
 

 

รหัสทัวร GQH1901430 
ทัวรลาว หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน (PG) 
 

ตักบาตรขาวเหนียว พระธาตุพูสี วัดเชียงทอง พิพิธภัณฑหลวงพระบาง วังเวียง  
ลองเรือแมน้ําซอง บลู ลากูน 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                              

เชียงใหม่บนิตรง เยี�ยมยามเมืองลาว 
หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 เชียงใหม - หลวงพระบาง PG983 (16.30-17.45)–ตลาดไนทบารซาร 

14.30 น. คณะมาพรอมกันที่ ทาอากาศยานเชียงใหม อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 7-
10 เคานเตอร  เช็คอินกรุปของสายการบิน บางกอกแอรเวย (BANGKOK 
AIRWAYS) โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

16.30 น. นําออกเดินทางสู ทาอากาศยานหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 
โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย เที่ยวบินท่ี PG983 (บริการของวางและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

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

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  รานอาหาร 
หลังอาหารค่ําอิสระเดินเท่ียวชม ตลาดค่ํา (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสวางวงศ 
ต้ังแตหนาพระราชวังจนสุดถนน ใหทานไดเลือกชมเลือกซ้ือสินคาในบรรยากาศแบบ
หลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเส้ือยืดสกรีนเปนภาษาลาว, ผาคลุมไหล, กระเป�าถือ, 
เคร่ืองประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเดนคือ สินคาแทบทุกช้ินเปนสินคา
แฮนดเมดของชาวบานแทๆ  วางจําหนายในราคาที่ตอรองกันได อีกท้ังยังมีเบเกอร่ี ตาง 
ๆ เพ่ือใหทานไดล้ิมลอง และขนมเคกอันแสนอรอยนานาชนิด หากทานใดจะเลือกซ้ือ
ของใสบาตรในเชาวันรุงข้ึนก็สามารถจัดแจงหาซ้ือไดเชนกัน 

ที่พัก โรงแรม PAVILLION HOTEL3* หรือเทียบเทา (เมืองหลวงพระบาง) 
 
 
 



 

 

วันท่ี 2 ตักบาตรขาวเหนียว-ตลาดเชา-หลวงพระบาง-วังเวียง-ถ้ําจัง-บลู ลากูน 
เชามืด ต่ืนเชาทําธุระสวนตัว จัดแจงเคร่ืองแตงกายเพ่ือรอ ใสบาตรขาวเหนียวพรอมกับ

ประชาชนชาวหลวงพระบาง ซ่ึงพระสงฆและสามเณรจากวัดตางๆ ท่ัวเมืองหลวงพระ
บางจะออกบิณฑบาตเปนแถวนับรอยรูป ซึ่งเปนภาพอันนาประทับใจและส่ือถึงความ
ศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (คาทําบุญ ไมรวมใน
รายการ) จากน้ันใหทานเดินชม ตลาดเชาของชาวหลวงพระบาง ซ่ึงเปน ตลาดสดให
ทานเลือกซ้ืออาหารพ้ืนเมืองและชมของป�าซ่ึงของป�าบางชนิดก็แปลกตาและเปนที่สนใจ
ของเหลานักทองเท่ียวผูมาเยือน 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม หลังอาหารเช็คเอาทออกจากที่พัก 
 นําทานเดินทางตอไปยัง วังเวียง (ใชเวลาเดินทางโดยรถ ประมาณ 4 ช่ัวโมง) “วังเวียง” 

เมืองทองเที่ยวที่ต้ังอยูในแขวงเวยีงจันทน ประเทศลาว เมืองเล็กๆ แหงน้ีเปนท่ีรูจักใน
ฉายา “กุยหลินเมืองลาว” อันเน่ืองมาจากทัศนียภาพอันงดงามที่รายลอมเมืองน้ันเปนท่ี
ราบท่ีถูกขนาบดวยภูเขาหินปูนนอยใหญ ท่ีมีแมน้ําไหลผานเเละถูกโอบลอมดวยป�าไมที่
ยังสมบูรณ วังเวียงเร่ิมเปนที่รูจักมากข้ึน หลังจากท่ีเมืองหลวงพระบางไดรับการข้ึน
ทะเบียนใหเปนเมืองมรดกโลกจากทางยูเนสโก ในป 2538 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 นําทานเที่ยวชม ถ้ําจัง เปนถ้ําหินปูนขนาดใหญ ในอดีตเคยเปนที่หลบภัยสงครามของ

ชาวบาน เม่ือสงครามสงบลงชาวบานจึงไดกลับออกมาต้ังรกรากถ่ินฐานอยูในเมืองวัง
เวียง ภายในถ้ําแบงออกเปนหลายสวน มีทั้งหองโถงใหญและทางเดินแคบ ๆ เต็มไป
ดวยหินงอกหินยอย ภายในมีการติดไฟ เพ่ือความสวางสวยงามของถ้ํา จากน้ันชมความ
งดงามของ บลู ลากูน สระน้ําสีฟ�าใสท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ น้ําในสระจะเปนสีฟ�าใสราว
กับคริสตัล สามารถมองเห็นพ้ืนดินดานลางไดอยางชัดเจน น้ําจะมีความเย็นช่ืนใจ 



 

 

สามารถลงไปวายน้ําเลนได ดานขางสระจะมีตนไมใหญ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  รานอาหาร   
ที่พัก โรงแรม SAIMON HOTEL3* หรือเทียบเทา (เมืองวังเวียง) 

 

วันที่ 3 ลองเรือแมน้ําซอง–วังเวียง-หลวงพระบาง-น้ําตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 

นําทาน ลองเรือแมน้ําซอง แมน้ําสายสําคัญที่ไหลผานเมืองวังเวียง บริเวณริมแมน้ําซอง
จะมีรานคาที่จัดที่น่ังริมน้ําไวใหบริการ ระดับน้ําในแมน้ําซองจะไมสูงมาก น้ําในแมน้ําจะ
ใสไหลเย็น ชมวิวทิวทัศนโดยรอบที่ถูกโอบลอมดวยภูเขานอยใหญ นับเปนบรรยากาศ
“กุยหลินเมืองลาว” ท่ีเหมาะแกการพักผอนจริงๆ  
ไดเวลาออกเดินทางกลับเมืองหลวงพระบาง ระหวางทางจะเห็นวิถีชีวิตของชาวลาวสอง
ขางถนนที่ต้ังบานเรือนแตกตางกันออกไป การเดินทางจะไตระดับข้ึนสูท่ีสูงสลับท่ีลาด
เชิงเขา ทานจะไดเห็นป�าไมและทิวทัศนท่ีสวยงามประกอบกับภูเขาหินปูนท่ีมีรูปราง
ตางๆ แปลกตาสวยงามและยังคงสามารถรักษาธรรมชาติไวไดอยางดีและสรางความ
ประทับใจแกผูมาเยือน  
(ใชเวลาเดินทางโดยรถประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 นําทานเดินทางตอเพ่ือไปชม น้ําตกตาดกวางสี ซ่ึงหมายถึงกวางหนุม น้ําตกน้ีตกจาก

เขาที่สูง 70 เมตร สามารถถายภาพจากดานหนาซ่ึงมีสะพานพาดผานสายน้ําที่ตกลงมา 
ฉากหลังคือน้ําตกหินปูนสีขาวและน้ําใสๆ บางคร้ังอาจเปนละอองเกิดเปนสีรุงใหไดเห็น 
ทัศนียภาพโดยรอบเปนธรรมชาติใหเหลานักทองเที่ยวไดศึกษาแมกไมพืชพันธและยังมี
จุดลงเลนน้ําตามลําธารเล็กๆ บริเวณดานลางของน้ําตกทานจะไดพบกับหมีดําที่
นักทองเท่ียวนิยมถายรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 จากน้ันนําทานข้ึนสู เขาพูสี ข้ึนบันได 328 ข้ัน นมัสการพระธาตุพูสี เจดียธาตุ
คูบานคูเมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นทานจะไดรับความกล่ินหอมจากดอก
จําปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซ่ึงเปนดอกไมประจําชาติลาว เมื่อทานถึงยอดใหทานนมัสการ
องคธาตุ ซ่ึงสรางในสมัยพระเจาอนุรุทธ เม่ือป พ.ศ. 2337 พระธาตุเปนรูปทรงดอกบัว 
อยูบนฐานส่ีเหลี่ยมยอดประดับดวยเศวตฉัตรทองสําริด 7 ช้ัน สูง 21 เมตร ชมพระ
อาทิตยยามอัสดง วิวทิวทัศนรอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  รานอาหาร   
ที่พัก โรงแรม PAVILLION HOTEL3* หรือเทียบเทา (เมืองหลวงพระบาง) 

 

วันที่ 4 
วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑหลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดใหมสุวรรณภูมาราม-ตลาด
ดารา- หลวงพระบาง – เชียงใหม  PG984 (18.30- 19.45) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 

นําทานชม วัดเชียงทอง ซึ่งเปนวัดท่ีสําคัญและมีความงดงามท่ีสุดแหงหน่ึงจนไดรับการ
ยกยองจากนักโบราณคดีวาเปนด่ังอัญมณีแหงสถาปตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสราง
ข้ึนในรัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปดทองฉลุบนพ้ืนรักสีดํา เลาเร่ืองพุทธ
ประวัติพระสุธน-มโนราห ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพ่ือนบาน พระประธานมีช่ือวา 
“พระองคหลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบ
ลานชางแลว การตกแตงลวดลายตามผนังภายในมีการตบแตงดวยการนํากระจกสีมา
ตัดตอกันเปนรูปตนโพธ์ิขนาดใหญ ดานขางก็ติดเปนรูปสัตวในวรรคดี ยามบายที่
แสงแดดสองสะทอนลงมาดูสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชมวัดวิชุนราช ท่ีสรางข้ึนในสมัยพระเจาวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเปนอีกหน่ึงพระธาตุ
ท่ีชาวหลวงพระบางใหความนับถือ ซ่ึงเปนพระธาตุที่มีรูปทรงคลายกับลูกแตงโมผาคร่ึง 
ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกช่ือ “พระธาตุหมากโม” น้ีมาจนถึงปจจุบัน  จากน้ันนําทาน
ชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ) ลักษณะอาคารเกาที่ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวฝรั่งเศส สถาปตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ดานนอกอาคารเปนที่ต้ัง
ของอนุสาวรียเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ พระราชวังแหงน้ีอดีตน้ันเปนที่ประทับของเจา
มหาชีวิตศรีสวางวงศ ตอมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2518 
พระราชวังหลวงพระบาง ไดถูกปรับเปล่ียนใหเปนพิพิธภัณฑ ภายในเปนท่ีประดิษฐาน
ของ “พระบาง” พระพุทธรูปคูบานคูเมืองหลวงพระบาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 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 ผนังดานหนาพระอุโบสถตกแตงดวยภาพลงรักปดทองดูเหลืองอรามงามตา
ยาวตลอดผนัง เลาเร่ืองพระเวสสันดรชาดก โดยฝมือชางหลวงประจํารัชกาลเจามหา
ชีวิตศรีสวางวงศ  จากน้ันเดินทางสู ตลาดดารา เพ่ือชมเคร่ืองเงิน ผาทอมือท่ีมาจาก
แขวงหัวพัน ซําเหนือ และหลวงพระบาง นอกจากน้ันยังมีผาทอของไทล้ือ และผาทอ
จากลาวสูง ทอเปนผาซ่ิน หมวก ยาม ฯลฯ   
สมควรแกเวลาอําลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 
เพ่ือนําทานเดินทางกลับสูประเทศไทย 

18.30 น. เดินทางกลับ เชียงใหม ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินท่ี 
PG984  
(บริการของวางและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

19.45 น. เดินทางถึงทาอากาศยานเชียงใหมโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
พักกับผูใหญ 1 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พัก
เด่ียว 
ทานละ 

วันท่ี 27 – 30 
ก.ค. 62 

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

วันท่ี 10 - 13 ส.ค. 
62 

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

วันท่ี 12 - 15 ต.ค. 
62 

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

วันท่ี 28 - 31 
ธ.ค. 62 

18,888.- 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,200
. - 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,200 .- ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  

 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

3. หนังสือเดินทางจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 
4. การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
5. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 



 

 

    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
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 ตามรายการที่ระบุ 
4. คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5. คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
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] 
7. รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม /ทาน 
สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 

2. คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตาง
ดาว 

3. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

4. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
5. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ (รวม 800 บาท/ทาน/ทริป) เด็กผูใหญเก็บ

เทากัน 
 

หมายเหตุ 
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 หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น 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 จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน 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 

 
 

 


