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อตัราคา่บรกิาร    

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี8ยนแปลงคา่ต ั<วเครื8องบนิภาษสีนามบนิภาษนํีBามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิFในการปรบัราคาขึBนตามสายการบ 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี8ยว จอยแลนด ์ หมายเหตุ 
       วนัที8 11 - 13 พ.ค. 61 8,888 8,888 3,500 5,900  
       วนัที8 26 - 28 พ.ค. 61 9,999 9,999 3,500 5,900  
       วนัที8 8 – 10 ม.ิย. 61 9,999 9,999 3,500 5,900  
       วนัที8 15 – 17 ม.ิย. 61 9,999 9,999 3,500 5,900  

INFANT (เด็กเล็กอายุ ไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตพุสู-ีตลาดมดื                                   ( - / - / - )  
10.30 น. คณะพรอ้มกนัทีTสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชั Zน 2 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD) โดยมี

เจา้หนา้ทีTอํานวยความสะดวกแกท่กุทา่นเจา้หนา้ทีTตรวจเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระกอ่นเดนิทาง 
13.55 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงหลวงพระบาง โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเทีTยวบนิทีT FD 1030 
15.20 น.   ถงึสนามบนิหลวงพระบางประเทศลาวไกดท์อ้งถิTนรอรับคณะแลว้นําทา่นขึZนรถตูห้รอืรถบัสปรับอากาศทอ้งถิTน เดนิทางสู ่เมอืงหลวง

พระบาง 
คํTา อสิระอาหารคํTา  

หลังจากนัZนนําทา่นไปสกัการะพระธาตพุสู ี“Phousi Hill” (ไมร่วมคา่เขา้)ทีTตั Zงอยู่
บนเนนิเขาสงู 150 เมตรใจกลางเมอืงหลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึZนไปก็เหมอืนมาไม ่
ถงึหลวงพระบางสองขา้งทางขึZน พระธาตุ ร่มรืTนและหอมอบอวลไปดว้ยดง ดอก
จําปาลาวหลากสสีนั(ชว่ง กพ.-มคี.)มองจาก ยอดพูสคีอืภาพพานอรามาของราชธานี
เกา่แกร่มิแมนํ่ZาโขงจากนัZนใหท้า่น 
ชอ้ปปิZงสนิคา้พืZนเมอืงทีTตลาดไนทบ์ารซ์า (Night Market)เป็นถนนคนเดนิ ตอน
เย็นตั Zงแตเ่วลา 5 โมงเย็นถงึประมาณ 4 ทุม่ จะมชีาวลาวสงู ลาวเทงิ  ลาวมง้ ชาวบา้น
ผานมแมน้แตช่าวหลวงพระบางเองก็จะนําสนิคา้พืZนเมอืงไมว่า่จะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมอื  
ผา้นุ่ง ผา้ซิTน เครืTองเงนิ เครืTองไมส้นิคา้มากมายถูกวางอยู่บนถนนและ รมิทางเดนิ 
ตั Zงแตห่นา้ พระราชวงัจนสดุหวัถนน อสิระตามอธัยาศยัคํTา      
ทีTพัก VILLA PUMALIN หรอืเทยีบเทา่      
      

วนัที8สอง ตกับาตรขา้วเหนยีว-ตลาดเชา้-วดัเชยีงทอง-พระราชวงัหลวงพระบาง-วดัวชุิน-นํ Bาตกตาดกวางซ ี               (B / L / - )       
05.30 น.     ตืTนเชา้ไปรว่ม ทําบญุ-ตกับาตรขา้วเหนยีว กบัชาวหลวงพระบางทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากนัออกมา           
  นัTงรอตกับาตรพระสงฆท์ีTเรยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆรปูซึTงเป็นภาพยามเชา้ทีTมชีวีติชวีาของหลวงพระบาง        

โดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสขุและความเลืTอมใสศรัทธาทีTมตีอ่พทุธศาสนาทีTหยัTงรากลกึลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง
แวะเทีTยวชมตลาดเชา้         

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (มืZอทีT 1) ณ หอ้งอาหารโรงแรม   
จากนัZนเดนิทางสูพ่ระราชวงัหลวงพระบาง(Royal Palace Museum)ภายในนัZนมกีารจัดแสดงประวตัศิาสตรอ์นัเกา่แกแ่ละ
ยาวนานของเมอืงหลวงพระบาง เมืTอเขา้ไปสู ่พระราชวงัหลวงพระบาง จะพบกบัหอ้งโถงดา้นหนา้ขนาดใหญซ่ึTงเป็นทีTประดษิฐาน
ของพระบาง ซึTงเป็นพระพทุธรปูหลอ่จากทองคําบรสิทุธิ� พระบางคอืพระพทุธรปูศกัดิ�สทิธิ�ทีTชาวลาวใหค้วามเคารพนับถอื และ
เลืTอมใสศรัทธาเป็นอยา่งมาก รวมถงึมกีารจัดแสดงสิTงตา่งๆ ทีTเป็นเอกลกัษณข์องเมอืงหลวงพระบาง และของขวญั ของกํานัลจาก
นานาประเทศทีTมอบใหก้บัประเทศลาวนํามาจัดแสดง ณ พระราชวงัหลวงพระบางวดัเชยีงทอง“Wat Xieng Thong” (ไมร่วมคา่
เขา้) ซึTงเป็นวดัหลวงคูเ่มอืงหลวงพระบางโดยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชไดโ้ปรดใหส้รา้งขึZนจากนัZนนําชมวดัวชุินราช 
“Visounnarath Temple” (ไมร่วมคา่เขา้) สรา้งขึZนในสมยัพระเจา้วชินุราช วดันีZมพีระธาตเุจดยีอ์งคใ์หญร่ปูทรงคลา้ยแตงโมผา่
ครึTงทําใหช้าวลาวเรยีกกนัวา่พระธาตหุมากโม  

เทีTยง           รับประทานอาหารกลางวนั (มืZอทีT 2) ณ รา้นอาหาร         
บา่ย เดนิทางไปยัง นํ Bาตกตาดกวางซ ี“Tat Kuang Si Waterfalls”ระหวา่งทางผ่านหมูบ่า้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้นถงึนํZาตก

ตาดกวางซ ีซึTงเป็นนํZาตกทีTสวย ทีTสดุในเขตหลวงพระบางชมความงามของ นํZาตกทีTลดหลัTนเป็นชั Zนๆ  อยา่งสวยงามแตล่ะชั Zนเกดิจาก
การสะสมของหนิปนูทีTไหลปะปนมากบันํZาพรอ้มกบัชมความรม่รืTนเขยีวชอุม่รอบๆ บรเิวณ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัหลวงพระบาง      

คํTา อสิระอาหารคํTา  
ทีTพัก VILLA PUMALIN หรอืเทยีบเทา่          
 
 
 
 
 
 
 

           
วนัที8สาม หมูบ่า้นผานม-วดัแสนสขุาราม-สนามบนิดอนเมอืง                                                                        ( B / L/ - ) 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ (มืZอทีT 3) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
09.00 น.      จากนัZนนําทา่นชม บา้นผานม หมูบ่า้นชาวไทลืZอผูท้อผา้ของเจา้มหาชวีติลาว อกีหนึTงจดุทอ่งเทีTยวซึTงผูม้าเยอืนหลวงพระบางไมค่วร

พลาด เพราะบา้นผานมมชีืTอเสยีงในการทําผา้ทอมอืดว้ยกีTกระตกุแบบดั Zงเดมิ ผา้ทอบา้นผานมมทีั Zงผา้แพรเบีTยงลวดลายแบบลืZอแท ้ๆ  
และผา้ทีTประยกุตเ์ป็นของใชใ้นชวีติปัจจุบัน เชน่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้คลมุเตยีง ผา้รองแกว้รองจานฯลฯ เดี�ยวนีZชาวบา้นผานม นําผา้ทอมา
วางจําหน่ายใหนั้กทอ่งเทีTยวเลอืกซืZอทีTศนูยห์ตัถกรรมกลางหมูบ่า้น 

เทีTยง           รับประทานอาหารกลางวนั (มืZอทีT 4) ณ รา้นอาหาร         
จากนัZนนําท่านชม วดัแสนสุขาราม	(Wat Sensoukaram) ตามประวัตกิล่าววา่ชืTอของวัดมาจากเงนิจํานวน 100,000 กบีทีTมผีู ้
บรจิาคใหเ้ป็นทนุเริTมสรา้งเป็นวดัเกา่แกท่ีTถกูสรา้งขึZนภายหลงัทีTนครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวยีงจันทน ์

16.30 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเทีTยวบนิทีT FD1031 
17.55 น.      ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ…..พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี8ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้**  
 

 
 
 
 

* ต ั<วสายการบนิไมส่ามารถระบทุ ี8น ั8ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที8น ั8งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที8น ั8งบนเครื8องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัBน งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   
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ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าตั�วเครืTองบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. ค่าอาหารทุกมืZอ ตามทีTระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีTต่างๆ ตามรายการ   4. ค่าทีTพักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทีTยวตามรายการ   6. ค่าภาษีสนามบนิ ทุกแห่งทีTม ี
7. ค่านํZาหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.   8. หัวหนา้ทัวรนํ์าเทีTยวตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงืTอนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   
1.    ภาษีมูลค่าเพิTม 7% และภาษีหัก ณ ทีTจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษี)  
2.    ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส่์วนตัว ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง อาหารและเครืTองดืTมทีTสัTงเพิTม 
3. ค่านํZาหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีTหนักเกนิสายการบนิกําหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4. ค่าวซ่ีาสําหรับพาสปอรต์ต่างชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ8นท่านละ 1,000 บาท (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. ค่าทปิหัวหนา้ทัวร ์ตามความพงึพอใจ 
เงื8อนไขการจองทวัร ์
*  ชําระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน 
*  หลังจากชําระค่ามัดจําแลว้สามารถเปลีTยนชืTอผูเ้ดนิทางไดก่้อนทีTบรษัิทฯจะทําการออกตั�วโดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2  

สัปดาหก่์อนการเดนิทางเท่านัZน  
 

เงื8อนไขการเปลี8ยนวนัเดนิทาง หรอืเปลี8ยนชื8อผูเ้ดนิทาง  
• กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีTยนวันเดนิทางหรอืเปลีTยนชืTอผูเ้ดนิทาง 

อย่างนอ้ย 45 วัน ก่อนการเดนิทางสามารถเปลีTยนไดเ้พียง 1 ครัZงเท่านัZน หากแจง้หลังจากนีZผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง 
ท่านใหม่มาแทนผูท้ีTไม่สามารถเดนิทางได ้ 

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีTยนวันเดนิทางหรือเปลีTยนชืTอผู ้
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดนิ สามารถเปลีTยนไดเ้พียง 1 ครัZงเท่านัZน หากแจง้หลังจากนีZผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางท่านใหม่มาแทนผูท้ีTไม่สามารถเดนิทางได ้ 

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันก่อนออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีTยนวันเดนิทางหรอืเปลีTยนชืTอผูเ้ดนิทางไดทุ้กกรณี  
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศลาว 
จากเจา้หนา้ที8แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที8ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที8ตรวจคนเขา้เมอืงที8

ประเทศลาว ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที8เกดิขึBนทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที8ประเทศลาวเรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที8ยวบนิถดัไปที8มที ี8น ั8งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั<วเครื8องบนิ   
ท ัBงนีBแลว้แตท่างเจา้หนา้ที8ตรวจคนและสายการบนิทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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เงื8อนไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วัน บรษัิททัวรค์นืค่าใชจ่้ายใหทั้ZงหมดตามยอดทีTผูจ้องชําระ(หากการเดนิทางนัZนตรงกับ 

ชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีTตอ้งการันตมัีดจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีTมกีารการันตค่ีามัดจําทีTพักโดยตรงหรอืโดยการผ่าน 
ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศแลว้ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้  

•  แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท   
•  แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทัวร ์ 
•  แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บค่าบรกิารทัZงหมด 100% 
หมายเหตุ  
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิFในการออกทวัรต์ ัBงแต ่15 ท่านขึBนไป (ไมม่หีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทางดว้ย) 
2. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัZงสิZนหากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีTยวบนิ การประทว้ง การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรอืกรณีทีTท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีTตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีT
กรมแรงงานทัZงจากไทย และต่างประเทศซึTงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลูกคา้ทีTมคีวามประสงคท์ีTจะเดนิทางไปท่องเทีTยวเท่านัZน 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัZงสิZน หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีTยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมืZอเพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดชํ้าระค่าใชจ่้ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ัBง 


