรรม จากนัน้

เดนิทางต่อไปยัง วดัสีสะเกด หรอื วัดสตสหัสสาราม กับหอค า พระราชวังหลวงของ

กษัตรยิ์ลาวสมัยก่อน วัดสสีะเกดสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจา้โพธสิารราช 

พระบดิาของพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ในพุทธศตวรรษที ่16 สาเหตุทีไ่ดช้ือ่ว่าวัดสสีะ

เกดเพราะอยู่ใกลก้ับพระราชวังหลวง พระเจา้แผ่นดนิลาวทุกพระองคนั์บแต่พระเจา้

โพธสิารราชผูส้รา้งนครหลวงเวยีงจันทน ์ทรงบรรทมหันศรีษะมาทางวัดนีเ้พื่อแสดง

ความเคารพต่อพระรัตนตรัย เพราะมพีระพุทธรูปส าคัญของลา้นชา้งประดษิฐานอยู่

หลายองค ์รวมทัง้พระแกว้มรกตทีท่รงอัญเชญิไปจากเชยีงใหม่  ดังนัน้วัดนีจ้งึถูก

เรยีกว่า "วัดสสีะเกด"  คอืวัดทีพ่ระเจา้แผ่นดนิทรงบรรทมหันพระเศยีร(ศรีษะ)ไปยัง

ทีตั่ง้วัด ดุจพระสารบุีตรนอนหันศรีษะไปในทศิทีพ่ระอัสชอิยู่  สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางต่อไปยัง วงัเวยีง อกีหนึง่เมอืงท่องเท ีย่วใน แขวงเวยีงจันทน ์ห่างจาก

เวยีงจันทนป์ระมาณ 160 ก.ม. วังเวยีง เมอืงในลุ่มน ้าซองทีเ่งยีบสงบโอบลอ้มไปดว้ย

ขุนเขากับสายหมอกยามเชา้ท ีส่วยทีสุ่ด ดังค าล ่าลอืท ีนั่กท่องเท ีย่วขนานนามว่า กุย้

หลนิเมอืงลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 4 

ช ัว่โมง 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั  KHAMPASEUTH HOTEL ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่, เมอืงวงัเวยีง  

วนัที่สอง ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ซอง - วงัเวียง - หลวงพระบำง - น ำ้ตกตำดกวำงส ี- พระธำตุพูส ี-  

                    ตลำดไนท์บำรซ์ำ 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 ตืน่เชา้รับอรุณกับบรรยากาศเย็นสบาย น าท่าน ล่องเรอืแมน่ ำ้ซอง ชมธรรมชาตแิละ

เก็บภาพบรรยากาศตลอดสองขา้งทาง  ไดเ้วลาออกเดนิทางไปยัง เมอืงหลวงพระ

บำง ระหว่างทางจะเห็นวถิชีวีติของชาวลาวสองขา้งถนนทีตั่ง้บา้นเรอืนแตกต่างกัน

ออกไป การเดนิทางจะไต่ระดับขึน้สู่ท ีสู่งสลับทีล่าดเชงิเขา ท่านจะไดพ้บเห็นป่าไม ้

และทวิทัศนท์ ีส่วยงามประกอบกับภูเขาหนิปูนทีม่รูีปร่างต่างๆ แปลกตาสวยงามและ

ยังคงสามารถรักษาธรรมชาตไิวไ้ดอ้ย่างดแีละสรา้งความประทับใจแก่ผูม้าเยือน 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 5 

ช ัว่โมง 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
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บำ่ย น าท่านเดนิทางต่อเพื่อไปชม น ำ้ตกตำดกวำงสี ซึง่หมายถงึกวางหนุ่ม น ้าตกนีต้ก

จากเขาทีสู่ง 70 เมตร สามารถถ่ายภาพจากดา้นหนา้ซึง่มสีะพานพาดผ่านสายน ้าท ีต่ก

ลงมา ฉากหลังคอืน ้าตกหนิปูนสขีาวและน ้าใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกดิเป็นสรุีง้ให ้

ไดเ้ห็น ทัศนยี์ภาพโดยรอบเป็นธรรมชาตใิหเ้หล่านักท่องเท ีย่วไดศ้กึษาแมกไมพ้ืช

พันธแ์ละยังมจุีดลงเล่นน ้าตามล าธารเล็กๆ บรเิวณดา้นล่างของน ้าตกท่านจะไดพ้บกับ

หมดี าท ีนั่กท่องเท ีย่วนยิมถา่ยรูป นอกจากความงามของน ้าตกแลว้ ยังหาซือ้ของที่

ระลกึทีท่างเขา้น ้าตกไดอ้กีดว้ย  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ตัวเมอืงมรดกโลก โดยองคก์าร

ยูเนสโกไ้ดย้กให ้เมอืงหลวงพระบำง เป็นเมอืงวัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรม

เก่าแก่ เนือ่งจากมวัีดวาอารามเก่าแก่มากมาย มบีา้นเรอืนอันเป็นเอกลักษณ์โค

โลเนยีลสไตลแ์ละขนบธรรมเนยีมประเพณีท ีง่ดงามและยังสบืทอดจนถงึปัจจุบัน เมอืง

หลวงพระบาง เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าในอดตี โดยพระเจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแว่นแควน้

ต่างๆ ของชนเผ่าไท - ลาว ในเขตลุ่มแม่น ้าโขง แม่น ้าคาน แม่น ้าอู ก่อตัง้เป็น  

อาณาจักรลา้นชา้ง ณ ดนิแดนรมิน ้าโขง คอื หลวงพระบาง  จากนัน้น าท่านขึน้สู่ เขำพู

สี ขึน้บันได 328 ขัน้ นมัสการธาตุพูส ีเจดยี์ธาตุคู่บา้นคู่เมอืงของชาวหลวงพระบาง 

ตลอดทางขึน้ท่านจะไดรั้บความกลิน่หอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลลีาวด)ี ซึง่เป็น

ดอกไมป้ระจ าชาตลิาว เมือ่ท่านถงึยอดใหท้่านนมัสการองคธ์าตุ ซึง่สรา้งในสมัยพระ

เจา้อนุรุทธ เมือ่ปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มยอด

ประดับดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ 7 ชัน้ สูง 21 เมตร ชมพระอาทติย์ยามอัสดง ววิ

ทวิทัศนร์อบเมอืงหลวงพระบางยามเย็น 

 

ค ่ำ   บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 หลังอาหารค ่าอสิระเดนิเท ีย่วชม ตลำดค ่ำ (NIGHT MARKET) บนถนนศรสีว่างวงศ ์

ตัง้แต่หนา้พระราชวังจนสุดถนน ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบ

หลวงพระบางยามราตร ีมทีัง้เสือ้ยืดสกรนีเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล่, กระเป๋าถอื, 

เครือ่งประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขยีน ฯลฯ จุดเด่นคอื สนิคา้แทบทุกชิน้เป็นสนิคา้

แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจ าหน่ายในราคาทีต่่อรองกันได ้อกีทัง้ยังมเีบเกอรี ่

ต่าง ๆ เพื่อใหท้่านไดล้ิม้ลอง และขนมเคก้อันแสนอร่อยนานาชนดิ หากท่านใดจะ

เลอืกซือ้ของใส่บาตรในเชา้วันรุ่งขึน้ก็สามารถจัดแจงหาซือ้ไดเ้ช่นกัน 

 

ทีพ่กั  SUNWAY HOTEL ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่, เมอืงหลวงพระบำง  

วนัที่สำม ตกับำตรขำ้วเหนยีว - ตลำดเช้ำ - วดัใหมสุ่วรรณภูมำรำม - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบำง - 

วดัเชียงทอง - วดัวิชุนรำช - หลวงพระบำง - กรุงเทพฯ  

เชำ้  ตืน่เชา้ท าธุระส่วนตัว จัดแจงเครือ่งแต่งกายเพื่อรอ ใส่บำตรขำ้วเหนยีว พรอ้มกับ

ประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึง่พระสงฆแ์ละสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมอืงหลวงพระ

บางจะออกบณิฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรูป ซึง่เป็นภาพอันน่าประทับใจและสือ่ถงึความ

ศรัทธาเลือ่มใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง (คำ่ท ำบุญ ไมร่วมใน

รำยกำร)  จากนัน้ใหท้่านเดนิชม ตลำดเชำ้ ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็นตลาดสด

ใหท้่านเลอืกซือ้อาหารพื้นเมอืงและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนดิก็แปลกตาและเป็นที่

สนใจของเหล่านักท่องเท ีย่วผูม้าเยือน   

 

  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าท่านชม วดัใหมสุ่วรรณภูมำรำม หรอืท ีช่าวหลวงพระบางเรยีกกันสัน้ๆ ว่า 

"วัดใหม่" เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึง่เป็นสมเด็จพระสังฆราช

องคสุ์ดทา้ยของลาวและยังเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมอืงหลวงพระ

บางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสักรนิฤทธิ ์จนกระทั่งถงึปี พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิ

พระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมือ่มา
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เยือนวัดแห่งนีส้ ิง่ท ีเ่ราจะสังเกตเห็นถงึความแตกต่างจากวัดอืน่ๆ คอื ตัวอุโบสถ (สมิ) 

ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมทัง้สีด่า้นสองระดับ

ต่อเนือ่งกัน ผนังดา้นหนา้พระอุโบสถตกแต่งดว้ยภาพลงรักปิดทองดูเหลอืงอร่ามงาม

ตายาวตลอดผนัง เล่าเรือ่งพระเวสสันดรชาดก โดยฝีมอืช่างหลวงประจ ารัชกาลเจา้

มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์  จากนัน้น าท่านเดนิชม พระรำชวงัหลวงพระบำง 

(พพิธิภณัฑ)์ ลักษณะอาคารเก่าท ีอ่อกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส สถาปัตยกรรม

ฝร่ังเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นทีตั่ง้ของอนุสาวรยี์เจา้มหาชวีติ

ศรสีว่างวงศ ์พระราชวังแห่งนีอ้ดตีนัน้เป็นทีป่ระทับของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ต่อมา

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ไดถู้ก

ปรับเปลีย่นใหเ้ป็นพิพิธภัณฑ ์ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูป

คู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบาง   

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย อกีหนึง่สถานทีข่องผูม้าเยือนเมอืงหลวงพระบางควรมาเทีย่วชม วดัเชยีงทอง ซึง่เป็น

วัดทีส่ าคัญและมคีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหนึง่จนไดรั้บการยกย่องจากนักโบราณคดว่ีา

เป็นด่ังอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชยีงทองถูกสรา้งขึน้ในรัชสมัยพระเจา้ไชย

เชษฐาธริาช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสดี า เล่าเรือ่งพุทธประวัตพิระสุธน-

มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนทิานเพื่อนบา้น พระประธานมชีือ่ว่า “พระองคห์ลวง”

นอกจากวัดเชยีงทองจะมพีระอุโบสถทีโ่ดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ 

การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมกีารตบแต่งดว้ยการน ากระจกสมีาตัดต่อกันเป็น

รูปตน้โพธิข์นาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ตดิเป็นรูปสัตวใ์นวรรคด ียามบ่ายทีแ่สงแดดส่อง

สะทอ้นลงมาดูสวยงาม สถานทีท่ ีเ่ราจะไปเยี่ยมชมอกีทีซ่ึง่มคีวามส าคัญและเรือ่งราว

ยาวนานเช่นเดยีวกันคอื วดัวชุินรำช ท ีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้วชุินราช (พ.ศ. 2046) 

นับเป็นอกีหนึง่พระธาตุท ีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึง่เป็นพระธาตุท ีม่รูีปทรง

คลา้ยกับลูกแตงโมผ่าครึง่ ชาวหลวงพระบาง จงึเรยีกชือ่ พระธำตุหมำกโม นีม้า

จนถงึปัจจุบัน  สมควรแก่เวลาอ าลาเมอืงหลวงพระบาง เดนิทางสู่ สนำมบนิ

นำนำชำตหิลวงพระบำง เพื่อน าท่านเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

 

17.25 น. น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ บำงกอกแอรเ์วย ์

(BANGKOK AIRWAYS) เท ีย่วบนิที ่PG946 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.00

ช่ัวโมง 

 

19.25 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศลำวปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ ทำง

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้สิ้น 

 

หมำยเหตุ **  บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใินกำรเปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ล่วงหนำ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ

เกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทำง ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ส ำหรบั

เดนิทำงต ัง้แต ่15 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 15 ทำ่น 
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** กรุณำส่งมอบหนงัสือเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผู้ใหญ ่

(หอ้งละ2 

ท่ำน) 

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผู้ใหญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่ 11-13 พ.ย. 59 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 12-14 พ.ย. 59 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 18-20 พ.ย. 59 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 19-21 พ.ย. 59 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 25-27 พ.ย. 59 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 26-28 พ.ย. 59 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 09-11 ธ.ค. 59 16,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 16-18 ธ.ค. 59 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 17-19 ธ.ค. 59 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 23-25 ธ.ค. 59 17,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 24-26 ธ.ค. 59 17,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

วนัที่ 29-31 ธ.ค. 59 19,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,200 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ผูใ้หญท่ำ่นละ 4,500 บำท / เด็กทำ่นละ 4,500 บำท 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม     :    

 ค่าบัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบุในรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามันไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ 

**ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และท่านตอ้งช าระเพิ่มเตมิ ในกรณที ีท่าง

สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ่ม** 

 ค่าทีพั่ก 2 คนื หอ้งละ 2 ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
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 หัวหนา้ทัวร ์หรอืมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง  

 ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 สัมภาระน ้าหนักไม่เกนิท่านละ 20 กก. 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 ค่าขา้วเหนยีวส าหรับตักบาตร 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

 ค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ ประมาณ 400 บาท ต่อท่าน ต่อทรปิ 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

3. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขกำรยกเลิก 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6.ยกเลิกกำรเดนิทำงในวันเดนิทาง กรณีถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและสปป.ลาว ไมม่กีำรคนื

เงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้สิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถ

เรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีม ในการมัดจ าต๋ัวท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

เงือ่นไขกำรเดนิทำง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญ

หาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่ทดแทน

ให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงคก์ารเดนิทางเพื่อท่องเท ีย่วเท่านัน้ 

12. เท ีย่วบนิ และรายการท่องเท ีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

13. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศลาวมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่

พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามทีร่ะบุในรายการ

ท่องเท ีย่วเท่านัน้ โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื Double) ในกรณีท ีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพัก

แบบ 3 ท่าน ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกัน

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหาย สูญหาย ล่าชา้ 

หรอือุบัตเิหตุต่างๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

17. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทุกคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 


