
 

 

รหัสทัวร PKM1900695 
ทัวรลาว ไหวพระ 9 วัดหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (QV) 
 
 

 
 

          
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรกของการเดินทาง (1)      สนามบินสุวรรณภูมิ – หลวงพระบาง 
07.00 น. …พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 10 

เคานเตอร W 
  สายการบินลาวแอรไลน(QV) 
10.25 น. ...เดินทางสู หลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอรไลน เท่ียวบิน QV634 
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
12.25 น. …ถึง สนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ...หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง  
  ไกดทองถ่ินรอรับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง โดยชูป�าย 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

...นําทานเที่ยวชมและทําบุญที่ วัดใหมสุวันพู
มาราม  ซึ่งอยูถนนศรีสวางวงศติดกับ
พระราชวังหลวง สรางใน สมัยพระเจาอนุรุท 
ในป พ.ศ.2337 หรือช่ือส้ันๆ วา วัด ใหม 
วัดน้ีเคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญ ทัน นับเปนสังฆราชองค
สุดทายของลาว มีอุโบสถที่ สวยงามดวยศิลปะแบบอูบมุง และปจจุบันใชเปน
โรงเรียนปริยัติ 

   
…นําทานเที่ยวชมและทําบุญที่ วัดแสนสุขาราม วัดแสน สรางข้ึนในป พ.ศ. 
2261 ตามประวัติกลาววาช่ือของวัด  มา
จากเงินจํานวน 100,000 กีบ ที่มีผูบริจาค
ใหเปนทุนเร่ิมสรางวัดแสนไดรับการบูรณะ 2 
คร้ัง โดยชางสกุลลาวจุดเดนคือ พระพุทธรูป
ยืนองคใหญองคเดียวภายในแขวงหลวงพระ
บาง 

 



 

 

 ...นําทานเที่ยวชมและทําบุญที่ วัดเชียงทอง เปนวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวงพระ
บางสรางข้ึนใน   สมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช กอนที่จะยายเมืองหลวงไป
เวียงจันทน และยังไดรับการอุปถัมภจาก   เจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิตศรี
สวางวงศวัฒนา กษัตริยสองพระองคสุดทายของลาว    บริเวณต้ังของวัดอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบางใกลบริเวณที่แมน้ําคาน   ไหลมา
บรรจบกันกับแมน้ําโขงมีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา “สิม” เปนหลังไมใหญโตนัก  
 หลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาดต่ําลงมาก ซอนกันอยู 3 ช้ัน เปนศิลปะแบบหลวงพระ
บาง   สวนกลางมีชอฟ�า ประกอบดวย 17 ชอ ซ่ึงเปนที่สังเกตกันวา เปนวัดที่
พระมหากษัตริยสรางข้ึนจึงมี   17 ข้ัน สวนสามัญจะสรางกันแค 1-7 ชอ เช่ือกันวาจะ

เก็บของมีคาไวในน้ันดวย สวนหนาบัน หรือ   ภาษาลาววา “โหง” เปนรูปเศียร
นาค ความงามของวัดอยูท่ีความสงบสงาสะอาดมีการวางผัง   ออกแบบและ
บํารุงรักษาอยางดีเย่ียม 
   
  ...นําทานเที่ยวชม และทําบุญท่ี วัดโพนชัยชนะ
สงคราม   ดวยความท่ีช่ือวัดมีความหมายที่ดี 
กลาวกันวาในอดีต  เปนประเพณีท่ีพระมหากษัตริย
แหงนครหลวงพระบาง  และเหลาแมทัพนายกอง
ทั้งหลายตองมาทําพิธีนมัสการ  พระองคหลวง(พระ
ประธาน) เพ่ือขอพรกอนจะออกไป  รบทัพจับศึก 
ซ่ึงความเช่ือน้ียังสืบตอกันมาถึงปจจุบัน ชาว  หลวง
พระบางจึงมักไปทําบุญและขอพรจากพระประธาน  ในวัดแหงน้ีอยูเปนประจํา  
 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  



 

 

...นําทานเที่ยวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง หรือ ตลาดไนทบารซา เปนถนนคนเดิน
ตอนเย็นต้ังแตเวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง 
ลาวมง ชาวบานผานม แมแตชาวหลวงพระบางเองก็จะนําสินคาพ้ืนเมือง ไมวาจะ
เปนผาปก ผาทอมือ ผานุง ผาซ่ิน เคร่ืองเงิน เคร่ืองไม สินคามากมายถูกวางอยูบน

ถนนและริมทางเดินต้ังแตหนาพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาท่ีพัก WONGWIJIT หรือเทียบเทา 
 

วันที่สองของการเดินทาง (2)     หลวงพระบาง 
05.30 น. ...นําทาน ทําบุญ-ตักบาตรขาวเหนียว 

กับ ชาวหลวงพระบาง ทุกเชาชาวหลวง
พระบาง ทุกบานจะพากันออกมาน่ังรอ
ตักบาตร พระสงฆที่เรียงแถวเดินมาตาม
ถนนเปนรอยๆ  รูป ซึ่งเปนภาพยามเชาที่
 มีชีวิตชีวาของหลวง พระบาง โดย
สะทอนถึงวิถีชีวิตของสังคมอัน สงบสุขและ
ความเล่ือมใสศรัทธาที่มีตอพุทธ ศาสนาที่หย่ังรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชาง 

  ขาวเหนียวพรอมอุปกรณ สําหรับตักบาตร ทานละ100 บาท ไมรวมอยูใน
คาบริการทัวร 
 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  ...จากน้ันนําทานเที่ยวชม ตลาดเชาหลวงพระบาง สัมผัสกับวิถีชีวิต พอคา แมคา

ชาวบาน ท่ีนํา สินคาพ้ืนเมือง มากมายมาวางขาย 



 

 

  ...นําทานเที่ยวชมและทําบุญที่ วัดพระบาทใต 
วัด  แหงน้ีต้ังอยูในเขตตัวเมืองช้ันในของหลวงพระ
บาง หาง จากวัดธาตุหลวงประมาณ 200 เมตร 
(ทางไปน้ําตกตาด กวางซี) วัดน้ีสรางในสมัยพระเจา
สามแสนไท ตอมาม ี การบูรณะวัดซ่ึงเจาอาวาส
ในขณะน้ันเปนชาวเวียดนามที่ เกิดและอาศัยอยูใน
เมือง หลวงพระบาง ไดรวมชาวบาน ชาว
เวียดนามมาบูรณะวัด ทําใหเกิดศิลปะแบบจีนผสม
 เวียดนามซ่ึง ไมคอยจะเห็นกันสักเทาไหรใน
เมืองหลวง พระบางแหงน้ี ชาวลาวเรียกวา วัดเวียด 
วัดพระบาทใต  แหงน้ีต้ังอยูริมแมน้ําโขงทําให 
เปนสถานท่ีหน่ึงท่ีชมพระ อาทิตยตกไดอยางสวยงามจุดนึงของเมืองหลวงพระบาง 

  
 ...นําทานเที่ยวชม และทําบุญท่ี วัดวิชุน
ราชพระธาตุหมากโม สรางข้ึนในสมัยพระ
เจาวิชุน ราช ใน ป พ.ศ.2046 
สรางข้ึนเพ่ือเปนท่ีประดิษฐานพระบาง ซ่ึง
อาราธนามาจากเมืองเวียงคํา มีเจดียปทุม
 หรือพระธาตุดอกบัวใหญ วัดน้ีมีพระธาตุ

เจดีย องคใหญรูปทรงคลายแตงโมผาคร่ึง ทําใหชาวลาว เรียกกันวา พระธาตุหมาก
โม เปนทรงโอคว่ํา  ยอดพระธาตุลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบ
ลังกาหรือสุโขทัย เจดียน้ี อาจดู ทรุดโทรมมากแมจะมีการปฏิสังขรณมา 2 คร้ังแลว ใน
ป พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจาสักกรินทร(คํา สุก) ซ่ึงเปนพระราชบิดาของเจามหาชีวิต
ศรีสวางวงศไดโปรดใหมีการบูรณะใหมและไดมีการบูรณะ คร้ังใหญในป พ.ศ.2457 
ในรัชสมัยของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ไดคนพบ โบราณวัตถุมีคามากมาย  เชน 
เจดียทองคํา พระพุทธรูปหลอสําริด พระพุทธรูปทองคํา ปจจุบันนําไปเก็บไวในหอ
พิพิธภัณฑ หลวงพระบาง 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
   ...จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาผาพ้ืนเมืองท่ี บานผานม หมูบานทอผาดวยมือของ

ชาวไทล้ือที่ อพยพมาจากสิบสองปนนาท่ีมีฝมือในการทอผาสวยงาม 
 



 

 

  ...นําทานเท่ียวชมและทําบุญท่ี วัดป�าโพนเพา 
เปนวัด เล็กๆ ที่สรางข้ึนโดยพระอาจารยสาย
สมุทร มีศาสนสถาน สวนใหญอยูบริเวณเชิง
เขา จุดเดนที่นาชมอยูที่สันติเจดีย บนยอดเนิน 
สรางข้ึนในป พ.ศ. 2531ลักษณะเปนอาคาร ทรง
พระธาตุภายนอกช้ันบนทาสีทอง สวนช้ันลางเปนโถง
 ทรงเหล่ียมรอบๆ พระธาตุมีหนาตางแกะสลักเลาเร่ืองพุทธ ประวัติภายใน
แบงเปน 4 ช้ัน แตละช้ันจะ ประดับภาพฝา ผนังเปนเร่ืองราวเก่ียวกับนรก-
สวรรค และพุทธศาสนสถานที่สําคัญๆ หลายแหงทั่วโลก บริเวณ ระเบียงช้ันสอง
สามารถมองเห็นทิวทัศนเมืองหลวงพระบาง ไดกวางไกลต้ังแตสนามบินตัวเมือง 
 สะพานเหล็ก แมน้ําคาน พระธาตุพูสีและเทือกเขาที่โอบลอมดานหลังมีประตู
ทางเขาท้ังส่ีทิศ ความสําคัญของวัดป�าโพนเพา นอกจากจะเปนจุดชมวิวของเมือง
หลวงพระบาง แลวในเดือนอาย  (ธันวาคมของทุกๆ ป) มีการจัดงานประเพณี 
"บุญเขากํา" (บุญเขากรรม) เปนกิจกรรมของสงฆ  เรียกวา “เขาปริวาสกรรม” โดยให
พระภิกษุสงฆที่ตองอาบัติ (กระทําผิด) สังฆทิเสส ไดสารภาพตอ หนาคณะสงฆเพ่ือ
เปนการฝกจิตสํานึกถึงความบกพรองของตนแลว ปรับตัวประพฤติตนใหถูกตอง ตาม
พระวินัย พิธีเขาปริวาสกรรมกําหนดไว 9 ราตรี 

...นําทานเที่ยวชมและทําบุญที่ วัดป�าฮวก หรือวัดป�ารวก สราง เคียงคูภูสี 
ขนานถนนหนาพระราชวัง หันหนาไปทางทิศเหนือ 
 ดังน้ันหากไปยืนหนาโบสถมองไปทางทิศ
เหนือ ขวามือก็เปนภูเขา มีรองรอยการสรางกุฏิ
พระ เดิมเปนป�าไผรวกหรือไมฮวก อันเปนที่มาของ
ช่ือวัดแหงน้ี ทานสมบุน กลาววาในอนาคตหาก
เปนไปไดจะสรางกุฏิพระข้ึนมาในสถานท่ีเดิม เพ่ือ
จะไดมีพระมาจําพรรษา และจะไดดูแลโบสถอันสําคัญแหงน้ีดวย 

  
...นําทานสักการะ พระธาตุพูสี ที่ต้ังอยูบนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมือง

หลวงพระบาง   นักทองเที่ยวท่ีมาเยือนหลวงพระบาง หากไมไดข้ึนไปก็เหมือนมาไม
ถึงหลวงพระบาง สองขางทาง ข้ึนพระธาตุรมร่ืนและหอมอบอวลไปดวยดงดอก
จําปาลาวหลากสีสัน(ชวง กพ.-มีค.) มองจากยอด พูสีคือภาพพานอรามาของราชธานี
เกาแกริมแมน้ําโขง ลอมรอบดวยทิวเขาสลับซับซอนสมกับนาม วา บานผา เมืองภูอู
อารยะธรรมลานชาง ชมพระอาทิตยอัสดง และตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง  ซ่ึงเบ้ือง



 

 

ลางจะมองเห็นพิพิธภัณฑ โดยมีแมน้ําโขงเปนฉากหลัง และอีกดานหน่ึงจะเห็นน้ําคานท่ี
ไหล มาบรรจบกับแมน้ําโขง  
 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาที่พัก WONGWIJIT หรือเทียบเทา 

 
วันที่สามของการเดินทาง (3)     หลวงพระบาง-สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา (Set Box) 
  ...นําทานสู สนามบินหลวงพระบาง 
07.20 น. เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวแอรไลน เที่ยวบินท่ี QV633 
   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
09.20 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงประโยชน  ของลูกคาเปนสําคัญ 
 
อัตราคาบริการ  1 เมษายน – 30 กันยายน 2562 

 กําหนดวันเดินทาง  ผูใหญพักหองละ 2 
ทาน พักเด่ียว จายเพ่ิม  

03 - 05 พฤษภาคม 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
10 - 11 พฤษภาคม 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
17 - 19 พฤษภาคม 2562        
Long   weekend     10,888.-บาท 

1,700.-บาท 

18 - 20 พฤษภาคม 2562        
Long   weekend     10,888.-บาท 

1,700.-บาท 

24 - 26 พฤษภาคม 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
31 - 02 มิถุนายน 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
07 - 09 มิถุนายน 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
14 - 16 มิถุนายน 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
21 - 23 มิถุนายน 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
28 - 30 มิถุนายน 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
05 - 07 กรกฎาคม 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 



 

 

12 - 14 กรกฎาคม 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
15 - 17 กรกฎาคม 2562     Long   
weekend     10,888.-บาท 

1,700.-บาท 

19 - 21 กรกฎาคม 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
26 - 28 กรกฎาคม 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
02 - 04 สิงหาคม 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
09 - 11 สิงหาคม 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
10 - 12 สิงหาคม 2562     Long   
weekend     10,888.-บาท 

1,700.-บาท 

16 - 18 สิงหาคม 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
23 - 25 สิงหาคม 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
30 - 01 กันยายน 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
06 - 08 กันยายน 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
13 - 15 กันยายน 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
20 - 22 กันยายน 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 
27 - 28 กันยายน 2562 9,888.-บาท 1,500.-บาท 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

 คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอร
ไลน(QV) 

 รถตูปรับอากาศนําทานทองเที่ยวตลอดรายการ 
 ท่ีพัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ 
 อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามท่ีระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมการทองเที่ยวประเทศลาว ตามท่ีระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 มัคคุเทศกทองถ่ิน พูดภาษาไทย ดูแลทานตลอดการเดินทาง 
 ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม บริษัทไทยประกันภัย 
 

อัตราคาบริการไมรวม  
 อาหารและเครื่องด่ืม และ คาใชจายสวนตัวตาง ๆ นอกเหนือจากที่รายการ

รายการระบุไว 



 

 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหักภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 ธรรมเนียมวีซา สําหรับลูกคาตางชาติ ท่ีไมใชคนไทย 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 800 บาท 
 ขาวเหนียวพรอมอุปกรณ สําหรับตักบาตร ท่ีเมืองหลวงพระบาง 100 บาทตอทาน 

 
หมายเหตุ  
1. อัตราคาบริการเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เปล่ียนแปลง เล่ือนวันเดินทางได และ/หรือ ขอคืนเงินคาทัวร คาจองทัวร 
2. กรุปออกเดินทางตองมีจํานวนไมต่ํากวา 8 ทานข้ึนไป /ไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย และมี
ไกดทองถ่ินรอรับที่สนามบินหลวงพระบาง กรณีไมถึงไมสามารถออกเดินทางได บริษัทฯ จะแจง
ใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอย 10 วัน  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอัตราคาบริการ เน่ืองจาก คาภาษี เซอรชารทน้ํามันสาย
การบินปรับข้ึน และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปล่ียน  
4. กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทฯกอน
ทําการจอง มิฉะน้ันบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน  
5. สายการบินมีนโยบายใน จํากัดน้ําหนักทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  กรณีน้ําหนักกระเป�าเกิน 
20 กิโลกรัม ทานตองชําระคาน้ําหนักสวนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียก
เก็บ 
6. เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ที่เหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 
6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหนาวางติดกันอยางนอย 2 หนา  
 
 
 
เง่ือนไขการจองทัวร   
- การจองทัวร ชําระทานละ 2,000 บาท พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุการใชงาน
ไมต่ํากวา 6 เดือน 
  นับจากวันหมดอายุ และเหลือหนาวางติดกันอยางนอย 2 หนา 
- คาทัวรท่ีเหลือ ชําระกอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 



 

 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทาน
งดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน เน่ืองจากรายการทัวรแบบเหมาเหมา
จาย 
หมายเหตุ  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 8 ทาน 
2 .ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิมหากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 
6. กอนตัดสินใจจองทัวร ทานควรอานเง่ือนไขตางๆ ใหครบถวนจนเปนที่พอใจกอนชําระ
คาบริการ ท้ังน้ีเพ่ือเปนประโยชนแกตัวทานและสมาชิกเอง และเม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจา
หรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ 
ในบริษัท ฯ กําหนด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได 
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. การขับรถในลาว จํากัดความเร็ว ไมเกิน 60-80 กมตอช่ัวโมง (แลวแตพ้ืนท่ี) 
13. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
14. ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนที่อยูเหนือการควบคุมของ
เจาหนาท่ี อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุนวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติตางๆ ฯลฯ
ซ่ึงอาจจะทําใหทางสายการบินงดเวนการบินตามเวลาที่กําหนด และ/หรือตารางเวลาบินของ
สายการบินที่ใชในเที่ยวบินน้ันๆ ไมสามารถเดินทางตามเวลาท่ีกําหนด โดยคาใชจายเพ่ิมเติมท่ี
เกิดข้ึนจากท้ังทางตรงและทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา
จากอุบัติเหตุตางๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองจากทางเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมือง อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธ
ในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชนทุกทานสมาชิกเปนสําคัญ 
 


