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 เร ิม่ตน้เพยีง 10,900.- 

 

 

Laos...สะบายด ีหลวงพระบาง  

เมอืงมรดกโลก 3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 
•  รว่มประเพณีตักบาตรขา้วเหนยีว วถิขีองชาวเมอืง หลวงพระบาง 

•  ชมววิพระอาทติยต์กดนิที ่พระธาตพุสู ีพรอ้มชมววิทวิทัศนข์องเมอืงหลวงพระบาง 

•  ชืน่ชมความงาม น ้าตกตาดกวางส ีน ้าตกหนิปนูทีส่วยมหัศจรรยแ์หง่หลวงพระบาง 

•  ชมความสวยงามอลังการ วดัเชยีงทอง อัญมณีแหง่สถาปัตยกรรมลาว วดัเกา่แกท่ีส่ดุของแขวงหลวงพระบาง  
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่13-15 ก.ค. 61 10,900.- 

วนัที ่28-30 ก.ค. 61 14,900.- 

วนัที ่11-13 ส.ค. 61 14,900.- 

วนัที ่31 ส.ค.-02 ก.ย. 61 12,900.- 

วนัที ่01-03 ก.ย. 61  12,900.- 

วนัที ่07-09 ก.ย. 61 12,900.- 

วนัที ่08-10 ก.ย. 61 12,900.- 

วนัที ่14-16 ก.ย. 61  12,900.- 

วนัที ่15-17 ก.ย. 61 12,900.- 

วนัที ่21-23 ก.ย. 61 12,900.- 

วนัที ่28-30 ก.ย. 61 12,900.- 

วนัที ่29 ก.ย. – 01 ต.ค 61 12,900.- 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 450 บาท 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัโพนเพา - วดัวชุินราช - วดัเชยีงทอง - พระธาตพุสู ี-  

ตลาดไนทบ์ารซ์า 

07.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์F เช็คอนิกรุ๊ปของ
สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(BANGKOK AIRWAYS) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.05 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธปิไตย ประชาชนลาว โดยสายการ

บนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG941 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) 

12.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตวิตัไต สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน ลาว น าทา่นผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธปิไตย 

ประชาชนลาว น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเขา้สูต่ัวเมอืงมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโกไ้ดย้กให ้เมอืงหลวงพระบาง เป็นเมอืงวัฒนธรรม

โลกและสถาปัตยกรรมเกา่แก ่เนือ่งจากมวีดัวาอารามเกา่แกม่ากมาย มบีา้นเรอืนอนัเป็นเอกลกัษณ์โคโลเนยีล

สไตลแ์ละขนบธรรมเนยีมประเพณีทีง่ดงามและยงัสบืทอดจนถงึปัจจบุนั เมอืงหลวงพระบาง เคยเป็นเมอืง

หลวงเกา่ในอดตี โดยพระเจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแวน่แควน้ตา่งๆ ของชนเผา่ไท - ลาว ในเขตลุม่แมน่ ้าโขง แมน่ ้า

คาน แมน่ ้าอ ูกอ่ตัง้เป็นอาณาจักรลา้นชา้ง ณ ดนิแดนรมิน ้าโขง คอื หลวงพระบาง  จากนัน้น าทา่นไปยงั วดั

โพนเพา ซึง่เป็นวัดเล็กๆ ทีส่รา้งขึน้โดยพระอาจารยส์ายสมทุร มศีาสนสถานสว่นใหญอ่ยูบ่รเิวณเชงิเขา จดุเดน่

ทีน่่าชมอยูท่ีส่นัตเิจดยีบ์นยอดเนนิ เป็นวดัสรา้งใหม ่เป็นทีว่ปัิสสนาธรรม เมือ่ไปถงึวัดแหง่นีจ้ะเห็นความ

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัโพนเพา - วัดวชินุราช -  
วัดเชยีงทอง - พระธาตพุสู ี– ตลาดไนทบ์ารซ์า 
 

✈ 
🍽 🍽 SUNWAY HOTEL OR 

SAME 

2 ตักบาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง - ถ ้าติง่ - 
บา้นซา่งไห ่- น ้าตกตาดกวางส ี- บา้นผานม – วดัแสนสขุาราม 
 

🍽 🍽 🍽   SUNWAY HOTEL OR 
SAME 

3 ศนูยเ์ครือ่งเงนิ- วัดใหมส่วุรรณภมูาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง 
- กรงุเทพฯ 

🍽 X ✈  
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แตกตา่งจากเจดยีอ์งคอ์ืน่ในเมอืงหลวงพระบาง ภายในเจดยีนั์น้สามารถเดนิขึน้ไปชมความสวยงามในเจดยีท์ัง้ 

4 ชัน้ และสามารถมองเห็นววิของเมอืงหลวงพระบางไดโ้ดยรอบ  สถานทีท่ีเ่ราจะไปเยีย่มชมอกีทีซ่ ึง่มี

ความส าคญัและเรือ่งราวยาวนานเชน่เดยีวกนัคอื วัดวชินุราช ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) 

นับเป็นอกีหนึง่พระธาตทุีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึง่เป็นพระธาตทุีม่รีปูทรงคลา้ยกบัลกูแตงโมผา่ครึง่ 

ชาวหลวงพระบาง จงึเรยีกชือ่ พระธาตหุมากโม นีม้าจนถงึปัจจบุนั  อกีหนึง่สถานทีข่องผูม้าเยอืนเมอืงหลวง

พระบางควรมาเทีย่วชม วัดเชยีงทอง ซึง่เป็นวดัทีส่ าคญัและมคีวามงดงามทีส่ดุแหง่หนึง่จนไดรั้บการยกยอ่ง

จากนักโบราณคดวีา่เป็นดั่งอญัมณีแหง่สถาปัตยกรรมลาว วดัเชยีงทองถกูสรา้งขึน้ในรัชสมยัพระเจา้ไชย

เชษฐาธริาช ผนังภายในปิดทองฉลบุนพืน้รักสดี า เลา่เรือ่งพทุธประวัตพิระสธุน-มโนราห ์ทศชาตชิาดกและ

ภาพนทิานเพือ่นบา้น พระประธานมชีือ่วา่ “พระองคห์ลวง”นอกจากวดัเชยีงทองจะมพีระอโุบสถทีโ่ดดเดน่ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแตง่ลวดลายตามผนังภายในมกีารตบแตง่ดว้ยการน ากระจกสมีาตัดตอ่

กนัเป็นรปูตน้โพธิข์นาดใหญ ่ดา้นขา้งกต็ดิเป็นรปูสตัวใ์นวรรคด ียามบา่ยทีแ่สงแดดสอ่งสะทอ้นลงมาดสูวยงาม  

จากนัน้น าทา่นขึน้สู ่เขาพสู ีขึน้บนัได 328 ขัน้ นมสัการธาตพุสู ีเจดยีธ์าตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวหลวงพระบาง 

ตลอดทางขึน้ทา่นจะไดรั้บความกลิน่หอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลลีาวด)ี ซึง่เป็นดอกไมป้ระจ าชาตลิาว เมือ่

ทา่นถงึยอดใหท้า่นนมสัการองคธ์าต ุซึง่สรา้งในสมยัพระเจา้อนุรทุธ เมือ่ปี พ.ศ. 2337 พระธาตเุป็นรปูทรง

ดอกบวั อยูบ่นฐานสีเ่หลีย่มยอดประดบัดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ 7 ชัน้ สงู 21 เมตร ชมพระอาทติยย์ามอสัดง 

ววิทวิทศันร์อบเมอืงหลวงพระบางยามเย็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารค า่อสิระเดนิเทีย่วชม ตลาดค า่ (NIGHT MARKET) บนถนนศรสีวา่งวงศ ์ตัง้แตห่นา้พระราชวัง

จนสดุถนน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตร ีมทีัง้เสือ้ยดืสกรนีเป็น

ภาษาลาว, ผา้คลมุไหล,่ กระเป๋าถอื, เครือ่งประดับ, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จดุเดน่คอื สนิคา้แทบทกุ

ชิน้เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจ าหน่ายในราคาทีต่อ่รองกนัได ้อกีทัง้ยงัมเีบเกอรี ่ตา่ง ๆ 

เพือ่ใหท้า่นไดล้ิม้ลอง และขนมเคก้อนัแสนอรอ่ยนานาชนดิ หากทา่นใดจะเลอืกซือ้ของใสบ่าตรในเชา้วันรุง่ขึน้

ก็สามารถจัดแจงหาซือ้ไดเ้ชน่กนั 

พกัที ่
 SUNWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่, เมอืงหลวงพระบาง 

วนัที ่2 
ตกับาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง - ถ า้ต ิง่ - บา้นซา่งไห ่- น า้ตก

ตาดกวางส ี- บา้นผานม - วดัแสนสขุาราม 

 ตืน่เชา้ท าธรุะสว่นตัว จัดแจงเครือ่งแตง่กายเพือ่รอ ใสบ่าตรขา้วเหนยีวพรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระบาง ซึง่

พระสงฆแ์ละสามเณรจากวัดตา่งๆ ทั่วเมอืงหลวงพระบางจ ะออกบณิฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรูป ซึง่เป็นภาพอัน

น่าประทับใจและสือ่ถงึความศรัทธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง (ค่าท าบญุ ไมร่วม

ในรายการ) จากนัน้ใหท้่านเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็น ตลาดสดใหท้่านเลือกซือ้

อาหารพืน้เมอืงและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนดิก็แปลกตาและเป็นทีส่นใจของเหลา่นักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ)์ ลักษณะอาคารเกา่ทีอ่อกแบบโดยสถาปนกิ

ชาวฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีเ์จา้มหา

ชีว ิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้อดีตนั้นเป็นที่ประทับของเจา้มหาชีว ิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการ

เปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ไดถ้กูปรับเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์ภายใน

เป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบาง  จากนัน้น าท่านชม ถ า้ต ิง่ ตัง้อยูใ่น

ภเูขาลูกใหญ่ตระหง่านอยูร่มิน ้าโขง เป็นลักษณะถ ้ารมิหนา้ผามโีพรงถ ้าตืน้ๆ มหีนิงอกหนิยอ้ยเล็กนอ้ย เดมิมี

พระพุทธรูปทอง เงนิ นาก ปัจจุบันเหลอืแต่พระพุทธรูปไมจ้ านวนนับพันองค ์ในอดตีเจา้มหาชวีติแห่งหลวง

พระบาง ตอ้งไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในถ ้า โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาว ทัง้เจา้มหาชวีติ ขา้ราชบรพิาร 

พระสงฆ ์ประชาชนทั่วไปจะเดนิทางไปสรงน ้าพระพุทธรูปทีถ่ ้าติง่บนและถ ้าติง่ล่าง  ดังนัน้ถ ้าติง่จงึเป็นอกี

ไฮไลส าคัญทีท่่านจะไปไปชมและสักการะพระพุทธรูปภายในถ ้า  น าท่านเดนิทางชมวถิชีวีติของชาวลาวที ่

บา้นซ่างไห (Sanghai) ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโขง เป็นหมู่บา้นที่มชี ือ่เสียงเรื่องการตม้เหลา้ขาว หรือที่ชาว

ตา่งประเทศเรยีกกนัวา่ “เหลา้ลาว (Lau Lao)” แทบทุกหลังคาเรอืนจะมกีารตม้เหลา้ อันเป็นเอกลักษณ์เด่นๆ 

และเป็นอาชพีหลกัของหมูบ่า้นซา่งไห นอกจากจะใหท้า่นไดช้มกรรมวธิกีารตม้เหลา้แลว้ยงัมสีนิคา้ทีเ่ป็นเหลา้

หมกัอกีมากมาย อาทเิชน่ เหลา้ดองแมงป่อง เหลา้ดองง ูจะซือ้เป็นของฝากก็ไดน้อกจากจะมเีหลา้ตม้แลว้ยงัมี

การทอผา้ เครือ่งเงนิและของทีร่ะลกึของชาวเขาเผา่แมว้วางจ าหน่ายอกีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าท่านเดนิทางต่อเพื่อไปชม น า้ตกตาดกวางส ีซ ึง่หมายถงึกวางหนุ่ม น ้าตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร 

สามารถถา่ยภาพจากดา้นหนา้ซึง่มสีะพานพาดผา่นสายน ้าทีต่กลงมา ฉากหลังคอืน ้าตกหนิปนูสขีาวและน ้าใสๆ 

บางครัง้อาจเป็นละอองเกดิเป็นสรีุง้ใหไ้ดเ้ห็น ทัศนยีภ์าพโดยรอบเป็นธรรมชาตใิหเ้หล่านักท่องเทีย่วไดศ้กึษา

แมกไมพ้ืชพันธ์และยังมจีุดลงเล่นน ้าตามล าธารเล็กๆ บรเิวณดา้นล่างของน ้าตกท่านจะไดพ้บกับหมดี าที่

นักท่องเทีย่วนยิมถ่ายรูป นอกจากความงามของน ้าตกแลว้ ยังหาซือ้ของทีร่ะลกึที่ทางเขา้น ้าตกไดอ้กีดว้ย  

จากนัน้ชม บา้นผานม หมูบ่า้นชาวไทลือ้ผูท้อผา้ของเจา้มหาชวีติลาว อกีหนึง่จดุทอ่งเทีย่วซึง่ผูม้าเยอืนหลวง

พระบางไมค่วรพลาด เพราะบา้นผานมมชีือ่เสยีงในการท าผา้ทอมอืดว้ยกีก่ระตกุแบบดัง้เดมิ ผา้ทอบา้นผานมมี

ทัง้ผา้แพรเบีย่งลวดลายแบบลือ้แท ้ๆ  และผา้ทีป่ระยกุตเ์ป็นของใชใ้นชวีติปัจจุบัน เชน่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้คลุมเตยีง 

ผา้รองแกว้รองจานฯลฯ เดี๋ยวนี้ชาวบา้นผานม น าผา้ทอมาวางจ าหน่ายใหนั้กท่องเที่ยวเลือกซือ้ที่ศูนย์

หัตถกรรมกลางหมูบ่า้น  จากนัน้น าทา่นชม วดัแสนสุขาราม ตามประวัตกิล่าวว่าชือ่ของวัดมาจากเงนิจ านวน 

100,000 กบี  ทีม่ผีูบ้รจิาคใหเ้ป็นทุนเริม่สรา้ง เป็นวัดเก่าแกท่ีถู่กสรา้งขึน้ภายหลังทีน่ครหลวงพระบางแยก

ออกจากนครหลวงเวยีงจันทน ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่ SUNWAY HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - วดัใหมส่วุรรณภมูาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู ่ศุนยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้่านไดช้มงานฝีมอืการท าเครือ่งเงนิ และเครือ่งประดับของใชต้่างๆ ทีม่กีาร

ออกแบบไวอ้ยา่งสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของลาว  จากนัน้น าท่านชม วดัใหมสุ่วรรณภูมาราม 

หรอืทีช่าวหลวงพระบาง เรยีกกันสัน้ๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึง่เป็น

สมเด็จพระสงัฆราชองคส์ดุทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมอืงหลวงพระบาง

ในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสักรนิฤทธิ ์จนกระทั่งถงึปี พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอ

พระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมือ่มาเยอืนวัดแห่งนี้ส ิง่ทีเ่ราจะสังเกตเห็นถงึความแตกต่าง

จากวัดอืน่ๆ คอื ตัวอโุบสถ (สมิ) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมทัง้สีด่า้น

สองระดับต่อเนื่องกัน ผนังดา้นหนา้พระอุโบสถตกแต่งดว้ยภาพลงรักปิดทองดูเหลอืงอร่ามงามตายาวตลอด

ผนัง เลา่เรือ่งพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมอืชา่งหลวงประจ ารัชกาลเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์ เดนิทางสู ่ตลาด

ดารา เพือ่ชมเครือ่งเงนิ ผา้ทอมอืทีม่าจากแขวงหัวพัน ซ าเหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนัน้ยังมผีา้ทอ

ของไทลือ้ และผา้ทอจากลาวสูง ทอเป็นผา้ซิน่ หมวก ย่าม ฯลฯ  สมควรแก่เวลาอ าลาเมอืงหลวงพระบาง 

เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

12.45  น.   น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(BANGKOK 

AIRWAYS) (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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โปรแกรม : Laos...สะบายด ีหลวงพระบาง เมอืงมรดกโลก 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น 
 ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ ่2 

ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พักกับผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วันที ่13-15 ก.ค. 61 10,900.- 10,900.- 10,900.- 10,900.- 5,000.- 2,000.- 

วันที ่28-30 ก.ค. 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 8,000.- 3,000.- 

วันที ่11-13 ส.ค. 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 8,000.- 3,000.- 

วันที ่31 ส.ค.-02ก.ย. 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 7,000.- 2,000.- 

วันที ่01-03  ก.ย.61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 7,000.- 2,000.- 

วันที ่07-09 ก.ย. 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 7,000.- 2,000.- 

วันที ่08-10 ก.ย. 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 7,000.- 2,000.- 

วันที ่14-06 ก.ย. 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 7,000.- 2,000.- 

วันที ่15-17 ก.ย. 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 7,000.- 2,000.- 

วันที ่21-23 ก.ย. 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 7,000.- 2,000.- 

วันที ่28-30 ก.ย. 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 7,000.- 2,000.- 

วันที ่29 ก.ย.-01 ต.ค. 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 7,000.- 2,000.- 

 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 3,900.-  / ทา่น *** 
พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัประชาชนลาว ปฏเิสธมใิห้
เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

 

                                ***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ 

ทา่นละ 450 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น / หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
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4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้       
    

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 450 บาท ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 

ไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้

ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท 

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมา

จา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เที่ยวบนิ และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศกัมพูชามมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ

ลาวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ 

Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวาง

รูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่

สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบต่อความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 


