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หลวงพระบาง สบาย...สบาย 
3 วนั 2 คืน โดยสายการบางกอกแอร์เวย์ PG 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัโพนเพา - วดัวชุินราช - วดัเชียงทอง-พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา 
 

07.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F เช็คอินกรุ๊ปของ
สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAYS) โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน (ระหว่างรอขึน้เคร่ือง ท่านสามารถใช้
บริการ เล้าจน์  ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ค่ะ มีอาหารว่าง และน า้ด่ืมบริการ) 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัโพนเพา - วดัวชุินราช -  
วดัเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนทบ์าร์ซา X X O SUNWAY HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

2 
ตกับาตรขา้วเหนียว - ตลาดเชา้ - พิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง - 
ถ ้าต่ิง - บา้นซ่างไห่ - น ้าตกตาดกวางสี - บา้นผานม -  
วดัแสนสุขาราม 

O O O SUNWAY HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 วดัใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง - 
กรุงเทพฯ O X X  

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 
1. เที่ยวหลวงพระบาง ชมวดัโพนเพา วดัวชุินราช วดัเชียงทอง พระธาตุพูสี  

ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซา 
2. ตกับาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้า ชมพพิธิภณัฑ์หลวงพระบาง ชมถ า้ติง่ บ้านซ่าง

ไห่ น า้ตกตาดกวางสี บ้านผานม เข้าชมวดัแสนสุขาราม 
3. เที่ยวชมวดัใหม่สุวรรณภูมาราม ชมเคร่ืองเงนิ ผ้าทอมือ ที่ตลาดดารา 
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09.40 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยสายการ
บิน บางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG941 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง (บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และ
เคร่ืองด่ืม) 

11.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว น าท่านผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   

 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ตวัเมืองมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโกไ้ดย้กให ้เมืองหลวงพระบาง เป็นเมือง
วฒันธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เน่ืองจากมีวดัวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบา้นเรือนอนัเป็น
เอกลกัษณ์โคโลเนียลสไตลแ์ละขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงามและยงัสืบทอดจนถึงปัจจุบนั เมืองหลวง
พระบาง เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในอดีต โดยพระเจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแวน่แควน้ต่างๆ ของชนเผา่ไท - ลาว 
ในเขตลุ่มแม่น ้าโขง แม่น ้าคาน แม่น ้าอู ก่อตั้งเป็นอาณาจกัรลา้นชา้ง ณ ดินแดนริมน ้าโขง คือ หลวงพระ
บาง  จากนั้นน าท่านไปยงั วดัโพนเพา ซ่ึงเป็นวดัเล็กๆ ท่ีสร้างข้ึนโดยพระอาจารยส์ายสมุทร มีศาสนสถาน
ส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณเชิงเขา จุดเด่นท่ีน่าชมอยูท่ี่สันติเจดียบ์นยอดเนิน เป็นวดัสร้างใหม่ เป็นท่ีวปัิสสนา
ธรรม เม่ือไปถึงวดัแห่งน้ีจะเห็นความแตกต่างจากเจดียอ์งคอ่ื์นในเมืองหลวงพระบาง ภายในเจดียน์ั้น
สามารถเดินข้ึนไปชมความสวยงามในเจดียท์ั้ง 4 ชั้น และสามารถมองเห็นววิของเมืองหลวงพระบางได้
โดยรอบ  สถานท่ีท่ีเราจะไปเยีย่มชมอีกท่ีซ่ึงมีความส าคญัและเร่ืองราวยาวนานเช่นเดียวกนัคือ วดัวชุินราช 
ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้วชุินราช (พ.ศ. 2046) นบัเป็นอีกหน่ึงพระธาตุท่ีชาวหลวงพระบางใหค้วามนบั
ถือ ซ่ึงเป็นพระธาตุท่ีมีรูปทรงคลา้ยกบัลูกแตงโมผา่คร่ึง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกช่ือ พระธาตุหมากโม น้ี
มาจนถึงปัจจุบนั  อีกหน่ึงสถานท่ีของผูม้าเยือนเมืองหลวงพระบางควรมาเท่ียวชม วดัเชียงทอง ซ่ึงเป็นวดั
ท่ีส าคญัและมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงจนไดรั้บการยกยอ่งจากนกัโบราณคดีวา่เป็นดัง่อญัมณีแห่ง
สถาปัตยกรรมลาว วดัเชียงทองถูกสร้างข้ึนในรัชสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ผนงัภายในปิดทองฉลุบน
พื้นรักสีด า เล่าเร่ืองพุทธประวติัพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบา้น พระประธานมี
ช่ือวา่ “พระองคห์ลวง”นอกจากวดัเชียงทองจะมีพระอุโบสถท่ีโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้ง
แลว้ การตกแต่งลวดลายตามผนงัภายในมีการตบแต่งดว้ยการน ากระจกสีมาตดัต่อกนัเป็นรูปตน้โพธ์ิขนาด
ใหญ่ ดา้นขา้งก็ติดเป็นรูปสัตวใ์นวรรคดี ยามบ่ายท่ีแสงแดดส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม  จากนั้นน าท่าน
ข้ึนสู่ เขาพูสี ข้ึนบนัได 328 ขั้น นมสัการธาตุพูสี เจดียธ์าตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทาง
ข้ึนท่านจะไดรั้บความกล่ินหอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซ่ึงเป็นดอกไมป้ระจ าชาติลาว เม่ือท่านถึง
ยอดใหท้่านนมสัการองคธ์าตุ ซ่ึงสร้างในสมยัพระเจา้อนุรุทธ เม่ือปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรง
ดอกบวั อยูบ่นฐานส่ีเหล่ียมยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองส าริด 7 ชั้น สูง 21 เมตร ชมพระอาทิตยย์าม
อสัดง ววิทิวทศัน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเยน็ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารค ่าอิสระเดินเท่ียวชม ตลาดค ่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสวา่งวงศ ์ตั้งแต่หนา้

พระราชวงัจนสุดถนน ใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้ง
เส้ือยดืสกรีนเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล่, กระเป๋าถือ, เคร่ืองประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่น
คือ สินคา้แทบทุกช้ินเป็นสินคา้แฮนด์เมดของชาวบา้นแท้ๆ   วางจ าหน่ายในราคาท่ีต่อรองกนัได ้อีกทั้งยงั
มีเบเกอร่ี ต่าง ๆ เพื่อใหท้่านไดล้ิ้มลอง และขนมเคก้อนัแสนอร่อยนานาชนิด หากท่านใดจะเลือกซ้ือของ
ใส่บาตรในเชา้วนัรุ่งข้ึนก็สามารถจดัแจงหาซ้ือไดเ้ช่นกนั 

ทีพ่กั SUNWAY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า, เมืองหลวงพระบาง 
วนัทีส่อง ตกับาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พพิธิภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ า้ติง่ - บ้านซ่างไห่ - น า้ตกตาดกวางสี - 

บ้านผานม - วดัแสนสุขาราม 
เช้า ต่ืนเชา้ท าธุระส่วนตวั จดัแจงเคร่ืองแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกบัประชาชนชาวหลวงพระ
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บาง ซ่ึงพระสงฆแ์ละสามเณรจากวดัต่างๆ ทัว่เมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็นแถวนบัร้อยรูป ซ่ึง
เป็นภาพอนัน่าประทบัใจและส่ือถึงความศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง 
(ค่าท าบุญ ไม่รวมในรายการ)  จากนั้นใหท้่านเดินชม ตลาดเช้า ของชาวหลวงพระบาง ซ่ึงเป็นตลาดสดให้
ท่านเลือกซ้ืออาหารพื้นเมืองและชมของป่าซ่ึงของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นท่ีสนใจของเหล่า
นกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืน 

  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
 จากนั้นน าท่านเดินชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภัณฑ์) ลกัษณะอาคารเก่าท่ีออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียเ์จา้
มหาชีวติศรีสวา่งวงศ ์พระราชวงัแห่งน้ีอดีตนั้นเป็นท่ีประทบัของเจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศ ์ต่อมาเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวงัหลวงพระบาง ไดถู้กปรับเปล่ียนใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ์ 
ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบาง  จากนั้นน าท่านชม ถ า้ติ่ง 
ตั้งอยูใ่นภูเขาลูกใหญ่ตระหง่านอยูริ่มน ้าโขง เป็นลกัษณะถ ้าริมหนา้ผามีโพรงถ ้าต้ืนๆ มีหินงอกหินยอ้ย
เล็กนอ้ย เดิมมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบนัเหลือแต่พระพุทธรูปไมจ้  านวนนบัพนัองค ์ในอดีตเจา้
มหาชีวติแห่งหลวงพระบาง ตอ้งไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในถ ้า โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาว ทั้งเจา้มหา
ชีวติ ขา้ราชบริพาร พระสงฆ ์ประชาชนทัว่ไปจะเดินทางไปสรงน ้าพระพุทธรูปท่ีถ ้าต่ิงบนและถ ้าต่ิงล่าง 
ดงันั้นถ ้าต่ิงจึงเป็นอีกไฮไลส าคญัท่ีท่านจะไปไปชมและสักการะพระพุทธรูปภายในถ ้า  น าท่านเดินทาง
ชมวถีิชีวติของชาวลาวท่ี บ้านซ่างไห (Sanghai) ตั้งอยูริ่มแม่น ้าโขง เป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการตม้
เหลา้ขาว หรือท่ีชาวต่างประเทศเรียกกนัวา่ “เหลา้ลาว (Lau Lao)” แทบทุกหลงัคาเรือนจะมีการตม้เหลา้ 
อนัเป็นเอกลกัษณ์เด่นๆ และเป็นอาชีพหลกัของหมู่บา้นซ่างไห นอกจากจะใหท้่านไดช้มกรรมวธีิการตม้
เหลา้แลว้ยงัมีสินคา้ท่ีเป็นเหลา้หมกัอีกมากมาย อาทิเช่น เหลา้ดองแมงป่อง เหลา้ดองงู จะซ้ือเป็นของฝากก็
ไดน้อกจากจะมีเหลา้ตม้แลว้ยงัมีการทอผา้ เคร่ืองเงินและของท่ีระลึกของชาวเขาเผา่แมว้วางจ าหน่ายอีก
ดว้ย   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อเพื่อไปชม น ้าตกตาดกวางสี ซ่ึงหมายถึงกวางหนุ่ม น ้ าตกน้ีตกจากเขาท่ีสูง 70 เมตร 

สามารถถ่ายภาพจากดา้นหนา้ซ่ึงมีสะพานพาดผา่นสายน ้าท่ีตกลงมา ฉากหลงัคือน ้าตกหินปูนสีขาวและน ้ า
ใสๆ บางคร้ังอาจเป็นละอองเกิดเป็นสีรุ้งให้ไดเ้ห็น ทศันียภ์าพโดยรอบเป็นธรรมชาติให้เหล่านกัท่องเท่ียว
ไดศึ้กษาแมกไมพ้ืชพนัธ์และยงัมีจุดลงเล่นน ้ าตามล าธารเล็กๆ บริเวณดา้นล่างของน ้ าตกท่านจะไดพ้บกบั
หมีด าท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมถ่ายรูป นอกจากความงามของน ้ าตกแลว้ ยงัหาซ้ือของท่ีระลึกท่ีทางเขา้น ้ าตกได้
อีกดว้ย  จากนั้นชม บ้านผานม หมู่บา้นชาวไทล้ือผูท้อผา้ของเจา้มหาชีวิตลาว อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวซ่ึงผูม้า
เยอืนหลวงพระบางไม่ควรพลาด เพราะบา้นผานมมีช่ือเสียงในการท าผา้ทอมือดว้ยก่ีกระตุกแบบดั้งเดิม ผา้
ทอบา้นผานมมีทั้งผา้แพรเบ่ียงลวดลายแบบล้ือแท้ๆ  และผา้ท่ีประยุกตเ์ป็นของใชใ้นชีวิตปัจจุบนั เช่น ผา้ปู
โต๊ะ ผา้คลุมเตียง ผา้รองแกว้รองจานฯลฯ เด๋ียวน้ีชาวบา้นผานม น าผา้ทอมาวางจ าหน่ายให้นกัท่องเท่ียว
เลือกซ้ือท่ีศูนยห์ตัถกรรมกลางหมู่บา้น  จากนั้นน าท่านชม วัดแสนสุขาราม ตามประวติักล่าววา่ช่ือของวดั
มาจากเงินจ านวน 100,000 กีบ  ท่ีมีผูบ้ริจาคให้เป็นทุนเร่ิมสร้าง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีถูกสร้างข้ึนภายหลงัท่ีนคร
หลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวยีงจนัทน์ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั SUNWAY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า, เมืองหลวงพระบาง 

วนัทีส่าม วดัใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ  
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
 จากนั้นน าท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกนัสั้นๆ วา่ "วดัใหม่" เคยเป็นท่ี

ประทบัของสมเด็จพระสังฆราชบุญทนั ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นท่ี
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ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมยัของเจา้มหาชีวติสักรินฤทธ์ิ จนกระทัง่ถึง
ปี พ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั 
เม่ือมาเยือนวดัแห่งน้ีส่ิงท่ีเราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือ ตวัอุโบสถ (สิม) ลกัษณะจะ
เป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งส่ีดา้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั ผนงัดา้นหนา้พระ
อุโบสถตกแต่งดว้ยภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนงั เล่าเร่ืองพระเวสสันดรชาดก โดย
ฝีมือช่างหลวงประจ ารัชกาลเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  เดินทางสู่ ตลาดดารา เพื่อชมเคร่ืองเงิน ผา้ทอมือ
ท่ีมาจากแขวงหวัพนั ซ าเหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนั้นยงัมีผา้ทอของไทล้ือ และผา้ทอจากลาวสูง 
ทอเป็นผา้ซ่ิน หมวก ย่าม ฯลฯ  สมควรแก่เวลาอ าลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ
หลวงพระบาง เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

12.20 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK 
AIRWAYS) เท่ียวบินท่ี PG942 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

14.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศลาวปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณใีดๆ ทิง้ส้ิน 
 
หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน ทั้งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนีขึ้น้อยู่
กบัสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความขัดข้องของ 
ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมี
จ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีทีม่ีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทวัร์ไทย อตัรา
ค่าบริการนี ้ส าหรับเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 
 

** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ** 
 

 
ลาว หลวงพระบาง สุขใจ สบาย...สบาย 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 
ผู้ใหญ่ 

(ห้องละ2 ท่าน) 

ราคาเด็ก 
(มีเตียง) 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มีเตียง) 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

08-10 / 15-17 / 22-24 ก.ย.60 11,559.- 11,559.- 11,559.- 2,900.- 

29 ก.ย.-01 ต.ค. 60 12,559.- 12,559.- 12,559.- 2,900.- 

07-09 / 14-16 / 27-29 / 28-30 ต.ค. 60 13,559.- 13,559.- 13,559.- 2,900.- 

20-22 / 21-23 ต.ค. 60 16,559.- 16,559.- 16,559.- 2,900.- 

03-05 / 04-06 / 18-20 / 25-27 พ.ย. 60 13,559.- 13,559.- 13,559.- 2,900.- 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน หักออก ผู้ใหญ่ท่านละ 5,000 บาท / เด็ก INFANT ท่านละ 3,900 บาท 
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หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด้วย 

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวม 150/วนั/คน  
รวมตลอดทั้งการเดินทาง 450 บาท / คน 
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***  
** แจกน ้าด่ืม 1 ขวด เฉพาะวนัที่เดินโปรแกรมทัวร์ ** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 - กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนั
เดินทาง เท่านั้น  

2.ค่าท่ีพกัหอ้งละ2-3ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
     - เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

- กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
- โรงแรมในเวยีดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่
มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน บางกอกแอร์เวย ์20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล /  
เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล] ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
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**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
     5. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น และ ทปิคนขับรถ รวม 150 บาท / ท่าน/ วัน รวมตลอดทั้งการเดินทาง 450 บาท / คน 
          *** ส่วนทปิของหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความประทบัใจในการให้บริการ *** 
     6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย3% 

 
 เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 

1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารทีไ่ม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวซ่ีาให้ เม่ือผลวซ่ีาผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
4.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดั 

 จ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า    
 หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 **ส าคัญ!! บริษัท  ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเวยีดนามโดยผดิกฎหมายและ
ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้อง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทวัร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

4.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยั
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศ
ไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงใน
ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทั
ฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้
เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุม
โรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ
รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ 
ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
 
 


