
 

 

รหัสทัวร GOH1900828 
ทัวรลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG) 
 
เขาพูสี ข้ึนบันได 328 ข้ัน นมัสการพระธาตุพูสี ชมพระราชวังหลวงพระบาง ลองเรือชมถ้ําต่ิง 
น้ําตกตาดกวางสี วัดแสนสุขาราม วัดวิชุนราช วัดใหมสุวรรณภูมาราม 

 

      
 

 



 

 

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

ซาร 
14.30 น. คณะมาพรอมกันท่ี ทาอากาศยานเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ประตู 7-10 เคานเตอร เช็คอินกรุปของสายการบินบางกอกแอรเวย โดยมีเจาหนาที่
ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ใหกับทุกทาน 

16.30 น.  นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย เท่ียวบินที่ PG983 (บริการของวาง
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

17.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว จากน้ันนําทานเขาสูตัวเมือง
มรดกโลก โดยองคการยูเนสโกไดยกให เมืองหลวงพระบาง เปนเมืองวัฒนธรรมโลก
และสถาปตยกรรมเกาแก เน่ืองจากมีวัดวาอารามเกาแกมากมาย มีบานเรือนอันเปน
เอกลักษณโคโลเนียลสไตลและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและยังสืบทอดจนถึง
ปจจุบัน เมืองหลวงพระบาง เคยเปนเมืองหลวงเกาในอดีต โดยพระเจาฟ�างุมได
รวบรวมแวนแควนตางๆ ของชนเผาไท - ลาว ในเขตลุมแมน้ําโขง แมน้ําคาน แมน้ําอู 
กอต้ังเปนอาณาจักรลานชาง ณ ดินแดนริมน้ําโขง คือ หลวงพระบาง   

 จากน้ันนําทานข้ึนสู เขาพูสี ข้ึนบันได 328 ข้ัน นมัสการพระธาตุพูสี เจดียธาตุ
คูบานคูเมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางข้ึนทานจะไดรับความกล่ินหอมจากดอก
จําปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเปนดอกไมประจําชาติลาว เมื่อทานถึงยอดใหทานนมัสการ
องคธาตุ ซ่ึงสรางในสมัยพระเจาอนุรุทธ เมื่อป พ.ศ. 2337 พระธาตุเปนรูปทรง
ดอกบัว อยูบนฐานส่ีเหล่ียมยอดประดับดวยเศวตฉัตรทองสําริด 7 ช้ัน สูง 21 เมตร 
ชมพระอาทิตยยามอัสดง วิวทิวทัศนรอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารค่ําอิสระเดินเท่ียวชม ตลาดค่ํา (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสวางวงศ 
ต้ังแตหนาพระราชวังจนสุดถนน ใหทานไดเลือกชมเลือกซ้ือสินคาในบรรยากาศแบบ
หลวงพระบางยามราตรี มีท้ังเส้ือยืดสกรีนเปนภาษาลาว, ผาคลุมไหล, กระเป�าถือ, 
เคร่ืองประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเดนคือ สินคาแทบทุกช้ินเปนสินคา



 

 

แฮนดเมดของชาวบานแทๆ  วางจําหนายในราคาที่ตอรองกันได อีกทั้งยังมีเบเกอร่ี 
ตาง ๆ เพ่ือใหทานไดล้ิมลอง และขนมเคกอันแสนอรอยนานาชนิด หากทานใดจะเลือก
ซ้ือของใสบาตรในเชาวันรุงข้ึนก็สามารถจัดแจงหาซ้ือไดเชนกัน 

พักที่   PAVILLION HOTEL 3* หรือเทียบเทา, เมืองหลวงพระบาง 
วันที่ 2 ตักบาตรขาวเหนียว - ตลาดเชา - พิพิธภัณฑหลวงพระบาง –ถ้ําต่ิง - บานซางไห - 

น้ําตกตาดกวางสี - บานผานม –วัดแสนสุขาราม 
 ต่ืนเชาทําธุระสวนตัว จัดแจงเคร่ืองแตงกายเพ่ือรอ ใสบาตรขาวเหนียวพรอมกับ

ประชาชนชาวหลวงพระบาง ซ่ึงพระสงฆและสามเณรจากวัดตางๆ ทั่วเมืองหลวงพระ
บางจะออกบิณฑบาตเปนแถวนับรอยรูป ซึ่งเปนภาพอันนาประทับใจและส่ือถึงความ
ศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (คาทําบุญ ไมรวมใน
รายการ) จากน้ันใหทานเดินชม ตลาดเชาของชาวหลวงพระบาง ซ่ึงเปน ตลาดสดให
ทานเลือกซื้ออาหารพ้ืนเมืองและชมของป�าซ่ึงของป�าบางชนิดก็แปลกตาและเปนที่

สนใจของเหลานักทองเที่ยวผูมาเยือน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ) ลักษณะอาคารเกาท่ี

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส สถาปตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว 
ดานนอกอาคารเปนท่ีต้ังของอนุสาวรียเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ พระราชวังแหงน้ีอดีต
น้ันเปนที่ประทบัของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ตอมาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในป พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ไดถูกปรับเปล่ียนใหเปนพิพิธภัณฑ 
ภายในเปนที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคูบานคูเมืองหลวงพระบาง   
 



 

 

จากน้ันนําทานลองเรือชม ถ้ําต่ิง ต้ังอยูในภูเขาลูกใหญตระหงานอยูริมน้ําโขง เปน
ลักษณะถ้ําริมหนาผามีโพรงถ้ําต้ืนๆ มีหินงอกหินยอยเล็กนอย เดิมมีพระพุทธรูปทอง 
เงิน นาก ปจจุบันเหลือแตพระพุทธรูปไมจํานวนนับพันองค ในอดีตเจามหาชีวิตแหง
หลวงพระบาง ตองไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในถ้ํา โดยเฉพาะชวงปใหมลาว ทั้งเจา
มหาชีวิต ขาราชบริพาร พระสงฆ ประชาชนทั่วไปจะเดินทางไปสรงน้ําพระพุทธรูปท่ีถ้ํา
ต่ิงบนและถ้ําต่ิงลาง  ดังน้ันถ้ําต่ิงจึงเปนอีกไฮไลสําคัญที่ทานจะไปไปชมและสักการะ
พระพุทธรูปภายในถ้ํา  นําทานเดินทางชมวิถีชีวิตของชาวลาวท่ี บานซางไห 
(Sanghai) ต้ังอยูริมแมน้ําโขง เปนหมูบานที่มีช่ือเสียงเร่ืองการตมเหลาขาว หรือที่
ชาวตางประเทศเรียกกันวา “เหลาลาว (Lau Lao)” แทบทุกหลังคาเรือนจะมีการตม
เหลา อันเปนเอกลักษณเดนๆ และเปนอาชีพหลักของหมูบานซางไห นอกจากจะให
ทานไดชมกรรมวิธีการตมเหลาแลวยังมีสินคาที่เปนเหลาหมักอีกมากมาย อาทิเชน 
เหลาดองแมงป�อง เหลาดองงู จะซ้ือเปนของฝากก็ไดนอกจากจะมีเหลาตมแลวยังมี
การทอผา เคร่ืองเงินและของที่ระลึกของชาวเขาเผาแมววางจําหนายอีกดวย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางตอเพ่ือไปชม น้ําตกตาดกวางสี ซ่ึงหมายถึงกวางหนุม น้ําตกน้ีตกจาก

เขาที่สูง 70 เมตร สามารถถายภาพจากดานหนาซ่ึงมีสะพานพาดผานสายน้ําที่ตกลง
มา ฉากหลังคือน้ําตกหินปูนสีขาวและน้ําใสๆ บางคร้ังอาจเปนละอองเกิดเปนสีรุงใหได
เห็น ทัศนียภาพโดยรอบเปนธรรมชาติใหเหลานักทองเที่ยวไดศึกษาแมกไมพืชพันธ
และยังมีจุดลงเลนน้ําตามลําธารเล็กๆ บริเวณดานลางของน้ําตกทานจะไดพบกับหมีดํา
ท่ีนักทองเที่ยวนิยมถายรูป นอกจากความงามของน้ําตกแลว ยังหาซ้ือของที่ระลึกที่
ทางเขาน้ําตกไดอีกดวย   
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันชม บานผานม หมูบานชาวไทล้ือผูทอผาของเจามหาชีวิตลาว อีกหน่ึงจุด
ทองเท่ียวซ่ึงผูมาเยือนหลวงพระบางไมควรพลาด เพราะบานผานมมีช่ือเสียงในการทํา
ผาทอมือดวยก่ีกระตุกแบบด้ังเดิม ผาทอบานผานมมีทั้งผาแพรเบ่ียงลวดลายแบบล้ือ
แทๆ และผาท่ีประยุกตเปนของใชในชีวิตปจจุบัน เชน ผาปูโตะ ผาคลุมเตียง ผารอง
แกวรองจานฯลฯ เด๋ียวน้ีชาวบานผานม นําผาทอมาวางจําหนายใหนักทองเที่ยวเลือก
ซ้ือท่ีศูนยหัตถกรรมกลางหมูบาน  จากน้ันนําทานชม วัดแสนสุขาราม ตามประวัติ
กลาววาช่ือของวัดมาจากเงินจํานวน 100,000 กีบ  ท่ีมีผูบริจาคใหเปนทุนเร่ิมสราง 
เปนวัดเกาแกที่ถูกสรางข้ึนภายหลังท่ีนครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวง
เวียงจันทน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
   PAVILLION HOTEL 3* หรือเทียบเทา, เมืองหลวงพระบาง 
วันที่ 3 วัดวิชุนราช  -  วัดเชียงทอง -ศูนยเคร่ืองเงิน- วัดใหมสุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา –  

หลวงพระบาง – เชียงใหม  PG984 (18.30- 19.45) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานชม วัดวิชุนราช ที่สรางข้ึนในสมัยพระเจาวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเปนอีก



 

 

 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กมี
เตียง 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน 
 ทานละ 

เด็กมี
เตียง 
พักกับ
ผูใหญ 2 
ทาน  
ทานละ 

เด็กไมมี
เตียง 
พักกับ
ผูใหญ  
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 13,888. 13,888. 13,888. 13,888. 7,888. 2,000. 

หน่ึงพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางใหความนับถือ ซ่ึงเปนพระธาตุท่ีมีรูปทรงคลายกับลูก
แตงโมผาคร่ึง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกช่ือ พระธาตุหมากโม น้ีมาจนถึงปจจุบัน ชม 
วัดเชียงทอง ซ่ึงเปนวัดท่ีสําคัญและมีความงดงามที่สุดแหงหน่ึงจนไดรับการยกยองจาก
นักโบราณคดีวาเปนด่ังอัญมณีแหงสถาปตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสรางขึ้นในรัช
สมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปดทองฉลุบนพ้ืนรักสีดํา เลาเร่ืองพุทธประวัติ
พระสุธน-มโนราห ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพ่ือนบาน พระประธานมีช่ือวา 
“พระองคหลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถท่ีโดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบ
ลานชางแลว การตกแตงลวดลายตามผนังภายในมีการตบแตงดวยการนํากระจกสีมา
ตัดตอกันเปนรูปตนโพธ์ิขนาดใหญ ดานขางก็ติดเปนรูปสัตวในวรรคดี ยามบายที่
แสงแดดสองสะทอนลงมาดูสวยงาม   
นําทานเขาสู ศูนยเคร่ืองเงิน ใหทานไดชมงานฝมือการทําเคร่ืองเงิน และเคร่ืองประดับ
ของใชตางๆ ที่มีการออกแบบไวอยางสวยงามเปนสินคาสงออกท่ีมีช่ือเสียงของลาว   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําทานชม วัดใหมสุวรรณภูมาราม หรือท่ีชาวหลวงพระบาง เรียกกันส้ันๆ วา 

"วัดใหม" เคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซ่ึงเปนสมเด็จพระสังฆราช
องคสุดทายของลาวและยังเคยเปนท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคูเมืองหลวงพระ
บางในรัชสมัยของเจามหาชีวิตสักรินฤทธ์ิ จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2437 จึงไดอัญเชิญ
พระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปจจุบัน เม่ือมา
เยือนวัดแหงน้ีส่ิงที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัดอ่ืนๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิม) 
ลักษณะจะเปนอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ มีชายคาปกคลุมท้ังส่ีดานสองระดับ
ตอเน่ืองกัน ผนังดานหนาพระอุโบสถตกแตงดวยภาพลงรักปดทองดูเหลืองอรามงาม
ตายาวตลอดผนัง เลาเร่ืองพระเวสสันดรชาดก โดยฝมือชางหลวงประจํารัชกาลเจา
มหาชีวิตศรีสวางวงศ  เดินทางสู ตลาดดารา เพ่ือชมเคร่ืองเงิน ผาทอมือที่มาจากแขวง
หัวพัน ซําเหนือ และหลวงพระบาง นอกจากน้ันยังมีผาทอของไทล้ือ และผาทอจาก
ลาวสูง ทอเปนผาซ่ิน หมวก ยาม ฯลฯ   
สมควรแกเวลาอําลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 
เพ่ือนําทานเดินทางกลับสูประเทศไทย 

18.30  น.   นําทานเดินทางกลับสู เชียงใหม ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอรเวย 
เที่ยวบินที่ PG984 (บริการของวางและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

19.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 



 

 

2562 - - - - - - 
วันที่ 08 – 10 สิงหาคม 
2562 

13,888. 
- 

13,888. 
- 

13,888. 
- 

13,888. 
- 

7,888. 
- 

2,000. 
- 

วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 
2562 

13,888. 
- 

13,888. 
- 

13,888. 
- 

13,888. 
- 

7,888. 
- 

2,000. 
- 

วันที่ 21 – 23 
พฤศจิกายน 2562 

13,888. 
- 

13,888. 
- 

13,888. 
- 

13,888. 
- 

7,888. 
- 

2,000. 
- 

วันที่ 05 – 07 ธันวาคม 
2562 

14,888. 
- 

14,888. 
- 

14,888. 
- 

14,888. 
- 

8,288. 
- 

2,200. 
- 

 
*** ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,900.- *** 
*** ราคาน้ีรวมรายการทัวร และ ต๋ัวเคร่ืองบิน *** 

 
**ราคาน้ีสําหรับลูกคาที่ถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน!! ** 
**สําหรับลูกคาที่ถือพาสปอรตไทยไมตองทําวีซาเขาประเทศลาว  
ลูกคาชาวตางชาติโปรดติดตอสอบถามอีกคร้ัง** 
 
 

หมายเหตุ : รายการน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ (รวม 600 บาท/ทาน/
ทริป ) 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ 

 
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งทีเ่ชียงใหม กรุงเทพฯ และท่ีประเทศลาว ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ิงส้ิน 
 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก

เหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การ
ลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
รวมทั้งในกรณีที ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทาน
ถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

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

5. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ   แลว 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - 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.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม /ทาน 
สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

2. คาทําหนังสือเดินทาง 
3. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
4. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
5. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ (รวม 600 บาท/ทาน/ทริป) 
 
 



 

 

เง่ือนไขการจอง  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการโอนเงินให
เจาหนาที่ที่ดูแล 
       เสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2.     สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  

    3.     หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ให
ทานติดตอเจาหนาที่ กอน 
            ออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ  
            คาใชจายที่เกิดข้ึน 
    4.     หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว  
            หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองให 
            การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความ 
            จําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด  

 
การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อ
ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจํา
ทั้งหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินท้ังหมด 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป 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

ไทยและตางประเทศ ไมมีการคืนเงินท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังส้ินในกรณีเจ็บป�วย จน
ไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ 
จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม ในการมัดจําต๋ัวทานละ 10,000 บาท และ
คาใชจายอ่ืนๆ 

7. ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ
คามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจ
ขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมี
การคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1.  บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

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

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคืนคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

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

5.  รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 



 

 

7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9.  หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ี
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

10.  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่ประเทศไทย และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศท่ี 

 บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ
ทั้งส้ิน 

11.  บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน 
12.  เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิ

ตองแจงใหทราบลวงหนา 
13.  เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขและ ขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว 
14.  โรงแรมที่พักในประเทศลาว มีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของท่ีพัก

แตกตางกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหา
โรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามท่ีระบุในรายการ
ทองเท่ียวเทาน้ัน โรงแรมโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin หรือ Double) 
ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน ข้ึนอยูกับขอจํากัดของหองพักและ
การวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทาน
ไมไดหองพักติดกัน และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ 

15.  กระเป�าสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหาย สูญหาย ลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆทั้งส้ิน 



 

 

16.  เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

17.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 

 
********* HAVE A NICE TRIP ********** 


