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ราคาเร่ิมต้นเพียง 13,888.- 
 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 

เชียงใหม่บนิตรง แอ่วเมืองลาว 
สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 

 เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2562  
 
 

 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  เชียงใหม ่- หลวงพระบาง PG983 (16.30-17.45)- พระธาตพุสีู – ตลาดไนท์บาร์ซาร์ 
วนัท่ี 2   ตกับาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พพิธิภณัฑ์หลวงพระบาง – ถ า้ติง่ - บ้านซ่างไห่ - น า้ตกตาดกวางสี - บ้านผานม–วดัแสนสขุาราม 
วนัท่ี 3   วดัวชินุราช - วดัเชียงทอง -ศนูย์เคร่ืองเงิน- วดัใหมส่วุรรณภมูาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง –  

เชียงใหม ่ PG984 (18.30- 19.45) 
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วันที่ 1 
เชียงใหม่ - หลวงพระบาง PG983 (16.30-17.45)- พระธาตุพูสี –  
ตลาดไนท์บาร์ซาร์ 

14.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประต ู7-10 เคาน์เตอร์ เช็คอินกรุ๊ปของ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางให้กบัทกุท่าน 

16.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยสายการบิน บางกอก
แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ PG983 (บริการของวา่งและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

17.45 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศลุกากรแล้ว จากนัน้น าท่านเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้ เมืองหลวงพระบาง เป็นเมือง
วฒันธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เน่ืองจากมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลกัษณ์โคโลเนียล
สไตล์และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงามและยังสืบทอดจนถึงปัจจุบนั เมืองหลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในอดีต 
โดยพระเจ้าฟา้งุ้มได้รวบรวมแวน่แคว้นตา่งๆ ของชนเผา่ไท - ลาว ในเขตลุม่แมน่ า้โขง แมน่ า้คาน แม่น า้อู ก่อตัง้เป็นอาณาจักร
ล้านช้าง ณ ดนิแดนริมน า้โขง คือ หลวงพระบาง 

  จากนัน้น าท่านขึน้สู ่เขาพูสี ขึน้บนัได 328 ขัน้ นมสัการพระธาตพุสีู เจดีย์ธาตคุูบ้่านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทาง
ขึน้ท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ าชาติลาว เม่ือท่านถึงยอดให้ท่าน
นมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมยัพระเจ้าอนุรุทธ เม่ือปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบวั อยู่บนฐานส่ีเหล่ียมยอด
ประดบัด้วยเศวตฉตัรทองส าริด 7 ชัน้ สงู 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอสัดง ววิทิวทศัน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ร้านอาหาร 
หลงัอาหารค ่าอิสระเดนิเท่ียวชม ตลาดค ่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสวา่งวงศ์ ตัง้แตห่น้าพระราชวงัจนสดุถนน ให้ท่าน
ได้เลือกชมเลือกซือ้สนิค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทัง้เสือ้ยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลมุไหล่, เสือ้,
กระเป๋าถือ, เคร่ืองประดบั, งานแเกะสลกั, ภาพเขียน ฯลฯ จดุเดน่คือ สนิค้าแทบทกุชิน้เป็นสนิค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ  
วางจ าหน่ายในราคาท่ีตอ่รองกนัได้ อีกทัง้ยงัมีเบเกอร่ี ตา่ง ๆ เพ่ือให้ท่านได้ลิม้ลอง และขนมเค้กอนัแสนอร่อยนานาชนิด หาก
ท่านใดจะเลือกซือ้ของใสบ่าตรในเช้าวนัรุ่งขึน้ก็สามารถจดัแจงหาซือ้ได้เช่นกนั  

ที่พัก โรงแรม PAVILLION HOTEL3* หรือเทียบเท่า (เมืองหลวงพระบาง) 

วันที่2 
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง –ถ า้ติ่ ง - 
บ้านซ่างไห่ - น า้ตกตาดกวางสี - บ้านผานม –วัดแสนสุขาราม 

เช้ามืด ตื่นเช้าท าธรุะส่วนตวั จดัแจงเคร่ืองแตง่กายเพ่ือรอ ใสบ่าตรข้าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึ่งพระสงฆ์และ
สามเณรจากวดัต่างๆ ทัว่เมืองหลวงพระบางจะออกบณิฑบาตเป็นแถวนบัร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอนัน่าประทับใจและส่ือถึงความ
ศรัทธาเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (คา่ท าบญุ ไมร่วมในรายการ) จากนัน้ให้ท่านเดินชม ตลาดเช้า
ของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็น ตลาดสดให้ท่านเลือกซือ้อาหารพืน้เมืองและชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นท่ี
สนใจของเหลา่นกัท่องเท่ียวผู้มาเยือน 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลกัษณะอาคารเก่าท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส 

สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็นท่ีตัง้ของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  พระราชวงั
แห่งนีอ้ดีตนัน้เป็นท่ีประทบัของเจ้ามหาชีวติศรีสวา่งวงศ์ ตอ่มาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวงั
หลวงพระบาง ได้ถกูปรับเปล่ียนให้เป็นพพิธิภณัฑ์ ภายในเป็นท่ีประดษิฐานของ “พระบาง” พระพทุธรูปคูบ้่านคูเ่มืองหลวงพระ
บาง 
จากนัน้น าท่านลอ่งเรือชม ถ า้ติ่ง ตัง้อยู่ในภูเขาลกูใหญ่ตระหง่านอยู่ริมน า้โขง เป็นลกัษณะถ า้ริมหน้าผามีโพรงถ า้ตืน้ๆ มีหิน
งอกหินย้อยเลก็น้อย เดมิมีพระพทุธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบนัเหลือแต่พระพทุธรูปไม้จ านวนนับพนัองค์ ในอดีตเจ้ามหาชีวิต
แห่งหลวงพระบาง ต้องไปสกัการะบูชาพระพทุธรูปในถ า้ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาว ทัง้เจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ 
ประชาชนทัว่ไปจะเดนิทางไปสรงน า้พระพทุธรูปท่ีถ า้ติง่บนและถ า้ติ่งล่าง ดงันัน้ถ า้ติ่งจึงเป็นอีกไฮไลส าคญัท่ีท่านจะไปไปชม
และสกัการะพระพทุธรูปภายในถ า้  น าท่านเดนิทางชมวถีิชีวิตของชาวลาวท่ี บ้านซ่างไห (Sanghai) ตัง้อยู่ริมแม่น า้โขง เป็น
หมูบ้่านท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการต้มเหล้าขาว หรือท่ีชาวต่างประเทศเรียกกันว่า “เหล้าลาว (Lau Lao)” แทบทุกหลงัคาเรือนจะมี
การต้มเหล้า อนัเป็นเอกลกัษณ์เดน่ๆ และเป็นอาชีพหลกัของหมูบ้่านซ่างไห นอกจากจะให้ท่านได้ชมกรรมวิธีการต้มเหล้าแล้ว
ยงัมีสนิค้าท่ีเป็นเหล้าหมกัอีกมากมาย อาทิเช่น เหล้าดองแมงป่อง เหล้าดองงู จะซือ้เป็นของฝากก็ได้นอกจากจะมีเหล้าต้ม
แล้วยงัมีการทอผ้า เคร่ืองเงินและของท่ีระลกึของชาวเขาเผา่แม้ววางจ าหน่ายอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเดนิทางตอ่เพ่ือไปชม น า้ตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น า้ตกนีต้กจากเขาท่ีสงู 70 เมตร สามารถถ่ายภาพจาก

ด้านหน้าซึ่งมีสะพานพาดผา่นสายน า้ท่ีตกลงมา ฉากหลงัคือน า้ตกหินปนูสีขาวและน า้ใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกิดเป็นสี
รุ้งให้ได้เห็น ทศันีย์ภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติให้เหล่านักท่องเท่ียวได้ศึกษาแมกไม้พืชพนัธ์และยังมีจุดลงเล่นน า้ตามล าธาร
เลก็ๆ บริเวณด้านลา่งของน า้ตกท่านจะได้พบกบัหมีด าท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมถ่ายรูป นอกจากความงามของน า้ตกแล้ว ยังหาซือ้
ของท่ีระลกึท่ีทางเข้าน า้ตกได้อีกด้วย 
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  จากนัน้ชม บ้านผานม หมูบ้่านชาวไทลือ้ผู้ทอผ้าของเจ้ามหาชีวติลาว อีกหนึ่งจดุท่องเท่ียวซึ่งผู้มาเยือนหลวงพระบางไม่ควร
พลาด เพราะบ้านผานมมีช่ือเสียงในการท าผ้าทอมือด้วยก่ีกระตกุแบบดัง้เดมิ ผ้าทอบ้านผานมมีทัง้ผ้าแพรเบ่ียงลวดลายแบบ
ลือ้แท้ๆ และผ้าท่ีประยกุต์เป็นของใช้ในชีวติปัจจบุนั เช่น ผ้าปโูต๊ะ ผ้าคลมุเตียง ผ้ารองแก้วรองจานฯลฯ เดี๋ยวนีช้าวบ้านผานม 
น าผ้าทอมาวางจ าหน่ายให้นักท่องเท่ียวเลือกซือ้ท่ีศนูย์หัตถกรรมกลางหมู่ บ้าน  จากนัน้น าท่านชม วดัแสนสุขาราม ตาม
ประวตักิลา่ววา่ช่ือของวดัมาจากเงินจ านวน 100,000 กีบ  ท่ีมีผู้บริจาคให้เป็นทนุเร่ิมสร้าง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีถูกสร้างขึน้ภายหลงั
ท่ีนครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวียงจนัทน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ร้านอาหาร   
ที่พัก โรงแรม PAVILLION HOTEL3* หรือเทียบเท่า (เมืองหลวงพระบาง) 

วันที่ 3 
วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง -ศูนย์เคร่ืองเงิน- วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - 
ตลาดดารา–หลวงพระบาง –เชียงใหม่  PG984 (18.30- 19.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านชม วัดวชุินราช ท่ีสร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าวชินุราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตท่ีุชาวหลวงพระบางให้ความ
นบัถือ ซึ่งเป็นพระธาตท่ีุมีรูปทรงคล้ายกบัลกูแตงโมผา่คร่ึง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกช่ือ พระธาตหุมากโม นีม้าจนถึงปัจจุบนั 
ชม วดัเชียงทอง ซึ่งเป็นวดัท่ีส าคญัและมีความงดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งจนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดัง่อัญมณี
แห่งสถาปัตยกรรมลาว วดัเชียงทองถูกสร้างขึน้ในรัชสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลบุนพืน้รักสีด า เล่า
เร่ืองพทุธประวตัพิระสธุน-มโนราห์ ทศชาตชิาดกและภาพนิทานเพ่ือนบ้าน พระประธานมีช่ือว่า “พระองค์หลวง”นอกจากวดั
เชียงทองจะมีพระอโุบสถท่ีโดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว การตกแตง่ลวดลายตามผนงัภายในมีการตบแต่งด้วย
การน ากระจกสีมาตดัตอ่กนัเป็นรูปต้นโพธ์ิขนาดใหญ่ ด้านข้างก็ตดิเป็นรูปสตัว์ในวรรคดี ยามบ่ายท่ีแสงแดดส่องสะท้อนลงมา
ดสูวยงาม   
น าท่านเข้าสู ่ศูนย์เคร่ืองเงนิ ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการท าเคร่ืองเงิน และเคร่ืองประดบัของใช้ต่างๆ ท่ีมีการออกแบบไว้อย่าง
สวยงามเป็นสนิค้าสง่ออกท่ีมีช่ือเสียงของลาว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 จากนัน้น าท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือท่ีชาวหลวงพระบาง เรียกกนัสัน้ๆ ว่า "วดัใหม่" เคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จ

พระสงัฆราชบญุทนั ซึ่งเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองค์สดุท้ายของลาวและยังเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง พระพทุธรูปคู่เมือง
หลวงพระบางในรัชสมยัของเจ้ามหาชีวติสกัรินฤทธ์ิ จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้อญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระ
บางภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปัจจบุนั เม่ือมาเยือนวดัแห่งนีส้ิ่งท่ีเราจะสงัเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือ ตวั
อโุบสถ (สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลมุทัง้ส่ีด้านสองระดบัต่อเน่ืองกัน ผนังด้านหน้า
พระอโุบสถตกแตง่ด้วยภาพลงรักปิดทองดเูหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเร่ืองพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวง
ประจ ารัชกาลเจ้ามหาชีวติศรีสวา่งวงศ์  เดนิทางสู ่ตลาดดารา เพ่ือชมเคร่ืองเงิน ผ้าทอมือท่ีมาจากแขวงหัวพนั ซ าเหนือ และ
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หลวงพระบาง นอกจากนัน้ยงัมีผ้าทอของไทลือ้ และผ้าทอจากลาวสงู ทอเป็นผ้าซิ่น หมวก ย่าม ฯลฯ   
สมควรแก่เวลาอ าลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพ่ือน าท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศ
ไทย 

18.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG984 (บริการของว่างและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

19.45 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
  

 

 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง แอ่วเมืองลาว สะบายดีหลวงพระบาง 3 วนั 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

วนัท่ี 24 – 26 ต.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,000. - 

วนัท่ี 21 – 23 พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,000. - 

วนัท่ี 05 – 07 ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,200. - 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 3,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็ค

ข้อมูลความถูกต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. หนงัสอืเดินทางจะต้องมีอายกุ่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 6 เดือน 
4. การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
5. การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
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    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรง

หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 

3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 

4. คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6. คา่ประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 

เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ3 ล้านบาท] 

ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7. รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
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1. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม /ทา่น สว่นเกินน า้หนกัตามสายการ

บินก าหนด 

2. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
3. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 

4. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 

6. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ (รวม 600 บาท/ทา่น/ทริป) 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2.     บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, 

การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคืน

คา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6.  ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ

จากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการ

ทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไม่คืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ 

โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

10.  กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี 
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 บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสทิธ์ไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใด ๆทัง้สิน้ 

11.  บริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

12.  เท่ียวบิน และรายการทอ่งเท่ียวอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

13.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บริการไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

ในเงื่อนไขและ ข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

14.  โรงแรมท่ีพักในประเทศลาว มีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศลาวตามท่ี

ระบุในรายการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีท่ีท่านมี

ความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม 

ซึง่มีความแตกตา่งกนัอาจจะท าให้ทา่นไม่ได้ห้องพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามท่ีต้องการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สญูหาย 

ลา่ช้า หรืออุบติัเหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

17.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ

เช่นนัน้ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
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