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 ชมเมอืงมรดกโลก หลวงพระบาง 

 ตกับาตรขา้วเหนยีว ยามเชา้และ ชมตลาดเชา้ เมอืงหลวงพระบาง 

 ชมววิพระอาทติยต์กดนิที ่พระธาตพุสู ี 

 ชอ้ปป้ิง ตลาดไนทบ์ารซ์า สนิคา้หัตถกรรม ผา้ทอ , เครือ่งเงนิ ศลิปะพืน้บน้ชาวลาว  

 ชมความงามน ้าตกหนิปนู น า้ตกตาดกวางส ี

 ชม วดัเชยีงทอง อัญมณีแหง่สถาปัตยกรรมลาว 

** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-ลาวและคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้ ** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 
 
ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที:่ 29-31 ก.ค. 59         13,900.- 

วนัที:่ 05-07 / 19-21 / 26-28 ส.ค. 59       13,900.- 

วนัที:่ 12-14 ส.ค. 59 (วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ      14,900.- 

วนัที:่ 02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 ก.ย. / 30 ก.ย.-02 ต.ค. 59  13,900.- 

วนัที:่ 07-09 / 08-10 / 28-30 / 29-31 ต.ค. 59     13,900.- 

วนัที:่ 21-23 / 22-24 / 23-25 ต.ค. 59 (วนัหยดุปิยมหาราช)   15,900.- 
วนัที:่ 04-06 / 17-19 / 18-20 / 19-21 พ.ย 59     13,900.- 

วนัที:่ 20-22 / 24-26 / 25-27 / 26-28 / 27-29 พ.ย. 59    13,900.- 

มหศัจรรย ์AEC, ลาว หลวงพระบาง เมอืงมรดกโลก 
3 วนั 2 คนื (FD) 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์LAOS-5892-3D-FD-W07 

  

1. กรงุเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัวชินุราช -  

วดัเชยีงทอง - พระธาตพุสู ี-  

ตลาดไนทบ์ารซ์า 

2. ตักบาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ -  

พพิธิภัณฑห์ลวงพระบาง - ถ ้าติง่ -  

บา้นซา่งไห ่- น ้าตกตาดกวางส ี-  

วดัแสนสขุาราม 

3. วดัใหมส่วุรรณภมูาราม - บา้นผานม -  

ตลาดดารา - วดัโพนเพา -  

หลวงพระบาง - กรงุเทพฯ 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัวชุินราช - วดัเชยีงทอง - พระธาตพุสู ี-  

  ตลาดไนทบ์ารซ์า 

11.30 น.

  

คณะมาพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ผูโ้ดยสารขาออก ประต ู3 เคานเ์ตอร ์2 

เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ แอรเ์อเชยี (AIR ASIA) โดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ 

และอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

14.10 น.

  

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธปิไตย 

ประชาชนลาว โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD1030 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.20 ชัว่โมง 

 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธปิไตย 

ประชาชนลาว น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  จากนัน้น าทา่น

เขา้สูต่ัวเมอืงมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโกไ้ดย้กให ้เมอืงหลวงพระบาง เป็นเมอืง

วัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเกา่แก ่เนือ่งจากมวีดัวาอารามเกา่แกม่ากมาย มี

บา้นเรอืนอนัเป็นเอกลกัษณ์โคโลเนยีลสไตลแ์ละขนบธรรมเนยีมประเพณีทีง่ดงามและ

ยงัสบืทอดจนถงึปัจจบุนั เมอืงหลวงพระบาง เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ในอดตี โดยพระ

เจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแวน่แควน้ตา่งๆ ของชนเผา่ไท - ลาว ในเขตลุม่แมน่ ้าโขง แมน่ ้า

คาน แมน่ ้าอ ูกอ่ตัง้เป็นอาณาจักรลา้นชา้ง ณ ดนิแดนรมิน ้าโขง คอื หลวงพระบาง  

สถานทีท่ีเ่ราจะไปเยีย่มชมอกีทีซ่ ึง่มคีวามส าคญัและเรือ่งราวยาวนานเชน่เดยีวกนัคอื 

วดัวชุินราช ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอกีหนึง่พระธาตุ

ทีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึง่เป็นพระธาตทุีม่รีปูทรงคลา้ยกบัลกูแตงโมผา่

ครึง่ ชาวหลวงพระบาง จงึเรยีกชือ่ พระธาตหุมากโม นีม้าจนถงึปัจจบุนั  อกีหนึง่

สถานทีข่องผูม้าเยอืนเมอืงหลวงพระบางควรมาเทีย่วชม วดัเชยีงทอง ซึง่เป็นวดัที่

ส าคญัและมคีวามงดงามทีส่ดุแหง่หนึง่จนไดรั้บการยกยอ่งจากนักโบราณคดวีา่เป็น

ดั่งอญัมณีแหง่สถาปัตยกรรมลาว วัดเชยีงทองถกูสรา้งขึน้ในรัชสมยัพระเจา้ไชย

เชษฐาธริาช ผนังภายในปิดทองฉลบุนพืน้รักสดี า เลา่เรือ่งพทุธประวัตพิระสธุน-

มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนทิานเพือ่นบา้น พระประธานมชีือ่วา่ “พระองคห์ลวง”

นอกจากวดัเชยีงทองจะมพีระอโุบสถทีโ่ดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ 

การตกแตง่ลวดลายตามผนังภายในมกีารตบแตง่ดว้ยการน ากระจกสมีาตดัตอ่กนัเป็น

รปูตน้โพธิข์นาดใหญ ่ดา้นขา้งก็ตดิเป็นรปูสตัวใ์นวรรคด ียามบา่ยทีแ่สงแดดสอ่ง

สะทอ้นลงมาดสูวยงาม  จากนัน้น าทา่นขึน้สู ่เขาพูส ีข ึน้บนัได 328 ขัน้ นมสัการธาตุ

พสู ีเจดยีธ์าตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึน้ทา่นจะไดรั้บความกลิน่

หอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลลีาวด)ี ซึง่เป็นดอกไมป้ระจ าชาตลิาว เมือ่ทา่นถงึยอด

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์LAOS-5892-3D-FD-W07 

 ใหท้า่นนมสัการองคธ์าต ุซึง่สรา้งในสมยัพระเจา้อนุรทุธ เมือ่ปี พ.ศ. 2337 พระธาตุ

เป็นรปูทรงดอกบวั อยูบ่นฐานสีเ่หลีย่มยอดประดับดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ 7 ชัน้ สงู 

21 เมตร ชมพระอาทติยย์ามอสัดง ววิทวิทศันร์อบเมอืงหลวงพระบางยามเย็น 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 หลังอาหารค า่อสิระเดนิเทีย่วชม ตลาดค า่ (NIGHT MARKET) บนถนนศรสีวา่งวงศ ์

ตัง้แตห่นา้พระราชวังจนสดุถนน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบ

หลวงพระบางยามราตร ีมทีัง้เสือ้ยดืสกรนีเป็นภาษาลาว, ผา้คลมุไหล,่ กระเป๋าถอื, 

เครือ่งประดับ, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จดุเดน่คอื สนิคา้แทบทกุชิน้เป็นสนิคา้

แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจ าหน่ายในราคาทีต่อ่รองกนัได ้อกีทัง้ยงัมเีบเกอรี ่

ตา่ง ๆ เพือ่ใหท้า่นไดล้ิม้ลอง และขนมเคก้อนัแสนอรอ่ยนานาชนดิ หากทา่นใดจะ

เลอืกซือ้ของใสบ่าตรในเชา้วันรุง่ขึน้ก็สามารถจัดแจงหาซือ้ไดเ้ชน่กนั 

 

ทีพ่กั  SUNWAY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงหลวงพระบาง  

วนัทีส่อง ตกับาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง - ถ า้ต ิง่ - บา้นซา่งไห ่-   

 น า้ตกตาดกวางส ี- วดัแสนสขุาราม 

เชา้ ตืน่เชา้ท าธรุะสว่นตวั จัดแจงเครือ่งแตง่กายเพือ่รอ ใสบ่าตรขา้วเหนยีว พรอ้มกบั

ประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึง่พระสงฆแ์ละสามเณรจากวดัตา่งๆ ทั่วเมอืงหลวงพระ

บางจะออกบณิฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรปู ซึง่เป็นภาพอนัน่าประทับใจและสือ่ถงึความ

ศรัทธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง (คา่ท าบญุ ไมร่วมใน

รายการ)  จากนัน้ใหท้า่นเดนิชม ตลาดเชา้ ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็นตลาดสด

ใหท้า่นเลอืกซือ้อาหารพืน้เมอืงและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนดิก็แปลกตาและเป็นที่

สนใจของเหลา่นักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน 

 

   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าทา่นเดนิชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ)์ ลักษณะอาคารเกา่ที่

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว 

ดา้นนอกอาคารเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีเ์จา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์พระราชวังแหง่นีอ้ดตี

นัน้เป็นทีป่ระทับของเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์ตอ่มาเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการ

ปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ไดถ้กูปรับเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์

ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง” พระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบาง  

จากนัน้น าทา่นชม ถ า้ต ิง่ ตัง้อยูใ่นภเูขาลกูใหญต่ระหงา่นอยูร่มิน ้าโขง เป็นลักษณะถ ้า

รมิหนา้ผามโีพรงถ ้าตืน้ๆ มหีนิงอกหนิยอ้ยเล็กนอ้ย เดมิมพีระพทุธรปูทอง เงนิ นาก 

ปัจจบุนัเหลอืแตพ่ระพทุธรปูไมจ้ านวนนับพันองค ์ในอดตีเจา้มหาชวีติแหง่หลวงพระ

บาง ตอ้งไปสกัการะบชูาพระพทุธรปูในถ ้า โดยเฉพาะชว่งปีใหมล่าว ทัง้เจา้มหาชวีติ 

ขา้ราชบรพิาร พระสงฆ ์ประชาชนทั่วไปจะเดนิทางไปสรงน ้าพระพทุธรปูทีถ่ ้าติง่บน

และถ ้าติง่ลา่ง  ดังนัน้ถ ้าติง่จงึเป็นอกีไฮไลส าคญัทีท่า่นจะไปไปชมและสกัการะ

พระพทุธรปูภายในถ ้า  น าทา่นเดนิทางชมวถิชีวีติของชาวลาวที ่บา้นซา่งไห 

(Sanghai) ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าโขง เป็นหมูบ่า้นทีม่ชีือ่เสยีงเรือ่งการตม้เหลา้ขาว หรอืทีช่าว

ตา่งประเทศเรยีกกนัวา่ “เหลา้ลาว (Lau Lao)” แทบทกุหลงัคาเรอืนจะมกีารตม้เหลา้ อนั

เป็นเอกลักษณ์เดน่ๆ และเป็นอาชพีหลักของหมูบ่า้นซา่งไห นอกจากจะใหท้า่นไดช้ม

กรรมวธิกีารตม้เหลา้แลว้ยังมสีนิคา้ทีเ่ป็นเหลา้หมักอกีมากมาย อาทเิชน่ เหลา้ดองแมง

ป่อง เหลา้ดองง ูจะซือ้เป็นของฝากก็ไดน้อกจากจะมเีหลา้ตม้แลว้ยังมกีารทอผา้ 

เครือ่งเงนิและของทีร่ะลกึของชาวเขาเผา่แมว้วางจ าหน่ายอกีดว้ย   

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปชม น า้ตกตาดกวางส ีซ ึง่หมายถงึกวางหนุ่ม น ้าตกนีต้ก  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์LAOS-5892-3D-FD-W07 

 จากเขาทีส่งู 70 เมตร สามารถถา่ยภาพจากดา้นหนา้ซึง่มสีะพานพาดผา่นสายน ้าทีต่ก

ลงมา ฉากหลังคอืน ้าตกหนิปนูสขีาวและน ้าใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกดิเป็นสรีุง้ให ้

ไดเ้ห็น ทัศนยีภ์าพโดยรอบเป็นธรรมชาตใิหเ้หลา่นักทอ่งเทีย่วไดศ้กึษาแมกไมพ้ชื

พันธแ์ละยงัมจีดุลงเลน่น ้าตามล าธารเล็กๆ บรเิวณดา้นลา่งของน ้าตกทา่นจะไดพ้บกบั

หมดี าทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมถา่ยรปู นอกจากความงามของน ้าตกแลว้ ยงัหาซือ้ของที่

ระลกึทีท่างเขา้น ้าตกไดอ้กีดว้ย  จากนัน้น าทา่นชม วดัแสนสขุาราม ตามประวตักิลา่ว

วา่ชือ่ของวัดมาจากเงนิจ านวน 100,000 กบี  ทีม่ผีูบ้รจิาคใหเ้ป็นทนุเริม่สรา้ง เป็นวดั

เกา่แกท่ีถ่กูสรา้งขึน้ภายหลงัทีน่ครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวยีงจันทน์ 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  SUNWAY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงหลวงพระบาง  

วนัทีส่าม วดัใหมส่วุรรณภมูาราม - บา้นผานม - ตลาดดารา - วดัโพนเพา - หลวงพระบาง - 

กรงุเทพฯ  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าทา่นชม วดัใหมส่วุรรณภมูาราม หรอืทีช่าวหลวงพระบางเรยีกกนัสัน้ๆ วา่ 

"วัดใหม"่ เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระสงัฆราชบญุทัน ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราช

องคส์ดุทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระพทุธรปูคูเ่มอืงหลวงพระ

บางในรัชสมยัของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธิ ์จนกระทั่งถงึปี พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชญิ

พระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจบุนั เมือ่มา

เยอืนวดัแหง่นีส้ ิง่ทีเ่ราจะสงัเกตเห็นถงึความแตกตา่งจากวัดอืน่ๆ คอื ตวัอโุบสถ (สมิ) 

ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามขีนาดใหญ ่มชีายคาปกคลมุทัง้สีด่า้นสองระดบั

ตอ่เนือ่งกนั ผนังดา้นหนา้พระอโุบสถตกแตง่ดว้ยภาพลงรักปิดทองดเูหลอืงอรา่มงาม

ตายาวตลอดผนัง เลา่เรือ่งพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมอืชา่งหลวงประจ ารัชกาลเจา้

มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์ จากนัน้ชม บา้นผานม หมูบ่า้นชาวไทลือ้ผูท้อผา้ของเจา้มหา

ชวีติลาว อกีหนึง่จดุทอ่งเทีย่วซึง่ผูม้าเยอืนหลวงพระบางไมค่วรพลาด เพราะบา้นผา

นมมชีือ่เสยีงในการท าผา้ทอมอืดว้ยกีก่ระตกุแบบดัง้เดมิ ผา้ทอบา้นผานมมทีัง้ผา้แพร

เบีย่งลวดลายแบบลือ้แท ้ๆ  และผา้ทีป่ระยกุตเ์ป็นของใชใ้นชวีติปัจจบุนั เชน่ ผา้ปโูตะ๊ 

ผา้คลมุเตยีง ผา้รองแกว้รองจานฯลฯ เดีย๋วนีช้าวบา้นผานม น าผา้ทอมาวางจ าหน่าย

ใหนั้กทอ่งเทีย่วเลอืกซือ้ทีศ่นูยห์ัตถกรรมกลางหมูบ่า้น  เดนิทางสู ่ตลาดดารา เพือ่

ชมเครือ่งเงนิ ผา้ทอมอืทีม่าจากแขวงหัวพัน ซ าเหนอื และหลวงพระบาง นอกจากนัน้

ยงัมผีา้ทอของไทลือ้ และผา้ทอจากลาวสงู ทอเป็นผา้ซิน่ หมวก ยา่ม ฯลฯ 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าทา่นไปยงั วดัโพนเพา ซึง่เป็นวัดเล็กๆ ทีส่รา้งขึน้โดยพระอาจารยส์าย

สมทุร มศีาสนสถานสว่นใหญอ่ยูบ่รเิวณเชงิเขา จดุเดน่ทีน่่าชมอยูท่ีส่นัตเิจดยีบ์นยอด

เนนิ เป็นวดัสรา้งใหม ่เป็นทีว่ปัิสสนาธรรม เมือ่ไปถงึวดัแหง่นีจ้ะเห็นความแตกตา่งจาก

เจดยีอ์งคอ์ืน่ในเมอืงหลวงพระบาง ภายในเจดยีนั์น้สามารถเดนิขึน้ไปชมความสวยงาม

ในเจดยีท์ัง้ 4 ชัน้ และสามารถมองเห็นววิของเมอืงหลวงพระบางไดโ้ดยรอบ  สมควร

แกเ่วลาอ าลาเมอืงหลวงพระบาง เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง เพือ่

น าทา่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

 

16.45 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (AIR 

ASIA) เทีย่วบนิที ่FD1031 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง 

 

18.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ

ประทับใจ  
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 **************************************************** 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศลาวปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตาม

หมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบั

เดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 

 

อตัราคา่บรกิาร เดนิทางวนัที ่ : 29-31 ก.ค. 59 

      05-07 / 19-21 / 26-28 ส.ค. 59 

      02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25 ก.ย. / 30 ก.ย.-02 ต.ค. 59 

      07-09 / 08-10 / 28-30 / 29-31 ต.ค. 59 

      04-06 / 17-19 / 18-20 / 19-21 พ.ย. 59 

  20-22 / 24-26 / 25-27 / 26-28 / 27-29 พ.ย 59 

 

อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 13,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  3,900 

 

อตัราคา่บรกิาร เดนิทางวนัที ่ : 12-14 ส.ค. 59 (วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

 

อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 14,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  3,900 

 

อตัราคา่บรกิาร เดนิทางวนัที ่ : 21-23 / 22-24 / 23-25 ต.ค. 59 (วนัหยดุปิยมหาราช) 

 

อตัราคา่บรกิาร  ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 15,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  3,900 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม     :    

 คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนัไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ 
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 **คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2559 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่าง

สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 

 คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  

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

 สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ขา้วเหนยีวส าหรับตักบาตร 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 400 บาท ตอ่ทา่น ตอ่ทรปิ 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6.ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและสปป.ลาว ไมม่กีารคนื

เงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ

เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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 5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศลาวมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรมที่

พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศลาวตามทีร่ะบใุนรายการ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพัก

แบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนั

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 


