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        เร ิม่ตน้เพยีง 13,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 

เยีย่มยาม เมอืงลาว หลวงพระบาง 3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 
•  รว่มประเพณีตักบาตรขา้วเหนยีว วถิขีองชาวเมอืง หลวงพระบาง 

•  ชมววิพระอาทติยต์กดนิที ่พระธาตพุสู ีพรอ้มชมววิทวิทัศน์ของเมอืงหลวงพระบาง 

•  ชืน่ชมความงาม น ้าตกตาดกวางส ีน ้าตกหนิปนูทีส่วยมหัศจรรยแ์หง่หลวงพระบาง 

•  ชมความสวยงามอลงัการ วัดเชยีงทอง อัญมณีแหง่สถาปัตยกรรมลาว วัดเกา่แกท่ีส่ดุของแขวงหลวงพระบาง  
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

 

วนัที ่ 10-12 พฤษภาคม 62 13,888.- 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

(รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวชินุราช - วัดเชยีง
ทอง - พระธาตพุูส ี– ตลาดไนทบ์ารซ์า ✈ 🍽 🍽 

SUNWAY HOTEL 3*

หรอืเทยีบเทา่, เมอืง
หลวงพระบาง 

 

2 
ตกับาตรขา้วเหนียว - ตลาดเชา้ - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง – ถ ้า 
ติง่ - บา้นซา่งไห่ - น ้าตกตาดกวางส ี- บา้นผานม – วัดแสนสขุา

ราม 
🍽 🍽 🍽 

SUNWAY HOTEL 3*
หรอืเทยีบเทา่, เมอืง

หลวงพระบาง 

3 
ศนูยเ์ครือ่งเงนิ- วัดใหม่สวุรรณภมูาราม - ตลาดดารา - หลวงพระ

บาง - กรุงเทพฯ 🍽 ✈  
 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

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

ตลาดไนทบ์ารซ์า 

07.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์F เช็คอนิกรุ๊ป

ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(BANGKOK AIRWAYS) โดยมีเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับ และ
อ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.05 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธปิไตย ประชาชนลาว โดยสาย

การบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG941 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน ลาว น า

ทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนั้นน าท่านเขา้สู่ตัวเมืองมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโกไ้ดย้กให ้เมืองหลวงพระบาง เป็นเมือง

วัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เนื่องจากมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบา้นเรือนอันเป็น

เอกลกัษณ์โคโลเนียลสไตลแ์ละขนบธรรมเนียมประเพณีทีง่ดงามและยังสบืทอดจนถงึปัจจุบัน เมืองหลวง

พระบาง เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ในอดตี โดยพระเจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแว่นแควน้ต่างๆ ของชนเผ่าไท - ลาว 

ในเขตลุม่แม่น ้าโขง แม่น ้าคาน แม่น ้าอู ก่อตัง้เป็นอาณาจักรลา้นชา้ง ณ ดนิแดนรมิน ้าโขง คอื หลวงพระ

บาง  จากนั้นน าท่านไปยัง วดัโพนเพา ซ ึง่เป็นวัดเล็กๆ ที่สรา้งข ึน้โดยพระอาจารย์สายสมุทร มีศาสน

สถานส่วนใหญ่อยู่บรเิวณเชงิเขา จุดเด่นที่น่าชมอยู่ที่สันตเิจดีย์บนยอดเนิน เป็นวัดสรา้งใหม่ เป็นที่

วปัิสสนาธรรม เมือ่ไปถงึวัดแห่งนี้จะเห็นความแตกตา่งจากเจดยีอ์งคอ์ืน่ในเมอืงหลวงพระบาง ภายในเจดยี์

นัน้สามารถเดนิข ึน้ไปชมความสวยงามในเจดยีท์ัง้ 4 ชัน้ และสามารถมองเห็นววิของเมอืงหลวงพระบางได ้
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โดยรอบ  สถานทีท่ีเ่ราจะไปเยีย่มชมอกีทีซ่ ึง่มคีวามส าคญัและเรือ่งราวยาวนานเชน่เดยีวกนัคอื วัดวชินุราช 

ทีส่รา้งข ึน้ในสมัยพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอกีหนึง่พระธาตทุีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื 

ซึง่เป็นพระธาตทุีม่รีูปทรงคลา้ยกบัลกูแตงโมผ่าครึง่ ชาวหลวงพระบาง จงึเรียกชือ่ พระธาตุหมากโม นี้มา

จนถงึปัจจุบัน  อกีหนึง่สถานทีข่องผูม้าเยอืนเมอืงหลวงพระบางควรมาเทีย่วชม วัดเชยีงทอง ซึง่เป็นวัดที่

ส าคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งจนไดร้ับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่ง

สถาปัตยกรรมลาว วัดเชยีงทองถูกสรา้งข ึน้ในรัชสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ผนังภายในปิดทองฉลุบน

พืน้รักสดี า เลา่เรือ่งพุทธประวัตพิระสธุน-มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนทิานเพือ่นบา้น พระประธานมชีือ่

ว่า “พระองคห์ลวง”นอกจากวัดเชยีงทองจะมีพระอุโบสถทีโ่ดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ 

การตกแตง่ลวดลายตามผนังภายในมกีารตบแตง่ดว้ยการน ากระจกสมีาตดัตอ่กันเป็นรูปตน้โพธิข์นาดใหญ่ 

ดา้นขา้งก็ตดิเป็นรูปสตัวใ์นวรรคด ียามบ่ายทีแ่สงแดดสอ่งสะทอ้นลงมาดสูวยงาม  จากนัน้น าทา่นขึน้สู ่เขา

พูส ีข ึน้บันได 328 ขัน้ นมัสการธาตพุูส ีเจดยีธ์าตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึน้ทา่นจะ

ไดร้ับความกลิน่หอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลลีาวด)ี ซึง่เป็นดอกไมป้ระจ าชาตลิาว เมื่อท่านถงึยอดให ้

ทา่นนมัสการองคธ์าต ุซึง่สรา้งในสมัยพระเจา้อนุรุทธ เมือ่ปี พ.ศ. 2337 พระธาตเุป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บน

ฐานสีเ่หลีย่มยอดประดบัดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ 7 ชัน้ สงู 21 เมตร ชมพระอาทติยย์ามอัสดง ววิทวิทัศน์

รอบเมอืงหลวงพระบางยามเย็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารค ่าอสิระเดนิเทีย่วชม ตลาดค ่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ ์ตัง้แต่หนา้

พระราชวังจนสดุถนน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตร ีมทีัง้เสือ้

ยดืสกรนีเป็นภาษาลาว, ผา้คลมุไหล,่ กระเป๋าถอื, เครือ่งประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จุดเดน่คอื 

สนิคา้แทบทกุชิน้เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจ าหน่ายในราคาทีต่่อรองกันได ้อีกทัง้ยังมีเบ

เกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อใหท้่านไดล้ ิม้ลอง และขนมเคก้อันแสนอร่อยนานาชนดิ หากท่านใดจะเลอืกซือ้ของใส่

บาตรในเชา้วันรุ่งข ึน้ก็สามารถจัดแจงหาซือ้ไดเ้ชน่กนั 

พกัที ่
 SUNWAY HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่, เมอืงหลวงพระบาง 

วนัที ่2 
ตกับาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง - ถ า้ต ิง่ - บา้นซ่างไห ่- น า้ตกตาด

กวางส ี- บา้นผานม - วดัแสนสขุาราม 

 ตืน่เชา้ท าธุระสว่นตวั จัดแจงเครือ่งแตง่กายเพือ่รอ ใสบ่าตรขา้วเหนียวพรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระบาง 

ซึง่พระสงฆแ์ละสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจ ะออกบณิฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรูป ซึง่เป็น

ภาพอันน่าประทับใจและสือ่ถงึความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่า

ท าบุญ ไม่รวมในรายการ) จากนัน้ใหท้า่นเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็น ตลาดสดให ้

ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่า

นักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดนิชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ)์ ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นที่ตัง้ของ

อนุสาวรียเ์จา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์พระราชวังแห่งนี้อดตีนัน้เป็นที่ประทับของเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์

ตอ่มาเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ไดถ้กูปรับเปลีย่นใหเ้ป็น

พพิธิภัณฑ ์ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบาง  จากนัน้น า

ทา่นชม ถ า้ต ิง่ ตัง้อยู่ในภเูขาลกูใหญ่ตระหง่านอยู่รมิน ้าโขง เป็นลักษณะถ ้ารมิหนา้ผามีโพรงถ ้าตืน้ๆ มีหนิ

งอกหนิยอ้ยเล็กนอ้ย เดมิมพีระพุทธรูปทอง เงนิ นาก ปัจจุบันเหลอืแตพ่ระพุทธรูปไมจ้ านวนนับพันองค ์ใน

อดตีเจา้มหาชวีติแห่งหลวงพระบาง ตอ้งไปสกัการะบูชาพระพุทธรูปในถ ้า โดยเฉพาะชว่งปีใหม่ลาว ทัง้เจา้

มหาชวีติ ขา้ราชบรพิาร พระสงฆ ์ประชาชนทัว่ไปจะเดนิทางไปสรงน ้าพระพุทธรูปทีถ่ ้าต ิง่บนและถ ้าต ิง่ล่าง 

 ดงันัน้ถ ้าต ิง่จงึเป็นอกีไฮไลส าคญัทีท่า่นจะไปไปชมและสกัการะพระพุทธรูปภายในถ ้า  น าท่านเดนิทาง

ชมวถิชีวีติของชาวลาวที ่บา้นซา่งไห (Sanghai) ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโขง เป็นหมู่บา้นทีม่ชีือ่เสยีงเรือ่งการตม้

เหลา้ขาว หรอืทีช่าวตา่งประเทศเรยีกกนัว่า “เหลา้ลาว (Lau Lao)” แทบทุกหลังคาเรือนจะมีการตม้เหลา้ 

อันเป็นเอกลักษณ์เด่นๆ และเป็นอาชพีหลักของหมู่บา้นซ่างไห นอกจากจะใหท้่านไดช้มกรรมวธิีการตม้

เหลา้แลว้ยังมีสนิคา้ทีเ่ป็นเหลา้หมักอีกมากมาย อาทเิชน่ เหลา้ดองแมงป่อง เหลา้ดองงู จะซือ้เป็นของ

ฝากก็ไดน้อกจากจะมีเหลา้ตม้แลว้ยังมีการทอผา้ เครื่องเงินและของที่ระลกึของชาวเขาเผ่าแมว้วาง
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จ าหน่ายอกีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปชม น า้ตกตาดกวางส ีซ ึง่หมายถงึกวางหนุ่ม น ้าตกนี้ตกจากเขาทีส่งู 70 เมตร 

สามารถถา่ยภาพจากดา้นหนา้ซึง่มสีะพานพาดผ่านสายน ้าทีต่กลงมา ฉากหลงัคอืน ้าตกหนิปูนสขีาวและน ้า

ใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกดิเป็นสรีุง้ใหไ้ดเ้ห็น ทศันียภ์าพโดยรอบเป็นธรรมชาตใิหเ้หล่านักท่องเทีย่ว

ไดศ้กึษาแมกไมพ้ชืพันธแ์ละยังมจีุดลงเลน่น ้าตามล าธารเล็กๆ บรเิวณดา้นล่างของน ้าตกท่านจะไดพ้บกับ

หมดี าทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมถา่ยรูป นอกจากความงามของน ้าตกแลว้ ยังหาซือ้ของทีร่ะลกึทีท่างเขา้น ้าตกได ้

อกีดว้ย  จากนัน้ชม บา้นผานม หมู่บา้นชาวไทลือ้ผูท้อผา้ของเจา้มหาชวีติลาว อีกหนึง่จุดท่องเทีย่วซึง่ผู ้

มาเยอืนหลวงพระบางไม่ควรพลาด เพราะบา้นผานมมชีือ่เสยีงในการท าผา้ทอมือดว้ยกีก่ระตุกแบบดัง้เดมิ 

ผา้ทอบา้นผานมมทีัง้ผา้แพรเบี่ยงลวดลายแบบลือ้แท ้ๆ  และผา้ทีป่ระยุกตเ์ป็นของใชใ้นชวีติปัจจุบัน เชน่ 

ผา้ปูโต๊ะ ผา้คลุมเตียง ผา้รองแกว้รองจานฯลฯ เดี๋ยวนี้ชาวบา้นผานม น าผา้ทอมาวางจ าหน่ายให ้

นักทอ่งเทีย่วเลอืกซือ้ทีศ่นูยห์ัตถกรรมกลางหมู่บา้น  จากนัน้น าทา่นชม วดัแสนสขุาราม ตามประวัตกิลา่ว

ว่าชือ่ของวัดมาจากเงนิจ านวน 100,000 กบี  ทีม่ีผูบ้รจิาคใหเ้ป็นทุนเริม่สรา้ง เป็นวัดเก่าแก่ทีถู่กสรา้งขึน้

ภายหลงัทีน่ครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวยีงจันทน์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  SUNWAY HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่, เมอืงหลวงพระบาง 

วนัที ่3 ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - วดัใหมส่วุรรณภมูาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเขา้สู ่ศนุยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการท าเครือ่งเงนิ และเครือ่งประดบัของใชต้า่งๆ ทีม่กีาร

ออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ีชือ่เสยีงของลาว  จากนัน้น าท่านชม วดัใหมสุ่วรรณภูมา

ราม หรอืทีช่าวหลวงพระบาง เรยีกกนัสัน้ๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทัน 

ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคส์ดุทา้ยของลาวและยังเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมือง

หลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธิ ์จนกระทั่งถงึปี พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิพระบางไป

ประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้ส ิง่ที่เราจะ

สงัเกตเห็นถงึความแตกตา่งจากวัดอืน่ๆ คอื ตวัอุโบสถ (สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาด

ใหญ่ มีชายคาปกคลุมทัง้สีด่า้นสองระดับต่อเนื่องกัน ผนังดา้นหนา้พระอุโบสถตกแต่งดว้ยภาพลงรักปิด

ทองดเูหลอืงอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เลา่เรือ่งพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมือชา่งหลวงประจ ารัชกาลเจา้

มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ เดนิทางสู ่ตลาดดารา เพื่อชมเครื่องเงนิ ผา้ทอมือทีม่าจากแขวงหัวพัน ซ าเหนือ 

และหลวงพระบาง นอกจากนัน้ยังมผีา้ทอของไทลือ้ และผา้ทอจากลาวสงู ทอเป็นผา้ซิน่ หมวก ย่าม ฯลฯ  

สมควรแกเ่วลาอ าลาเมอืงหลวงพระบาง เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง เพื่อน าท่านเดนิทาง

กลบัสูป่ระเทศไทย 

12.45  น.   น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่

PG942 (BANGKOK AIRWAYS) (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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โปรแกรม : เยีย่มยาม เมอืงลาว หลวงพระบาง 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น 
 ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พักกับผูใ้หญ่  
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

วันที ่10-12 พฤษภาคม 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 7,988.- 2,000.- 

 

*** ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,900.- *** 

*** ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
**ส าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศลาว 

หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ัง้** 
 

หมายเหต ุ: รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ 

ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้

เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ

ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้   

แลว้ 

 

 

 

 

 



 
                                                                             GO1 LPQ-PG002      หนา้ 6 จาก 8

  

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. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม /ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

2. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่,คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง,คา่โทรศพัท,์คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชแีละส่งหลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ที่ทีดู่แล 

       เสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.     สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

    3.     หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน 

            ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ  

            คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

    4.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว  

            หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

            การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 

            จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัร ์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้

จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
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เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มีการ

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันข ึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 

ไม่มีการคนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมีใบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้

ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท 

และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมา

จ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.     บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 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.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เที่ยวบนิ และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศกัมพูชามีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศ
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ลาวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ 

Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน ข ึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวาง

รูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มีความแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่

สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือุบัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

********* HAVE A NICE TRIP ********** 


