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 เร ิม่ตน้เพยีง 11,900.- 

 

 

สะบายด ีเวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง  

3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ 

• เทีย่วไมเ่หนื่อย บนิเขา้เวยีงจันทน ์ออกหลวงพระบาง พักวังเวยีง 1 คนื หลวงพระบาง 1 คนื 

• ลอ่งเรอืแมน่ ้าซอง ชมธรรมชาตทิีส่วยงาม สมญานาม “กุย้หลนิเมอืงลาว” 
• ชมเมอืงหลวงใหม ่นครเวยีงจันทน์ และ ชมเมอืงมรดกโลก หลวงพระบาง 

• ใหท้า่นตักบาตรขา้วเหนียว ยามเชา้และ ชมตลาดเชา้ เมอืงหลวงพระบาง 
• นมัสการ วัดพระธาตหุลวง สญัลักษณ์ส าคัญของประเทศลาว 
• ชมววิพระอาทติยต์กดนิที ่พระธาตพุสู ี

• ชอ้ปป้ิง ตลาดไนทบ์ารซ์า สนิคา้หัตถกรรม ผา้ทอ, เครือ่งเงนิ ทอ้งถิน่ 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่ 13-15 ก.ค. 61 13,900.- 
วนัที ่ 20-22 ก.ค. 61 13,900.- 

วนัที ่ 03-05 ส.ค. 61 13,900.- 
วนัที ่ 10-12 ส.ค. 61 16,900.- 

วนัที ่ 11-13 ส.ค.  61 16,900.- 
วนัที ่ 25-27ส.ค. 61 13,900.- 

วนัที ่ 01-03 ก.ย. 61 13,900.- 
วนัที ่ 07-09 ก.ย. 61 13,900.- 

วนัที ่ 08-10 ก.ย. 61 13,900.- 
วนัที ่ 14-16 ก.ย. 61 13,900.- 

วนัที ่ 15-17 ก.ย. 61 13,900.- 

วนัที ่ 21-23 ก.ย. 61 13,900.- 

วนัที ่ 22-24 ก.ย. 61 13,900.- 
วนัที ่ 28-30 ก.ย. 61 11,900.- 

วนัที ่ 29 ก.ย.-01 ต .ค. 61 13,900.- 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 450 บาท 
 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - เวยีงจนัทน ์- วดัพระธาตหุลวง - วดัสสีะเกด - เวยีงจนัทน ์– วงัเวยีง 

07.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร ์F เชค็อนิกรุ๊ปของสายการ
บนิ บางกอกแอร์เวย ์(BANGKOK AIRWAYS) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค
สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

09.45 น.  น าออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตวัิตไต สาธารณรัฐประชาธปิไตย ประชาชนลาว โดยสายการบนิ 

บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG943 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

11.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตวิตัไต สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน ลาว น าท่านผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

     น าทา่นนมัสการ พระธาตหุลวง มชีือ่เรยีกอกีชือ่วา่ พระเจดยีโ์ลกะจุฬามณี นับเป็นปชูนียสถานอันส าคัญยิง่ของ

เมอืงเวยีงจันทน์ ต านานกลา่ววา่พระธาตหุลวงมปีระวัตกิารก่อสรา้งนับพันปีเชน่เดยีวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย 

วัดพระธาตหุลวงถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ส าคัญของประเทศลาว บรเิวณดา้นหนา้มอีนุสาวรยีพ์ระเจา้ไชยเชษฐาธริาช

ประดษิฐานอยู ่และยังมรีา้นคา้จัดจ าหน่ายสนิคา้พืน้บา้นและหัตถกรรม  จากนั้นเดนิทางต่อไปยัง วดัสสีะเกด หรอื 

วดัสตสหสัสาราม กับหอค า พระราชวังหลวงของกษัตรยิล์าวสมัยก่อน วัดสสีะเกดสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2094 โดย

พระเจา้โพธสิารราช พระบดิาของพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ในพทุธศตวรรษที ่16 สาเหตุทีไ่ดช้ือ่ว่าวัดสสีะเกดเพราะ

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ-เวยีงจันทน-์วัดพระธาตหุลวง-วัดสสีะเกด-เวยีงจันทน-์ 

วังเวยีง 
 ✈ 🍽 KHAMPASEUTH HOTEL  

OR SAME 

2 
ลอ่งเรอืแมน่ ้าซอง – วังเวยีง-หลวงพระบาง-น ้าตกตาดกวางส-ีพระ

ธาตพุูส-ีตลาดไนทบ์ารซ์า 
🍽 🍽 🍽   SUNWAY HOTEL OR 

SAME 

3 
ตกับาตรขา้วเหนียว-ตลาดเชา้-วัดใหม่สวุรรณภมูาราม-พพิธิภณัฑ์
หลวงพระบาง-ศนูยเ์ครือ่งเงนิ-วัดเชยีงทอง-วัดวชินุราช-หลวงพระ

บาง – กรุงเทพ  

🍽 🍽 ✈ 
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อยูใ่กลก้ับพระราชวังหลวง พระเจา้แผ่นดนิลาวทุกพระองคนั์บแต่พระเจา้โพธสิารราชผูส้รา้งนครหลวงเวยีงจันทน์ 

ทรงบรรทมหันศีรษะมาทางวัดนี้เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย เพราะมีพระพุทธรูปส าคัญของลา้นชา้ง

ประดษิฐานอยูห่ลายองค ์รวมทัง้พระแกว้มรกตทีท่รงอัญเชญิไปจากเชยีงใหม ่ ดังนัน้วัดนี้จงึถกูเรยีกวา่ "วัดสสีะเกด"  

คอืวัดทีพ่ระเจา้แผ่นดนิทรงบรรทมหันพระเศยีร(ศรีษะ)ไปยังทีต่ัง้วัด ดจุพระสารบีตุรนอนหันศรีษะไปในทศิทีพ่ระอัสชิ

อยู ่ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง วังเวยีง อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วใน แขวงเวยีงจันทน์ หา่งจากเวยีงจันทน์

ประมาณ 160 ก.ม. วังเวยีง เมอืงในลุ่มน ้าซองทีเ่งียบสงบโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขากับสายหมอกยามเชา้ทีส่วยทีส่ดุ 

ดังค าล ่าลอืทีนั่กทอ่งเทีย่วขนานนามวา่ กุย้หลนิเมอืงลาว 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่
 KHAMPASEUTH HOTEL OR SAME ,เมอืงวงัเวยีง 

วนัที ่2 
ลอ่งเรอืแมน่ า้ซอง - วงัเวยีง - หลวงพระบาง - น า้ตกตาดกวางส ี- พระธาตพุสู ี-  ตลาดไนทบ์าร ์

ซา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ตืน่เชา้รับอรุณกับบรรยากาศเย็นสบาย น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าซอง ชมธรรมชาตแิละเก็บภาพบรรยากาศ

ตลอดสองขา้งทาง  ไดเ้วลาออกเดนิทางไปยัง เมอืงหลวงพระบาง ระหว่างทางจะเห็นวถิชีวีติของชาวลาว

สองขา้งถนนทีต่ัง้บา้นเรอืนแตกตา่งกนัออกไป การเดนิทางจะไตร่ะดบัข ึน้สูท่ีส่งูสลบัทีล่าดเชงิเขา ทา่นจะ

ไดพ้บเห็นป่าไมแ้ละทวิทศันท์ีส่วยงามประกอบกบัภเูขาหนิปูนทีม่รีูปร่างตา่งๆ แปลกตาสวยงามและยังคง

สามารถรักษาธรรมชาตไิวไ้ดอ้ย่างดแีละสรา้งความประทบัใจแกผู่ม้าเยอืน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปชม น า้ตกตาดกวางส ีซ ึง่หมายถงึกวางหนุ่ม น ้าตกนี้ตกจากเขาทีส่งู 70 เมตร 

สามารถถา่ยภาพจากดา้นหนา้ซึง่มสีะพานพาดผ่านสายน ้าทีต่กลงมา ฉากหลังคอืน ้าตกหนิปูนสขีาวและ

น ้าใสๆ บางครั ้งอาจเป็นละอองเกดิเป็นสีรุง้ใหไ้ดเ้ห็น ทัศนีย์ภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติใหเ้หล่า

นักทอ่งเทีย่วไดศ้กึษาแมกไมพ้ชืพันธแ์ละยังมจีดุลงเลน่น ้าตามล าธารเล็กๆ บรเิวณดา้นลา่งของน ้าตกทา่น

จะไดพ้บกับหมีด าทีนั่กท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป นอกจากความงามของน ้าตกแลว้ ยังหาซือ้ของทีร่ะลกึที่

ทางเขา้น ้าตกไดอ้กีดว้ย  จากนัน้น าทา่นเขา้สูต่วัเมอืงมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโกไ้ดย้กให ้เมอืงหลวง

พระบาง เป็นเมืองวัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เนื่องจากมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มี

บา้นเรือนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตลแ์ละขนบธรรมเนียมประเพณีทีง่ดงามและยังสบืทอดจนถงึ

ปัจจุบัน เมอืงหลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในอดตี โดยพระเจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแว่นแควน้ต่างๆ 

ของชนเผ่าไท - ลาว ในเขตลุ่มแม่น ้าโขง แม่น ้าคาน แม่น ้าอู ก่อตัง้เป็น  อาณาจักรลา้นชา้ง ณ ดนิแดน

รมิน ้าโขง คอื หลวงพระบาง  จากนัน้น าท่านขึน้สู ่เขาพูส ีข ึน้บันได 328 ขัน้ นมัสการธาตุพูส ีเจดยีธ์าตุ

คู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึน้ท่านจะไดร้ับความกลิน่หอมจากดอกจ าปาลาว (ดอก

ลลีาวด)ี ซึง่เป็นดอกไมป้ระจ าชาตลิาว เมื่อท่านถงึยอดใหท้่านนมัสการองคธ์าตุ ซ ึง่สรา้งในสมัยพระเจา้

อนุรุทธ เมือ่ปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มยอดประดับดว้ยเศวตฉัตรทอง

ส ารดิ 7 ชัน้ สงู 21 เมตร ชมพระอาทติยย์ามอัสดง ววิทวิทศันร์อบเมอืงหลวงพระบางยามเย็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 หลังอาหารค ่าอสิระเดนิเที่ยวชม ตลาดค ่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ ์ตัง้แต่หนา้

พระราชวังจนสดุถนน ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทัง้

เสือ้ยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล่, กระเป๋าถอื, เครื่องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขยีน ฯลฯ 

จุดเด่นคอื สนิคา้แทบทุกช ิน้เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจ าหน่ายในราคาทีต่่อรองกันได ้

อกีทัง้ยังมเีบเกอรี ่ตา่ง ๆ เพือ่ใหท้า่นไดล้ ิม้ลอง และขนมเคก้อันแสนอร่อยนานาชนดิ หากทา่นใดจะเลอืก

ซือ้ของใสบ่าตรในเชา้วันรุ่งข ึน้ก็สามารถจัดแจงหาซือ้ไดเ้ชน่กนั 

  พกัที ่ SUNWAY HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 ตกับาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - วดัใหมสุ่วรรณภูมาราม - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง – ศูนย์

เครือ่งเงนิ - วดัเชยีงทอง - วดัวชิุนราช - หลวงพระบาง – กรงุเทพฯ 

 ตืน่เชา้ท าธุระสว่นตวั จัดแจงเครือ่งแตง่กายเพือ่รอ ใสบ่าตรขา้วเหนียวพรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระบาง 

ซึง่พระสงฆแ์ละสามเณรจากวัดตา่งๆ ทัว่เมอืงหลวงพระบางจ ะออกบณิฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรูป ซึง่เป็น

ภาพอันน่าประทับใจและสือ่ถงึความศรัทธาเลือ่มใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่า

ท าบุญ ไม่รวมในรายการ) 

จากนั้นใหท้่านเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซ ึง่เป็น ตลาดสดใหท้่านเลือกซื้ออาหาร
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พืน้เมอืงและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนดิก็แปลกตาและเป็นทีส่นใจของเหลา่นักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นชม วดัใหมส่วุรรณภมูาราม  หรอืทีช่าวหลวงพระบางเรยีกกนัสัน้ๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่

ประทับของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทัน ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคส์ดุทา้ยของลาวและยังเคยเป็นที่

ประดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคูเ่มอืงหลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธิ ์จนกระทั่งถงึปี 

พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน 

เมือ่มาเยอืนวัดแห่งนี้ส ิง่ทีเ่ราจะสงัเกตเห็นถงึ ความแตกตา่งจากวัดอืน่ๆ คอื ตวัอุโบสถ (สมิ) ลักษณะ

จะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทัง้สีด่า้นสองระดับต่อเนื่องกัน ผนังดา้นหนา้

พระอุโบสถตกแตง่ดว้ยภาพลงรักปิดทองดเูหลอืงอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เลา่เรือ่งพระเวสสนัดรชาดก 

โดยฝีมอืชา่งหลวงประจ ารัชกาลเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ จากนัน้น าทา่นเดนิชม พระราชวังหลวงพระบาง 

(พพิธิภัณฑ)์ ลักษณะอาคารเก่าทีอ่อกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสาน

วัฒนธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรียเ์จา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์พระราชวังแห่งนี้อดตีนัน้

เป็นที่ประทับของเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 

พระราชวังหลวงพระบาง ไดถู้กปรับเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภัณฑ์ ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง” 

พระพุทธรูปคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบาง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเขา้สู ่ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการท าเครื่องเงนิ และเครื่องประดับของใชต้่างๆ ทีม่ี

การออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ชีือ่เสยีงของลาว  จากนัน้น าทา่นสู ่อีกหนึง่สถานทีข่อง

ผูม้าเยอืนเมอืงหลวงพระบางควรมาเทีย่วชม วัดเชยีงทอง ซึง่เป็นวัดทีส่ าคัญและมีความงดงามทีส่ดุแห่ง

หนึง่จนไดร้ับการยกยอ่งจากนักโบราณคดวี่าเป็นดัง่อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชยีงทองถกูสรา้งข ึน้

ในรัชสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสดี า เล่าเรื่องพุทธประวัตพิระสุธน-

มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนทิานเพื่อนบา้น พระประธานมีชือ่ว่า “พระองคห์ลวง”นอกจากวัดเชยีง

ทองจะมพีระอุโบสถทีโ่ดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมี

การตบแต่งดว้ยการน ากระจกสมีาตัดต่อกันเป็นรูปตน้โพธิข์นาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ตดิเป็นรูปสตัวใ์นวรรคด ี

ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม สถานที่ทีเ่ราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ซ ึง่มีความส าคัญและ

เรือ่งราวยาวนานเชน่เดยีวกันคอื วัดวชินุราช ทีส่รา้งข ึน้ในสมัยพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีก

หนึง่พระธาตทุีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึง่เป็นพระธาตทุีม่รีูปทรงคลา้ยกับลูกแตงโมผ่าครึง่ ชาว

หลวงพระบาง จงึเรยีกชือ่ พระธาตุหมากโม นี้มาจนถงึปัจจุบัน  สมควรแก่เวลาอ าลาเมืองหลวงพระบาง 

เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง เพือ่น าทา่นเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

17.20 น.   เดนิทางสู ่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์ (BANGKOK AIRWAYS) 

เทีย่วบนิที ่PG946 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

  

  

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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โปรแกรม : สะบายด ีเวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง  3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 
ทา่นละ 

วันที ่ 13-15 ก.ค. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,000 6,200 

วันที ่ 20-22 ก.ค. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,000 6,200 

วันที ่ 03-05 ส.ค. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,000 6,200 

วันที ่ 10-12 ส.ค. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 2,000 8,700 

วันที ่ 11-13 ส.ค.  61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 2,000 8,700 

วันที ่ 25-27ส.ค. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,000 6,200 

วันที ่ 01-03 ก.ย. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,000 6,200 

วันที ่ 07-09 ก.ย. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,000 6,200 

วันที ่ 08-10 ก.ย. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,000 6,200 

วันที ่ 14-16 ก.ย. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,000 6,200 

วันที ่ 15-17 ก.ย. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,000 6,200 

วันที ่ 21-23 ก.ย. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,000 6,200 

วันที ่ 22-24 ก.ย. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,000 6,200 

วันที ่ 28-30 ก.ย. 61 11,900.- 11,900.- 11,900.- 2,000 6,200 

วันที ่ 29 ก.ย.-01 ต .ค. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,000 6,200 

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ ] 4,900.-  / ทา่น *** 
พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัประชาชนลาว ปฏเิสธมใิห้
เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

 

                                ***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 450 บาท ตอ่คน 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่น

แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ 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-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและ
ประเทศกัมพชูา ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทาง
ได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม 
ในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
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เทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด

เนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 
6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 
11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสูงข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
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12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศกมัพูชามมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศ

ลาวตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอื Double) 

ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิ

เตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม  ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 


