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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  มถินุำยน: 03-05 / 09-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 
23-25 / 24-26 ม.ิย. / 30 ม.ิย.-02 ก.ค. 60 13,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  กรกฎำคม: 01-03 / 15-17 / 28-30 / 29-31 ก.ค. 60 15,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  กรกฎำคม: 08-10 / 09-11 ก.ค. 60 17,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  กรกฎำคม: 14-16 / 21-23 ก.ค. 60 13,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  สงิหำคม: 04-06 / 18-20 / 25-27 ส.ค. 60 13,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  สงิหำคม: 05-07 / 19-21 / 26-28 ส.ค. 60 15,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  สงิหำคม: 11-13 / 12-14 ส.ค. 60 17,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  กนัยำยน: 01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 ก.ย. 60 
                                           29 ก.ย.-01 ต.ค. 60 13,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  กนัยำยน: 02-04 / 09-11 / 16-18 ก.ย. /30 ก.ย.-02 ต.ค. 60 15,900.- 
 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัโพนเพา - วัดวชินุราช -  

วัดเชยีงทอง - พระธาตพุสู ี- ตลาดไนทบ์ารซ์า 
✈ X O SUNWAY HOTEL 

2 ตักบาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง O O O SUNWAY HOTEL 

ลำว หลวงพระบำง เมอืงมรดกโลก 
3 วนั 2 คนื (PG) 

โดยสำยกำรบนิบำงกอกแอรเ์วย ์
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- ถ ้าติง่ - บา้นซา่งไห ่- น ้าตกตาดกวางส ี- บา้นผานม -  

วัดแสนสขุาราม 

3 
วัดใหมส่วุรรณภมูาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง - 

กรงุเทพฯ 
O ✈ X  

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - หลวงพระบำง - วดัโพนเพำ - วดัวชุินรำช - วดัเชยีงทอง - พระธำตพุสู ี-  

  ตลำดไนทบ์ำรซ์ำ 

07.00 น.

  

คณะมาพรอ้มกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม  ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 

เคาน์ เตอร์ F เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน  บำงกอกแอร์เวย์ (BANGKOK 

AIRWAYS) โดยมีเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

09.40 น.

  

น าท่านเดนิทางสู่ สนำมบนินำนำชำตหิลวงพระบำง สำธำรณรฐัประชำธปิไตย 

ประชำชนลำว โดยสายการบนิ บำงกอกแอรเ์วย  ์เที่ยวบนิที่ PG941 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

 

11.40 น. เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำตหิลวงพระบำง สำธำรณรฐัประชำธิปไตย 

ประชำชนลำว น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  จากนัน้น าทา่น

เขา้สูต่ัวเมอืงมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโกไ้ดย้กให ้เมอืงหลวงพระบำง เป็นเมอืง

วัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เนื่องจากมวีัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มี

บา้นเรอืนอนัเป็นเอกลักษณ์โคโลเนยีลสไตลแ์ละขนบธรรมเนยีมประเพณีทีง่ดงามและ

ยังสบืทอดจนถงึปัจจุบัน เมอืงหลวงพระบาง เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ในอดตี โดยพระ

เจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแว่นแควน้ต่างๆ ของชนเผ่าไท - ลาว ในเขตลุ่มแมน่ ้าโขง แมน่ ้า

คาน แม่น ้าอู ก่อตัง้เป็นอาณาจักรลา้นชา้ง ณ ดนิแดนรมิน ้าโขง คือ หลวงพระบาง  

จากนั้นน าท่านไปยัง วดัโพนเพำ ซึง่เป็นวัดเล็กๆ ที่สรา้งขึน้โดยพระอาจารยส์าย

สมทุร มศีาสนสถานสว่นใหญ่อยูบ่รเิวณเชงิเขา จดุเด่นทีน่่าชมอยูท่ีส่ันตเิจดยีบ์นยอด

เนนิ เป็นวัดสรา้งใหม ่เป็นทีว่ปัิสสนาธรรม เมือ่ไปถงึวัดแหง่นีจ้ะเห็นความแตกตา่งจาก

เจดยีอ์งคอ์ืน่ในเมอืงหลวงพระบาง ภายในเจดยีนั์น้สามารถเดนิขึน้ไปชมความสวยงาม

ในเจดยีท์ัง้ 4 ชัน้ และสามารถมองเห็นววิของเมอืงหลวงพระบางไดโ้ดยรอบ  สถานที่

ทีเ่ราจะไปเยีย่มชมอกีทีซ่ ึง่มคีวามส าคัญและเรือ่งราวยาวนานเชน่เดยีวกนัคอื วดัวชุิน

รำช ที่สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้วชิุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอกีหนึ่งพระธาตุที่ชาว

หลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึง่เป็นพระธาตทุีม่รีปูทรงคลา้ยกบัลกูแตงโมผา่ครึง่ ชาว

หลวงพระบาง จงึเรยีกชือ่ พระธำตหุมำกโม นี้มาจนถงึปัจจุบัน  อกีหนึง่สถานทีข่อง

ผูม้าเยอืนเมอืงหลวงพระบางควรมาเทีย่วชม วดัเชยีงทอง ซึง่เป็นวัดทีส่ าคัญและมี

ความงดงามทีส่ดุแห่งหนึง่จนไดรั้บการยกยอ่งจากนักโบราณคดวี่าเป็นดั่งอัญมณีแห่ง

สถาปัตยกรรมลาว วัดเชยีงทองถูกสรา้งขึน้ในรัชสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ผนัง

ภายในปิดทองฉลุบนพืน้รักสดี า เล่าเรือ่งพุทธประวัตพิระสธุน-มโนราห ์ทศชาตชิาดก

และภาพนทิานเพือ่นบา้น พระประธานมชีือ่วา่ “พระองคห์ลวง”นอกจากวัดเชยีงทองจะ

มพีระอโุบสถทีโ่ดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแต่งลวดลายตาม

ผนังภายในมีการตบแต่งดว้ยการน ากระจกสีมาตัดต่อกันเป็นรูปตน้โพธิข์นาดใหญ ่

ดา้นขา้งก็ตดิเป็นรูปสัตวใ์นวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม  

จากนั้นน าท่านขึ้นสู่  เขำพูสี ขึ้นบันได 328 ขั ้น นมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุ

คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึน้ทา่นจะไดรั้บความกลิน่หอมจากดอก
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จ าปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึง่เป็นดอกไมป้ระจ าชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดใหท้่าน

นมัสการองค์ธาตุ ซึง่สรา้งในสมัยพระเจา้อนุรุทธ เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็น

รูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มยอดประดับดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ 7 ชัน้ สูง 21 

เมตร ชมพระอาทติยย์ามอสัดง ววิทวิทัศนร์อบเมอืงหลวงพระบางยามเย็น 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 หลังอาหารค ่าอสิระเดนิเทีย่วชม ตลำดค ำ่ (NIGHT MARKET) บนถนนศรสีวา่งวงศ ์

ตัง้แต่หนา้พระราชวังจนสดุถนน ใหท้่านไดเ้ลือกชมเลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบ

หลวงพระบางยามราตร ีมทีัง้เสือ้ยดืสกรนีเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล่, กระเป๋าถือ, 

เครือ่งประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขยีน ฯลฯ จุดเด่นคอื สนิคา้แทบทุกชิน้เป็นสนิคา้

แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจ าหน่ายในราคาทีต่่อรองกันได ้อกีทัง้ยังมเีบเกอรี ่

ต่าง ๆ เพื่อใหท้่านไดล้ิม้ลอง และขนมเคก้อันแสนอร่อยนานาชนิด  หากท่านใดจะ

เลอืกซือ้ของใสบ่าตรในเชา้วันรุง่ขึน้ก็สามารถจัดแจงหาซือ้ไดเ้ชน่กนั 

 

ทีพ่กั  SUNWAY HOTEL ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่, เมอืงหลวงพระบำง  

วนัทีส่อง ตกับำตรขำ้วเหนยีว - ตลำดเชำ้ - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบำง - ถ ำ้ต ิง่ - บำ้นซำ่งไห ่-   

 น ำ้ตกตำดกวำงส ี- บำ้นผำนม - วดัแสนสขุำรำม 

เชำ้ ตืน่เชา้ท าธุระส่วนตัว จัดแจงเครือ่งแต่งกายเพื่อรอ ใส่บำตรขำ้วเหนยีว พรอ้มกับ

ประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึง่พระสงฆแ์ละสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมอืงหลวงพระ

บางจะออกบณิฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรูป ซึง่เป็นภาพอันน่าประทับใจและสือ่ถงึความ

ศรัทธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง (คำ่ท ำบุญ ไมร่วมใน

รำยกำร)  จากนัน้ใหท้า่นเดนิชม ตลำดเชำ้ ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็นตลาดสด

ใหท้า่นเลอืกซือ้อาหารพืน้เมอืงและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนดิก็แปลกตาและเป็นที่

สนใจของเหลา่นักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน 

 

   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าทา่นเดนิชม พระรำชวงัหลวงพระบำง (พพิธิภณัฑ)์ ลักษณะอาคารเกา่ที่

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว 

ดา้นนอกอาคารเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีเ์จา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์พระราชวังแห่งนี้อดตี

นั้นเป็นที่ประทับของเจา้มหาชีว ิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ไดถู้กปรับเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภัณฑ ์

ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบาง  

จากนัน้น าท่านชม ถ ำ้ต ิง่ ตัง้อยูใ่นภเูขาลกูใหญ่ตระหง่านอยูร่มิน ้าโขง เป็นลักษณะถ ้า

รมิหนา้ผามโีพรงถ ้าตื้นๆ มหีนิงอกหนิยอ้ยเล็กนอ้ย เดมิมพีระพุทธรูปทอง เงนิ นาก 

ปัจจุบันเหลอืแต่พระพุทธรูปไมจ้ านวนนับพันองค ์ในอดตีเจา้มหาชวีติแห่งหลวงพระ

บาง ตอ้งไปสักการะบชูาพระพุทธรูปในถ ้า โดยเฉพาะชว่งปีใหมล่าว ทัง้เจา้มหาชวีติ 

ขา้ราชบรพิาร พระสงฆ ์ประชาชนทั่วไปจะเดนิทางไปสรงน ้าพระพุทธรูปที่ถ ้าติง่บน

และถ ้าติ่งล่าง  ดังนั้นถ ้าติ่งจึงเป็นอีกไฮไลส าคัญที่ท่านจะไปไปชมและสักการะ

พระพุทธรูปภายในถ ้ า  น าท่านเดินทางชมวิถีชีว ิตของชาวลาวที่ บ้ำนซ่ำงไห 

(Sanghai) ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าโขง เป็นหมูบ่า้นทีม่ชีือ่เสยีงเรือ่งการตม้เหลา้ขาว หรอืทีช่าว

ตา่งประเทศเรยีกกันวา่ “เหลา้ลาว (Lau Lao)” แทบทกุหลังคาเรอืนจะมกีารตม้เหลา้ อัน

เป็นเอกลักษณ์เด่นๆ และเป็นอาชพีหลักของหมู่บา้นซ่างไห นอกจากจะใหท้่านไดช้ม

กรรมวธิีการตม้เหลา้แลว้ยังมสีนิคา้ที่เป็นเหลา้หมักอกีมากมาย อาทเิชน่ เหลา้ดองแมง

ป่อง เหลา้ดองงู จะซื้อเป็นของฝากก็ไดน้อกจากจะมีเหลา้ตม้แลว้ยังมีการทอผา้ 

เครือ่งเงนิและของทีร่ะลกึของชาวเขาเผา่แมว้วางจ าหน่ายอกีดว้ย   
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กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าท่านเดนิทางต่อเพื่อไปชม น ำ้ตกตำดกวำงส ีซ ึง่หมายถงึกวางหนุ่ม น ้าตกนี้ตก

จากเขาทีส่งู 70 เมตร สามารถถา่ยภาพจากดา้นหนา้ซึง่มสีะพานพาดผา่นสายน ้าทีต่ก

ลงมา ฉากหลังคอืน ้าตกหนิปนูสขีาวและน ้าใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกดิเป็นสรีุง้ให ้

ไดเ้ห็น ทัศนียภ์าพโดยรอบเป็นธรรมชาตใิหเ้หล่านักท่องเที่ยวไดศ้กึษาแมกไมพ้ืช

พันธแ์ละยังมจีดุลงเล่นน ้าตามล าธารเล็กๆ บรเิวณดา้นล่างของน ้าตกทา่นจะไดพ้บกับ

หมดี าที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป นอกจากความงามของน ้าตกแลว้ ยังหาซือ้ของที่

ระลกึที่ทางเขา้น ้าตกไดอ้กีดว้ย  จากนัน้ชม บำ้นผำนม หมู่บา้นชาวไทลื้อผูท้อผา้

ของเจา้มหาชวีติลาว อกีหนึง่จุดท่องเที่ยวซึง่ผูม้าเยอืนหลวงพระบางไม่ควรพลาด 

เพราะบา้นผานมมชีือ่เสยีงในการท าผา้ทอมอืดว้ยกีก่ระตุกแบบดัง้เดมิ ผา้ทอบา้นผา

นมมทีัง้ผา้แพรเบีย่งลวดลายแบบลือ้แท ้ๆ  และผา้ทีป่ระยกุตเ์ป็นของใชใ้นชวีติปัจจุบัน 

เชน่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้คลุมเตยีง ผา้รองแกว้รองจานฯลฯ เดีย๋วนีช้าวบา้นผานม น าผา้ทอมา

วางจ าหน่ายใหนั้กท่องเทีย่วเลอืกซือ้ที่ศูนยห์ัตถกรรมกลางหมู่บา้น  จากนัน้น าท่าน

ชม วดัแสนสขุำรำม ตามประวัตกิลา่ววา่ชือ่ของวดัมาจากเงนิจ านวน 100,000 กบี  ที่

มผีูบ้รจิาคใหเ้ป็นทุนเริม่สรา้ง เป็นวัดเกา่แกท่ีถู่กสรา้งขึน้ภายหลังทีน่ครหลวงพระบาง

แยกออกจากนครหลวงเวยีงจันทน ์

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่   บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั  SUNWAY HOTEL ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่, เมอืงหลวงพระบำง  

วนัทีส่ำม วดัใหมส่วุรรณภมูำรำม - ตลำดดำรำ - หลวงพระบำง - กรงุเทพฯ  

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าท่านชม วดัใหมสุ่วรรณภูมำรำม หรอืทีช่าวหลวงพระบางเรยีกกันสัน้ๆ ว่า 

"วัดใหม"่ เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระสังฆราชบญุทัน ซึง่เป็นสมเด็จพระสังฆราช

องคส์ดุทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระพทุธรปูคูเ่มอืงหลวงพระ

บางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสักรนิฤทธิ ์จนกระทั่งถงึปี พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิ

พระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมือ่มา

เยอืนวัดแห่งนี้ส ิง่ทีเ่ราจะสังเกตเห็นถงึความแตกต่างจากวัดอืน่ๆ คอื ตัวอโุบสถ (สมิ) 

ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามขีนาดใหญ ่มชีายคาปกคลมุทัง้สีด่า้นสองระดับ

ต่อเนื่องกัน ผนังดา้นหนา้พระอโุบสถตกแต่งดว้ยภาพลงรักปิดทองดูเหลอืงอร่ามงาม

ตายาวตลอดผนัง เล่าเรือ่งพระเวสสันดรชาดก โดยฝีมอืชา่งหลวงประจ ารัชกาลเจา้

มหาชวีติศรสีว่างวงศ์  เดนิทางสู่ ตลำดดำรำ เพื่อชมเครือ่งเงนิ ผา้ทอมอืที่มาจาก

แขวงหัวพัน ซ าเหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนัน้ยงัมผีา้ทอของไทลือ้ และผา้ทอ

จากลาวสูง ทอเป็นผา้ซิน่ หมวก ย่าม ฯลฯ  สมควรแก่เวลาอ าลาเมอืงหลวงพระบาง 
เดนิทางสู่ สนำมบนินำนำชำตหิลวงพระบำง เพื่อน าท่านเดนิทางกลับสู่ประเทศ

ไทย 

 

 

12.20 น. น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ บำงกอกแอรเ์วย ์

(BANGKOK AIRWAYS) เทีย่วบนิที ่PG942 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

 

14.20 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยกุอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศลำวปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ ทำง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 
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หมำยเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ

เกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทำง ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ส ำหรบั

เดนิทำงต ัง้แต ่15 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 15 ทำ่น 

 

** กรณุำสง่มอบหนงัสอืเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทำ่น) 

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง มถินุำยน 2560 

วนัที ่03-05 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่09-11 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่10-12 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่16-18 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่17-19 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่23-25 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่24-26 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่30 ม.ิย.-02 ก.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

ก ำหนดกำรเดนิทำง กรกฎำคม 2560 

วนัที ่01-03 ก.ค. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่08-10 ก.ค. 60 17,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่09-11 ก.ค. 60 17,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่14-16 ก.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่15-17 ก.ค. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 
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วนัที ่21-23 ก.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่28-30 ก.ค. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่29-31 ก.ค. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

ก ำหนดกำรเดนิทำง สงิหำคม 2560 

วนัที ่04-06 ส.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่05-07 ส.ค. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่11-13 ส.ค. 60 17,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่12-14 ส.ค. 60 17,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่18-20 ส.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่19-21 ส.ค. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่25-27 ส.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่26-28 ส.ค. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

ก ำหนดกำรเดนิทำง กนัยำยน 2560 

วนัที ่01-03 ก.ย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่02-04 ก.ย. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่08-10 ก.ย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่09-11 ก.ย. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่15-17 ก.ย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่16-18 ก.ย. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่22-24 ก.ย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่29 ก.ย.-01 ต.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่30 ก.ย.-02 ต.ค. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ผูใ้หญท่ำ่นละ 5,000 บำท / เด็ก INFANT ทำ่นละ 3,900 บำท 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม     :    

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนัไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ 

**คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2558 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่าง

สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 

2. คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  

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

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ขา้วเหนยีวส าหรับตักบาตร 

2. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

4. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 400 บาท ตอ่ทา่น ตอ่ทรปิ 

 

กำรส ำรองทีน่ ั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 

 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ 

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.ยกเลกิกำรเดนิทำงในวนัเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและสปป.ลาว ไมม่กีำรคนื

เงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ

เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เงือ่นไขกำรเดนิทำง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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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 การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

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 โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(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. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 


