
 

 

รหัสทัวร PKM1901820 
ทัวร ลาว หลวงพระบาง 9 วัดดัง 3 วัน 2 คืน (QV) 
เยือนเมืองมรดกโลก   สักการะพระธาตุพูสี   ตักบาตรขาวเหนียว 
ช่ืนชมวิถีพื้นเมือง   อ่ิมบุญ อ่ิมใจ ไปทัวรไหวพระ 9 วัดดัง 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
      By Lao Airlines สายการบินแหงชาติ  สปป. ลาว 

 
โปรแกรมการเดินทาง  1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

 
 
 
 
07.00 น. …พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 10 

เคานเตอร W สายการบินลาวแอรไลน (QV) 

หมายเหต ุ
1. กรุป๊ออกเดินทางตอ้ง มีจาํนวนตั�งแต ่� ท่านขึ� นไป ไม่มีหัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมี

ไกดท์อ้งถิ� น(พูดไทยได)้รอรบัที�สนามบินหลวงพระบาง 
2. ค่าบรกิารทวัรไ์ม่รวม ทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 800 บาท 

 

วนัแรกของการเดินทาง (�)      สนามบินสุวรรณภมิู – หลวงพระบาง          ( ... / L / D ) 



 

 

10.25 น. ...เหินฟ�าทางสู หลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอรไลน เที่ยวบิน QV634 
ดวยเครื่อง ATR 70 ที่น่ัง มาตรฐาน ความปลอดภัยสูง (บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ชม.40นาที 

12.25 น. …ถึง สนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ...หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง  ( ไม
ตองทํา วีซาสํา หรับ PASSPORT ไทย   คาวีซาของชาวตางชาติบาง
ประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถาย 2 X 2 นิ้ว พ้ืน หลังสีขาว 2 ใบ 

 
  ไกดทองถิ่นรอรับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง โดยชูป�าย 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

…หลังอาหารกลางวัน นํา ทานเดินทางเขา
สู เกาะกลางเมืองหลวงพระบาง ที่โอบ
ลอมไปดวยสายน้ํา จากแมน้ําคานไหลโอบ
มาบรรจบกับแมน้ําโขง ชมวิวความงดงาม
รอบๆเมือง.....จากน้ัน นําทานเท่ียวชมและ
ทําบุญที่ วัดใหมสุวันพูมาราม ซึ่งอยูถนน
ศรีสวางวงศตดิกับพระราชวงัหลวง สรางใน สมัยพระเจาอนุรุท ในป พ.ศ.
2337 หรือช่ือสั้นๆ วา วัดใหม วัดน้ีเคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญ
ทันนับเปนสังฆราชองคสุดทายของลาว มีอุโบสถที ่สวยงามดวยศิลปะแบบอูบมุง 
และปจจุบันใชเปนโรงเรียนปริยัต ิ

   
…นําทานเที่ยวชมและทําบุญที่ วัดแสนสุขา
ราม วัดแสนสรางขึ้นในป พ.ศ. 2261 ตาม



 

 

ประวตัิกลาววาชื่อของวัด  มาจากเงินจํานวน 100,000 กีบ ท่ีมีผูบริจาคใหเปน
ทุนเริ่มสรางวัดแสนไดรับการบรูณะ 2 ครั้ง โดยชางสกุลลาวจุดเดนคือ 
พระพุทธรูปยืนองคใหญองคเดียวภายในแขวงหลวงพระบาง 

 
...นําทานเท่ียวชมและทําบุญที่ วัดเชียง
ทอง เปนวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวงพระ
บางสรางขึ้นในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิ
ราช กอนที่จะยายเมืองหลวงไป
เวียงจันทน และยังไดรับการอุปถัมภจาก 
 เจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิตศรี
สวางวงศวัฒนา กษัตริยสองพระองค
สุดทายของลาว บริเวณตั้งของวัดอยูทางทิศะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวง
พระบางใกลบริเวณที่แมน้ําคานไหลมาบรรจบกันกับแมน้ําโขงมีพระอุโบสถ หรือ
ภาษาลาวเรียกวา “สิม” เปนหลังไมใหญโตนักหลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาด
ตํ่าลงมาก ซอนกันอยู 3 ชั้น เปนศิลปะแบบหลวงพระบางสวนกลางมีชอฟ�า 
ประกอบดวย 17 ชอ ซึ่งเปนที่สังเกตกันวา เปนวัดที่พระมหากษัตริยสรางขึ้นจึงมี 
17 ขั้น สวนสามัญจะสรางกันแค 1-7 ชอ เช่ือกันวาจะเก็บของมีคาไวในน้ันดวย 
สวนหนาบัน หรือภาษาลาววา “โหง” เปนรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยูท่ีความ
สงบสงาสะอาดมกีารวางผังออกแบบและบํารุงรักษาอยางดีเยี่ยม 

 
…จากน้ัน นําเที่ ยวชม วัดสิ ริมงคลไชยยาราม  ตั ววัดหันหน าไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศาสนสถานสวน
ใหญยังคงสภาพเดิม เลาสืบตอกันมา
วาสรางในปพ.ศ. 2306 ในรัชสมัยพระ
เจาโชติกะกุมาร สิมหรือ อุ โบสถมี
ลักษณะแบบหลวงพระบางโดยทั่วไป 
ไดรับซอมแซมครั้งลาสุดเมื่อป พ.ศ. 
2488 ชางสกุลผูรับหนาที่ปฏิสังขรณ 



 

 

เปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึงทรงผลใหรูปทรงสถาปตยกรรมของวัดน้ีเปนแบบ
ผสมผสานตามไปดวย เห็นไดอยางชัดเจนจากระเบียงโถงดานหนาเปนศิลปะแบบ
หลวงพระบาง ทรวงทรงหลังคาเปนแบบเชียงขวาง และประดับตกแตงดวยกระจก
สีโมเสกแบบเวียงจันทน หนาจั่วประดับลวดลายสวยงาม 
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
...นําทานเที่ยวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง หรือ ตลาดไนทบารซา เปนถนนคน
เดินตอนเย็นตั้งแตเวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง 
ลาวมง ชาวบานผานม แมแตชาวหลวงพระบางเองก็จะนําสินคาพื้นเมือง ไมวาจะ
เปนผาปก ผาทอมือ ผานุง ผาซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม สินคามากมายถูกวางอยูบน

ถนนและริมทางเดินตั้งแตหนาพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย 
 สมควรแกเวลา นําทานเขาที่พัก SUNWAY หรือเทียบเทา 
 
 

 
 
05.30 น. ตื่นเชารับอรุณที่สดใส กับแหลง

โอโซนที่บริสุทธิ์อีกแหงหน่ึงของโลก 
เพ่ือเตรียมตัว ทําบุญรับบุญ ...นํา
ทาน ทําบุญ-ตักบาตรขาวเหนียว 
กับ ชาวหลวงพระบาง ทุกเชา

วนัที�สองของการเดินทาง (�)     หลวงพระบาง – ไหวพ้ระวดัดงั                  ( B / L / …. ) 



 

 

ชาวหลวงพระบางทุกบานจะพากันออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดินมา
ตามถนนเปนรอยๆ รูป ซึ่งเปนภาพยามเชาท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดย
สะทอนถึงวิถีชีวติของสังคมอันสงบสุขและความเล่ือมใสศรัทธาที่มีตอพุทธศาสนา
ที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชาง 

  ขาวเหนียวพรอมอุปกรณ สําหรับตักบาตร ทานละ100 บาท ไมรวมอยูใน
คาบริการทัวร 
 

...จากนั้นนําทานสัมผัสกับวถิีชีวติ พอคา แมคาชาวบาน ณ. ตลาดเชาหลวงพระ
บาง ซึ่งเปน  ตลาดชุมชนเกาแก เปนที่จําหนาย พืชผักปลา และ ของป�าและของ
หายาก รวมถึงอาหารสําเร็จรูปลาว หลากหลายชนิด และ ของใชตางๆๆอาทิ ผา
ทอมือ ในรูปแบบตางๆ ก็จะมีวางขายในตลาดแหงน้ี  และ ตอนทายตลาด 
ทางออก ริมแมน้ําโขง ทานจะไดพบกับรานกาแฟ ประชานิยม ชิวๆ เสนหแบบลาว 
ที่ตองหาม พลาด 
 

เชา   นํา ทานเดินทางกลับมายังที่พัก เพ่ือ รับประทานอาหารเชา  ณ โรงแรม 
 

...จากนําทานเท่ียวชมและทําบุญ
ที่ วัดพระบาทใต วัด แหงน้ีตั้งอยูใน
เขตตัวเมืองช้ันในของหลวงพระ
บาง หางจากวัดธาตุหลวงประมาณ 
200 เมตร (ทางไปน้ําตกตาดกวางซี) 
วัดน้ีสรางในสมัยพระเจาสามแสนไท 
ตอมามีการบูรณะวัดซึง่เจาอาวาสในขณะน้ันเปนชาวเวียดนามที่เกิดและอาศัยอยู
ในเมืองหลวงพระบาง ไดรวมชาวบานชาวเวียดนามมาบูรณะวัด ทําใหเกิดศิลปะ
แบบจีนผสมเวียดนามซึ่ง ไมคอยจะเห็นกันสักเทาไหรในเมืองหลวงพระบางแหงน้ี 
ชาวลาวเรียกวา วัดเวียด วัดพระบาทใต  แหงน้ีตั้งอยูริมแมน้ําโขงทําให เปน
สถานที่หน่ึงที่ชมพระอาทิตยตกไดอยางสวยงามจุดนึงของเมืองหลวงพระบาง 

  



 

 

...นําทานเท่ียวชม และทําบุญที่ วัดวิชุนราชพระธาตุหมากโม สรางขึ้นในสมัย
พระเจาวิชุนราช ในป พ.ศ.2046 สรางขึ้นเพ่ือเปนทีป่ระดิษฐานพระบาง ซึ่ง
อาราธนามาจากเมืองเวียงคํา มีเจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ วัดน้ีมีพระ
ธาตุเจดียองคใหญรูปทรงคลายแตงโมผาครึง่ ทําใหชาวลาวเรียกกันวา พระธาตุ
หมากโม เปนทรงโอควํา่ ยอดพระ
ธาตุลักษณะคลายรัศมแีบบเปลวไฟ
ของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือ
สุโขทัย เจดียน้ีอาจดูทรุดโทรมมากแม
จะมีการปฏิสังขรณมา 2 ครั้งแลว ใน
ป พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจาสัก
กรินทร(คําสุก) ซึ่งเปนพระราชบดิาของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศไดโปรดใหมีการ
บูรณะใหมและไดมีการบูรณะครัง้ใหญในป พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจามหาชีวิต
ศรีสวางวงศ ไดคนพบโบราณวัตถุมีคามากมาย เชน เจดียทองคํา พระพุทธรูป
หลอสําริดพระพุทธรูปทองคํา ปจจุบันนําไปเก็บไวในหอพิพิธภัณฑหลวงพระบาง 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
   ...จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาผาพื้นเมืองที่ บานผานม หมูบานทอผาดวยมือของ

ชาวไทล้ือท่ี อพยพมาจากสิบสองปนนาที่มีฝมือในการทอผาสวยงาม 
 
 
 
 
 
   
 
 

  



 

 

...นําทานเท่ียวชมและทําบุญที ่วัดป�าโพนเพา เปนวัด เล็กๆ ที่สรางขึ้นโดย
พระอาจารยสายสมุทร มีศาสนสถาน
สวนใหญอยูบริเวณเชิงเขา จุดเดนที่นา
ชมอยูที่สันติเจดียบนยอดเนิน สรางขึ้น
ในป  พ.ศ. 2531ลักษณะเปนอาคาร
ทรงพระธาตุ ภ ายนอกชั้ นบนทาสี
ทอง สวนชั้นลางเปนโถงทรงเหลี่ยม
รอบๆ พระธาตุมีหนาตางแกะสลักเลา
เ รื่ อ ง พุ ท ธ ป ร ะ วั ติ ภ า ย ใ น
แบงเปน 4 ชั้น แตละชั้นจะประดับภาพฝาผนังเปนเรื่องราวเกี่ยวกับนรก-สวรรค 
และพุทธศาสนสถานที่สําคัญๆ หลายแหงทั่วโลก บริเวณระเบียงชั้นสองสามารถ
มองเห็นทิวทัศนเมืองหลวงพระบาง ไดกวางไกลตั้งแตสนามบินตัวเมือง สะพาน
เหล็ก แมน้ําคาน พระธาตุพูสีและเทือกเขาที่โอบลอมดานหลังมีประตูทางเขาทั้งสี่
ทิศความสําคัญของวัดป�าโพนเพา นอกจากจะเปนจุดชมวิวของเมืองหลวงพระบาง
แลวในเดือนอาย (ธันวาคมของทุกๆ ป) มีการจัดงานประเพณี "บุญเขากํา" (บุญ
เขากรรม) เปนกิจกรรมของสงฆ เรียกวา “เขาปริวาสกรรม” โดยใหพระภิกษุสงฆที่
ตองอาบัติ (กระทําผิด) สังฆทิเสส ไดสารภาพตอหนาคณะสงฆเพื่อเปนการฝก
จิตสํานึกถึงความบกพรองของตนแลว ปรับตัวประพฤติตนใหถูกตองตามพระวินัย 
พิธีเขาปริวาสกรรมกําหนดไว 9 ราตรี 
 
...นําทานเท่ียวชมและทําบุญที่ วัดป�าฮวก 
หรือวัดป�ารวก สรางเคียงคูภูสี ขนานถนน
หนาพระราชวัง หันหนาไปทางทิศเหนือ 
ดังน้ันหากไปยืนหนาโบสถมองไปทางทิศ
เหนือ ขวามือก็เปนภูเขา มีรองรอยการ
สรางกุฏิพระ เดิมเปนป�าไผรวกหรือไมฮวก 
อันเปนที่มาของช่ือวัดแหงน้ี ทานสมบุน 



 

 

กลาววาในอนาคตหากเปนไปไดจะสรางกุฏิพระขึ้นมาในสถานที่เดิม เพื่อจะไดมี
พระมาจําพรรษา และจะไดดูแลโบสถอันสําคัญแหงน้ีดวย 

  
...นําทานสักการะ พระธาตุพูสี ที่ต้ังอยูบนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมือง
หลวงพระบางนักทองเที่ยวท่ีมาเยือนหลวงพระบาง หากไมไดขึ้นไปก็เหมือนมาไม
ถึงหลวงพระบาง สองขางทางขึ้นพระธาตุรมร่ืนและหอมอบอวลไปดวยดงดอก
จําปาลาวหลากสีสัน(ชวง กพ.-มีค.) มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราช
ธานีเกาแกริมแมน้ําโขง ลอมรอบดวยทิวเขาสลับซับซอนสมกับนามวา บานผา 
เมืองภูอูอารยะธรรมลานชาง ชมพระอาทิตยอัสดง และตัวเมืองหลวงพระบางใน
มุมสูงซึ่งเบ้ืองลางจะมองเห็นพิพิธภัณฑ โดยมีแมน้ําโขงเปนฉากหลัง และอีกดาน
หน่ึงจะเห็นน้ําคานที่ไหลมาบรรจบกบัแมน้ําโขง  

 
คํ่า จอดรับสงทุกทาน บริเวณดานหนาตลาดมืด  อิสระอาหารคํ่า ใหคณุไดเลือกลิ้ม

ลองอาหารแบบทองถิ่น  ในซอยถนนขาวเหนียว  (ตามรอย Amazing  ของ
หลวงพระบาง) หรือหาของอรอยๆ  
เกไก ๆ เชน รานอาหารฝร่ังเศส รานเทห แบบสไตล Chill out Restaurant is 
recommend 
- รานอาหารบานโบราณ (Antique House Restaurant) 
- รานอาหารฝร่ังเศส ชั้นด ีราคาถูก แนะนํา Dao Fa Bristo restaurant พอ
ครัวฝรัง่เศส พูดลาว 



 

 

    เมนูแนะนํา ปลานิลแมนา โขง Filet แสนอรอย พรอม ของหวานอรอย อีก
มากมาย 

 
20.30 น.   รถตูปรบัอากาศ และไกดรอรับทุกทาน บริเวณจุดนัดพบ กลับสูโรงแรม  

 นําทานเขาที่พัก SUNWAY หรือเทียบเทา 
 

 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา (Set Box) 
  ...นําทานสู สนามบินหลวงพระบาง 
07.20 น. เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวแอรไลน เที่ยวบินที่ QV633 
   (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
09.20 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดย
คํานึงถงึประโยชน  ของลูกคาเปนสําคัญ 

อัตราคาบริการ    
เดินทาง  1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  2563 

( ที่น่ังจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลังอาจตองเพ่ิมคาต๋ัว) 

 กําหนดวันเดินทาง  ผูใหญ 
พักหองละ 2 ทาน 

พักเด่ียว จาย
เพ่ิม  

4-6  ตุลาคม  2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
11-13  ตุลาคม  2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
12-14  ตุลาคม  2562     ( Long   
weekend  )  11,888.-บาท 1,700.-บาท 

18-20  ตุลาคม  2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
25-27  ตุลาคม  2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
1-3  พฤศจิกายน  2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 

วนัที�สามของการเดินทาง (�)     หลวงพระบาง – สนามบินสุวรรณภูมิ                     ( B / … / … ) 



 

 

8-10  พฤศจิกายน  2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
15-17  พฤศจิกายน  2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
22-24  พฤศจิกายน  2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม  2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
6-8  ธันวาคม  2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
13-15  ธันวาคม  2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
20-22  ธันวาคม  2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
27-29  ธันวาคม  2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
28-30  ธันวาคม 2562    ( Long   
weekend  ) 12,888.-บาท 1,700.-บาท 

30 ธันวาคม - 1 มกราคม 2563  ( Long   
weekend  ) 12,888.-บาท 1,700.-บาท 

3-5  มกราคม  2563 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
10-12  มกราคม  2563 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
17-19  มกราคม  2563 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
24-26  มกราคม  2563 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2563 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
7-9  กุมภาพันธ  2563 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
8-10  กุมภาพันธ  2563    ( Long   
weekend  ) 11,888.-บาท 1,700.-บาท 

14-16  กุมภาพันธ  2563 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
21-23  กุมภาพันธ  2563 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
28 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
6-8  มีนาคม  2563 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
13-15  มีนาคม  2563 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
20-22  มีนาคม  2563 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
27-29  มีนาคม  2563 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิลาว แอร

ไลน(QV) 
 รถตูปรบัอากาศนําทานทองเที่ยวตลอดรายการ 
 ที่พัก 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการ 
 อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามที่ระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมการทองเที่ยวประเทศลาว ตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 มัคคุเทศกทองถิ่น พูดภาษาไทย ดูแลทานตลอดการเดินทาง 
 ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม บริษัทไทยประกันภัย 
 

อัตราคาบริการไมรวม  
 อาหารและเครื่องด่ืม และ คาใชจายสวนตัวตาง ๆ นอกเหนือจากทีร่ายการ

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

ตอทาน 
 
หมายเหตุ  
1. อัตราคาบริการเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 

เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได และ/หรือ ขอคืนเงินคาทัวร คาจองทัวร 
2. กรุปออกเดินทางตองมีจํานวนไมตํ่ากวา 8 ทานขึ้นไป /ไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 

และมีไกดทองถิ่นรอรับที่สนามบินหลวงพระบาง กรณีไมถึงไมสามารถออกเดินทางได 
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอย 10 วัน  



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราคาบรกิาร เน่ืองจาก คาภาษี เซอรชารทน้ํามันสาย
การบินปรบัขึ้น และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน  

4. กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทฯกอน
ทําการจอง มิฉะน้ันบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น  

5. สายการบินมีนโยบายใน จํากัดน้ําหนักทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  กรณีนํ้าหนักกระเป�าเกิน 
20 กิโลกรัม ทานตองชําระคาน้ําหนักสวนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบิน
เรียกเก็บ 

6. เอกสารที่ประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ทีเ่หลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 
6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหนาวางติดกนัอยางนอย 2 หนา  

 
เงื่อนไขการจองทัวร   
- การจองทัวร ชําระทานละ 2,000 บาท พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ท่ีเหลืออายุการใชงาน
ไมตํ่ากวา 6 เดือน 
  นับจากวันหมดอายุ และเหลือหนาวางติดกันอยางนอย 2 หนา 
- คาทัวรที่เหลือ ชําระกอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทาน
งดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เน่ืองจากรายการทัวรแบบเหมาเหมา
จาย 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลกูคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 8 ทาน 
2 .ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบินโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. กอนตัดสินใจจองทัวร ทานควรอานเงื่อนไขตางๆ ใหครบถวนจนเปนที่พอใจกอนชําระ
คาบรกิาร ท้ังน้ีเพื่อเปนประโยชนแกตวัทานและสมาชิกเอง และเมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจา
หรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ในบริษัท ฯ กําหนด 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบหุร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การขับรถในลาว จํากัดความเร็ว ไมเกิน 60-80 กมตอช่ัวโมง (แลวแตพื้นท่ี) 
13. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
14. ทางบริษัทฯ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยูเหนือการควบคุมของ

เจาหนาท่ี อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุนวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติตางๆ 
ฯลฯซึ่งอาจจะทําใหทางสายการบินงดเวนการบินตามเวลาที่กําหนด และ/หรือตารางเวลาบิน
ของสายการบินที่ใชในเท่ียวบินน้ันๆ ไมสามารถเดินทางตามเวลาท่ีกําหนด โดยคาใชจาย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย 
ความลาชาจากอุบัติเหตุตางๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองจากทาง
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผดิกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม
ถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชนทุกทานสมาชิก
เปนสําคัญ 
 

 
 
 
 
 
 


