
 

 

รหัสทัวร GOH1900916 
ทัวรลาว บินตรงเชียงใหม เยี่ยมยามเมืองลาว หลวงพระบาง วังเวียง 
4 วัน 3 คืน [PG] 
- ชมวิวพระอาทิตยตกดินที่ พระธาตุพูส ี
- ตักบาตรขาวเหนยีว และ ชมตลาดเชา เมืองหลวงพระบาง 
- ลองเรือแมน้ําซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุยหลินเมืองลาว” 
- สัมผัส บลู ลากูน สระน้ําสีฟ�าใสราวกับคริสตัลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  
- ชอปปم�ง ตลาดไนทบารซาร สินคาหัตถกรรม ผาทอ, เคร่ืองเงิน ทองถิ่น 
 

                     
 
 
 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 

 
หมายเหต ุ: รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ  

(รวม 800 บาท/ทาน/ทริป ) 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่27 – 30 กรกฎาคม  2562 17,888. - 
วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2562 17,888. - 
วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2562 17,888. - 
วันที่ 28 – 31 ธันวาคม  2562 18,888. - 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เสนทางการเดินทาง 
 โปรแกรมเดินทาง เชา กลางวั

น คํ่า โรงแรมท่ีพัก 

1 เชียงใหม - หลวงพระบาง PG983 (16.30-17.45)–
ตลาดไนทบารซาร  ✈ �

PAVILLION 
HOTEL 
3* หรือ
เทียบเทา,  
เมืองหลวงพระ
บาง 

2 ตักบาตรขาวเหนียว-ตลาดเชา-หลวงพระบาง-วังเวียง-
ถํ้าจัง-บลู ลากูน � � �

SAIMON 
HOTEL 3* 
หรือเทียบเทา,  
เมืองวังเวียง 

3 ลองเรือแมน้ําซอง–วังเวียง-หลวงพระบาง-น้ําตกตาด
กวางส-ีพระธาตุพูสี � � �

PAVILLION 
HOTEL 
3* หรือ
เทียบเทา,  
เมืองหลวงพระ
บาง 

4
วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑหลวงพระบาง-วัดวชินุราช-วดั
ใหมสุวรรณภูมาราม-ตลาดดารา- หลวงพระบาง – 
เชียงใหม  PG984 (18.30- 19.45) 

� � ✈  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 เชียงใหม - หลวงพระบาง PG983 (16.30-17.45)–ตลาดไนทบารซาร 

14.30 
น. 

คณะมาพรอมกันที่ ทาอากาศยานเชียงใหม อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 
7-10 เคานเตอร  เช็คอินกรุปของสายการบิน บางกอกแอรเวย (BANGKOK 
AIRWAYS) โดยมีเจาหนาที่ ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

16.30 
น. 

 นําออกเดินทางสู ทาอากาศยานหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชน
ลาว โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย เท่ียวบินที่ PG983 (บริการของวางและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

17.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเขาสูตัวเมืองมรดก
โลก โดยองคการยูเนสโกไดยกให เมืองหลวงพระบาง เปนเมืองวัฒนธรรมโลกและ
สถาปตยกรรมเกาแก เน่ืองจากมีวัดวาอารามเกาแกมากมาย มีบานเรือนอันเปน
เอกลักษณโคโลเนียลสไตลและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและยังสืบทอดจนถึง
ปจจุบัน เมืองหลวงพระบาง เคยเปนเมืองหลวงเกาในอดีต โดยพระเจาฟ�างุมได
รวบรวมแวนแควนตางๆ ของชนเผาไท - ลาว ในเขตลุมแมน้ําโขง แมน้ําคาน แมน้ําอู 
กอตั้งเปนอาณาจักรลานชาง ณ ดินแดนริมน้ําโขง คือ หลวงพระบาง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารคํ่าอิสระเดินเท่ียวชม ตลาดคํ่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสวางวงศ 
ตั้งแตหนาพระราชวงัจนสุดถนน ใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาในบรรยากาศแบบ
หลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเส้ือยืดสกรีนเปนภาษาลาว, ผาคลุมไหล, กระเป�าถือ, 
เครื่องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเดนคือ สินคาแทบทุกชิ้นเปนสินคา
แฮนดเมดของชาวบานแทๆ   วางจําหนายในราคาท่ีตอรองกันได อีกทั้งยังมีเบเกอร่ี 
ตาง ๆ เพื่อใหทานไดลิ้มลอง และขนมเคกอันแสนอรอยนานาชนิด หากทานใดจะ
เลือกซื้อของใสบาตรในเชาวันรุงขึ้นก็สามารถจัดแจงหาซื้อไดเชนกนั 

พักที ่  PAVILLION HOTEL 3* หรือเทียบเทา, เมืองหลวงพระบาง 
วันที่ 2 ตักบาตรขาวเหนียว-ตลาดเชา-หลวงพระบาง-วังเวียง-ถํ้าจัง-บล ูลากูน 
 ตื่นเชาทําธุระสวนตัว จัดแจงเครื่องแตงกายเพื่อรอ ใสบาตรขาวเหนียวพรอมกับ



 

 

ประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึ่งพระสงฆและสามเณรจากวัดตางๆ ทั่วเมืองหลวงพระ
บางจะออกบิณฑบาตเปนแถวนับรอยรูป ซึ่งเปนภาพอันนาประทับใจและสื่อถึงความ
ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (คาทําบุญ ไมรวมใน
รายการ) จากน้ันใหทานเดินชม ตลาดเชาของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเปน ตลาดสดให
ทานเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป�าซึ่งของป�าบางชนิดก็แปลกตาและเปนที่
สนใจของเหลานักทองเที่ยวผูมาเยือน 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม หลังอาหารเช็คเอาทออกจาก
ที่พัก 

 นําทานเดินทางตอไปยัง วังเวียง (ใชเวลาเดินทางโดยรถ ประมาณ4 ช่ัวโมง) “วังเวียง” 
เมืองทองเท่ียวที่ตั้งอยูในแขวงเวียงจันทน ประเทศลาว เมืองเล็กๆ แหงน้ีเปนที่รูจักใน
ฉายา “กุยหลินเมืองลาว” อันเน่ืองมาจากทัศนียภาพอันงดงามที่รายลอมเมืองน้ันเปน
ที่ราบที่ถูกขนาบดวยภูเขาหินปูนนอยใหญ ที่มีแมน้ําไหลผานเเละถูกโอบลอมดวยป�า
ไมที่ยังสมบูรณ วังเวียงเริ่มเปนที่รูจักมากขึ้น หลังจากที่เมืองหลวงพระบางไดรับการ
ขึ้นทะเบียนใหเปนเมืองมรดกโลกจากทางยูเนสโก ในป 2538 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเที่ยวชม ถํ้าจัง เปนถํ้าหินปูนขนาดใหญ ในอดีตเคยเปนที่หลบภัยสงครามของ

ชาวบาน เม่ือสงครามสงบลงชาวบานจึงไดกลับออกมาตั้งรกรากถิ่นฐานอยูในเมืองวัง
เวียง ภายในถํ้าแบงออกเปนหลายสวน มีทั้งหองโถงใหญและทางเดินแคบ ๆ เต็มไป
ดวยหินงอกหินยอย ภายในมีการติดไฟ เพื่อความสวางสวยงามของถํ้า จากน้ันชม
ความงดงามของ บลู ลากูน สระน้ําสีฟ�าใสที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ น้ําในสระจะเปนสี
ฟ�าใสราวกับคริสตัล สามารถมองเห็นพื้นดินดานลางไดอยางชัดเจน น้ําจะมีความเย็น
ชื่นใจ สามารถลงไปวายน้ําเลนได ดานขางสระจะมีตนไมใหญ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  SAIMON HOTEL 3* หรือเทียบเทา, เมืองวังเวียง 
วันที่ 3 ลองเรือแมน้ําซอง–วังเวียง-หลวงพระบาง-น้ําตกตาดกวางส-ีพระธาตุพูสี 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทาน ลองเรือแมน้ําซอง แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานเมืองวังเวียง บริเวณริมแมน้ํา

ซองจะมีรานคาที่จัดที่น่ังริมน้ําไวใหบริการ ระดับน้ําในแมน้ําซองจะไมสูงมาก น้ําใน
แมน้ําจะใสไหลเย็น ชมวิวทิวทัศนโดยรอบที่ถูกโอบลอมดวยภูเขานอยใหญ นับเปน
บรรยากาศ“กุยหลินเมืองลาว” ที่เหมาะแกการพักผอนจริงๆ  
ไดเวลาออกเดินทางกลับเมืองหลวงพระบาง ระหวางทางจะเห็นวิถีชีวิตของชาวลาว
สองขางถนนที่ตั้งบานเรือนแตกตางกันออกไป การเดินทางจะไตระดับขึ้นสูที่สูงสลับที่
ลาดเชิงเขา ทานจะไดเห็นป�าไมและทิวทัศนที่สวยงามประกอบกับภูเขาหินปูนที่มี
รูปรางตางๆ แปลกตาสวยงามและยังคงสามารถรักษาธรรมชาติไวไดอยางดีและสราง



 

 

ความประทับใจแกผูมาเยือน (ใชเวลาเดินทางโดยรถประมาณ4ชั่วโมง) 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางตอเพื่อไปชม น้ําตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุม น้ําตกน้ีตกจาก

เขาที่สูง 70 เมตร สามารถถายภาพจากดานหนาซึ่งมีสะพานพาดผานสายน้ําที่ตกลง
มา ฉากหลังคือน้ําตกหินปูนสีขาวและน้ําใสๆ บางครั้งอาจเปนละอองเกิดเปนสีรุงใหได
เห็น ทัศนียภาพโดยรอบเปนธรรมชาติใหเหลานักทองเที่ยวไดศึกษาแมกไมพืชพันธ
และยังมีจุดลงเลนน้ําตามลําธารเล็กๆ บริเวณดานลางของน้ําตกทานจะไดพบกับหมี
ดําที่นักทองเท่ียวนิยมถายรูป นอกจากความงามของน้ําตกแลว ยังหาซื้อของที่ระลึกที่
ทางเขาน้ําตกไดอีกดวย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานขึ้นสู เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการพระธาตุพูสี เจดียธาตุ
คูบานคูเมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นทานจะไดรับความกลิ่นหอมจากดอก
จําปาลาว (ดอกลีลาวด)ี ซึ่งเปนดอกไมประจําชาติลาว เม่ือทานถึงยอดใหทานนมัสการ
องคธาตุ ซึ่งสรางในสมัยพระเจาอนุรุทธ เมื่อป พ.ศ. 2337 พระธาตุเปนรูปทรง
ดอกบัว อยูบนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับดวยเศวตฉัตรทองสําริด 7 ชั้น สูง 21 เมตร 
ชมพระอาทิตยยามอัสดง วิวทิวทัศนรอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  PAVILLION HOTEL 3* หรือเทียบเทา, เมืองหลวงพระบาง 
วันที่ 4 วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑหลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดใหมสุวรรณภูมาราม-ตลาด

ดารา- หลวงพระบาง – เชียงใหม  PG984 (18.30- 19.45) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานชม วัดเชียงทอง ซึ่งเปนวัดที่สําคัญและมีความงดงามที่สุดแหงหน่ึงจนไดรับ

การยกยองจากนักโบราณคดีวาเปนดั่งอัญมณีแหงสถาปตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูก
สรางขึ้นในรัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปดทองฉลุบนพื้นรักสีดํา เลา
เรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบาน พระ
ประธานมีชื่อวา “พระองคหลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเดนดวย
สถาปตยกรรมแบบลานชางแลว การตกแตงลวดลายตามผนังภายในมีการตบแตงดวย
การนํากระจกสีมาตัดตอกันเปนรูปตนโพธ์ิขนาดใหญ ดานขางก็ติดเปนรูปสัตวในวรรค
ดี ยามบายที่แสงแดดสองสะทอนลงมาดูสวยงาม ชมวัดวิชุนราช ที่สรางขึ้นในสมัย
พระเจาวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเปนอีกหน่ึงพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางใหความ
นับถือ ซึ่งเปนพระธาตุที่มีรูปทรงคลายกับลูกแตงโมผาครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึง
เรียกชื่อ “พระธาตุหมากโม” น้ีมาจนถึงปจจุบัน  จากน้ันนําทานชม พระราชวังหลวง
พระบาง (พิพิธภัณฑ) ลักษณะอาคารเกาที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
สถาปตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ดานนอกอาคารเปนที่ตั้งของ
อนุสาวรียเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ พระราชวังแหงน้ีอดีตน้ันเปนที่ประทับของเจามหา



 

 

ชีวิตศรีสวางวงศ  ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป  พ.ศ. 2518 
พระราชวังหลวงพระบาง ไดถูกปรับเปลี่ยนใหเปนพิพิธภัณฑ ภายในเปนที่ประดิษฐาน
ของ “พระบาง” พระพุทธรูปคูบานคูเมืองหลวงพระบาง 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานชม วัดใหมสุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบาง เรียกกันสั้นๆ วา 

"วัดใหม" เคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเปนสมเด็จพระสังฆราช
องคสุดทายของลาวและยังเคยเปนที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคูเมืองหลวงพระ
บางในรัชสมัยของเจามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2437 จึงไดอัญเชิญ
พระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปจจุบัน เมื่อมา
เยือนวัดแหงน้ีสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัดอ่ืนๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิม) 
ลักษณะจะเปนอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ดานสองระดับ
ตอเน่ืองกัน ผนังดานหนาพระอุโบสถตกแตงดวยภาพลงรักปดทองดูเหลืองอรามงาม
ตายาวตลอดผนัง เลาเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยฝมือชางหลวงประจํารัชกาลเจา
มหาชีวิตศรีสวางวงศ  จากน้ันเดินทางสู ตลาดดารา เพื่อชมเครื่องเงิน ผาทอมือที่มา
จากแขวงหัวพัน ซําเหนือ และหลวงพระบาง นอกจากน้ันยังมีผาทอของไทลื้อ และผา
ทอจากลาวสูง ทอเปนผาซิ่น หมวก ยาม ฯลฯ   
สมควรแกเวลาอําลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 
เพ่ือนําทานเดินทางกลับสูประเทศไทย 

18.30 น.  เดินทางกลับ เชียงใหม ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินที ่
PG984  
(บริการของวางและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

19.45 น. เดินทางถึงทาอากาศยานเชียงใหมโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
  

************************************************************ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โปรแกรม : บินตรงเชียงใหม เยี่ยมยามเมืองลาว หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน (PG) 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กมี
เตียง 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน 
 ทานละ 

เด็กมีเตียง 
พักกับ

ผูใหญ 2 
ทาน  

ทานละ 

เด็กไมมี
เตียง 
พักกับ
ผูใหญ  
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวม

ตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 27 – 30 
กรกฎาคม  62 17,888. - 17,888. 

- 17,888. - 17,888. - 11,888.- 3,000. - 
วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 
62 17,888. - 17,888. 

- 17,888. - 17,888. - 11,888.- 3,000. - 
วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 
62 17,888. - 17,888. 

- 
17,888. - 17,888. - 11,888.- 3,000. - 

วันที่ 28 – 31 ธันวาคม  
62 18,888. - 18,888. 

- 18,888. - 18,888. - 11,988.- 3,200. - 

*** ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,200.- *** 
*** ราคาน้ีรวมรายการทัวร และ ตั๋วเครื่องบิน *** 

 
**ราคาน้ีสําหรับลูกคาท่ีถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน!! ** 

**สําหรับลกูคาท่ีถือพาสปอรตไทยไมตองทําวีซาเขาประเทศลาว ลูกคาชาวตางชาติโปรดตดิตอ
สอบถามอีกครั้ง** 

 
หมายเหตุ : รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวม 800 บาท/ทาน/

ทริป ) 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ 



 

 

 
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 

ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีเชียงใหม กรุงเทพฯ และท่ีลาว ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การ
ลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
รวมทั้งในกรณีที ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทาน
ถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทาน ทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการเดินทาง  

5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ   แลว 

กรณีคณะออกเดินทางได           
 

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 



 

 

2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
9.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 

1. กระเป�าเดินทางในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม /ทาน 
สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

2. คาทําหนังสือเดินทาง 
3. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
4. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

5. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ (รวม 800 บาท/ทาน/ทริป) 
 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง 
 

1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อ
ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา
ทั้งหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร 
5. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร 
6. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศ

ไทยและประเทศกัมพูชา ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป�วย 
จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัท
ฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วทานละ 10,000 
บาท และคาใชจายอ่ืนๆ 

7. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ
คามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจ
ขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมี
การคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
 

1.  บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 



 

 

2.     บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา 
หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคืนคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5.  รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9.  หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ี
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

10.  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที ่

 บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น 



 

 

11.  บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน 
12.  เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิ

ตองแจงใหทราบลวงหนา 
13.  เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรอืบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและ ขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
14.  โรงแรมที่พักในประเทศลาว มีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พัก

แตกตางกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหา
โรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่ระบุในรายการ
ทองเที่ยวเทาน้ัน โรงแรมโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin หรือ Double) 
ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพักและ
การวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทาน
ไมไดหองพักติดกัน และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ 

15.  กระเป�าสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหาย สูญหาย ลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆท้ังสิ้น 

16.  เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

17.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 


