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        เร ิม่ตน้เพยีง 12,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

เทีย่วครบสตูร ลาว เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง  

3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ไฮไลทท์วัร ์
• 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 

 
 

หมายเหต ุ: รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

(รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

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

07.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์F เช็คอนิกรุ๊ป
ของสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์(BANGKOK AIRWAYS) โดยมีเจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวย

ความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
09.45 น.  น าออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตวิัตไต สาธารณรฐัประชาธปิไตย ประชาชนลาว โดยสายการ

บนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG943 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตวิตัไต สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน ลาว น าทา่นผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่น ชม อนสุาวรยีป์ระตชูยั ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ บนถนนลา้นชา้ง

จะไปสิน้สดุทีบ่รเิวณประตชูยั สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.2512  เป็นอนุสรณ์สถานเพือ่ระลกึถงึประชาชนชาวลาว

ทีส่ละชวีติในสงครามก่อนหนา้การปฏวิัตพิรรคคอมมวินสิต ์ประตูชยัมีชือ่เรียกอีกอย่างว่า รันเวยแ์นวตัง้  

เพราะการก่อสรา้งนี้ใชปู้นซีเมนสจ์าประเทศอเมรกิาที่ซื้อมาเพื่อสรา้งสนามบนิใหม่ในเวียงจันทน์ใน

ระหว่างสงครามอนิโดจีนแต่พ่ายเสยีก่อนจงึไดน้ ามาสรา้งประตูชยัแทน เป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสาน

ศลิปะลา้นชา้งกบัฝรั่งเศสเขา้ดว้ยกนัอย่างงดงาม   จากนัน้น าท่านนมัสการ พระธาตุหลวง มีชือ่เรียกอีก

ชือ่ว่า พระเจดยีโ์ลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันส าคัญยิง่ของเมืองเวียงจันทน์ ต านานกล่าวว่าพระ

ธาตหุลวงมปีระวัตกิารกอ่สรา้งนับพันปีเชน่เดยีวกนัพระธาตพุนมในประเทศไทย วัดพระธาตหุลวงถอืไดว้่า

เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของประเทศลาว บรเิวณดา้นหนา้มอีนุสาวรยีพ์ระเจา้ไชยเชษฐาธริาชประดษิฐานอยู่ 

และยังมรีา้นคา้จัดจ าหน่ายสนิคา้พื้นบา้นและหัตถกรรม  จากนัน้เดนิทางต่อไปยัง วดัสสีะเกด หรอื วดั

วนัที ่ 15-17  มนีาคม  62 12,888.- 

วนัที ่ 22-24  มนีาคม  62 12,888.- 

วนัที ่ 12-14  เมษายน  62  17,888.- 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ-เวยีงจันทน-์ประตชูยั-วัดพระธาตหุลวง-วัดสสีะเกด-
เวยีงจันทน-์วังเวยีง 

 
✈ 🍽 🍽 

KHAMPASEUTH HOTEL  
3* หรอืเทยีบเทา่, เมอืง

วังเวยีง 

2 

ลอ่งเรอืแมน่ ้าซอง – วังเวยีง-หลวงพระบาง-น ้าตกตาดกวางส-ีพระ

ธาตพุูส-ีตลาดไนทบ์ารซ์า 
 

🍽 🍽 🍽 
SUNWAY HOTEL 3* 

หรอืเทยีบเทา่, เมอืง
หลวงพระบาง 

3 

ตกับาตรขา้วเหนียว-ตลาดเชา้-วัดใหม่สวุรรณภมูาราม-พพิธิภณัฑ์

หลวงพระบาง-ศนูยเ์ครือ่งเงนิ-วัดเชยีงทอง-วัดวชินุราช-หลวงพระ
บาง – กรุงเทพ  

🍽 🍽 ✈  
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สตสหสัสาราม กบัหอค า พระราชวังหลวงของกษัตรยิล์าวสมัยกอ่น วัดสสีะเกดสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2094 

โดยพระเจา้โพธสิารราช พระบดิาของพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ในพุทธศตวรรษที ่16 สาเหตุทีไ่ดช้ือ่ว่าวัด

สสีะเกดเพราะอยู่ใกลก้บัพระราชวังหลวง พระเจา้แผ่นดนิลาวทกุพระองคนั์บแตพ่ระเจา้โพธสิารราชผูส้รา้ง

นครหลวงเวียงจันทน์ ทรงบรรทมหันศีรษะมาทางวัดนี้เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย เพราะมี

พระพุทธรูปส าคัญของลา้นชา้งประดษิฐานอยู่หลายองค ์รวมทัง้พระแกว้มรกตที่ทรงอัญเชญิไปจาก

เชยีงใหม่  ดงันัน้วัดนี้จงึถกูเรยีกว่า "วัดสสีะเกด"  คอืวัดทีพ่ระเจา้แผ่นดนิทรงบรรทมหันพระเศยีร(ศรีษะ)

ไปยังทีต่ัง้วัด ดจุพระสารบีุตรนอนหันศรีษะไปในทศิทีพ่ระอัสชอิยู่  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อไป

ยัง วังเวียง อีกหนึง่เมืองท่องเทีย่วใน แขวงเวียงจันทน์ ห่างจากเวียงจันทน์ประมาณ 160 ก.ม. วังเวียง 

เมืองในลุ่มน ้าซองที่เงียบสงบโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขากับสายหมอกยามเชา้ที่สวยที่สุด ดังค าล ่าลือที่

นักทอ่งเทีย่วขนานนามว่า กุย้หลนิเมอืงลาว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่
 KHAMPASEUTH HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่, เมอืงวงัเวยีง 

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

ซา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ตืน่เชา้รับอรุณกบับรรยากาศเย็นสบาย น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้ซอง ชมธรรมชาตแิละเก็บภาพบรรยากาศ

ตลอดสองขา้งทาง  ไดเ้วลาออกเดนิทางไปยัง เมอืงหลวงพระบาง ระหว่างทางจะเห็นวถิชีวีติของชาวลาว

สองขา้งถนนทีต่ัง้บา้นเรอืนแตกตา่งกนัออกไป การเดนิทางจะไตร่ะดบัข ึน้สูท่ีส่งูสลบัทีล่าดเชงิเขา ทา่นจะ

ไดพ้บเห็นป่าไมแ้ละทวิทศันท์ีส่วยงามประกอบกบัภเูขาหนิปูนทีม่รีูปร่างตา่งๆ แปลกตาสวยงามและยังคง

สามารถรักษาธรรมชาตไิวไ้ดอ้ย่างดแีละสรา้งความประทับใจแก่ผูม้าเยือน จากนัน้พาท่านสูม่เมืองหลวง

พระบางใชเ้วลาเดนิทางประมาณ6ชัว่โมง 

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 นมัสการพระธาตุพูส ีเจดยี์

ธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึน้ท่านจะไดร้ับความกลิน่หอมจากดอกจ าปาลาว 

(ดอกลลีาวด)ี ซึง่เป็นดอกไมป้ระจ าชาตลิาว เมือ่ทา่นถงึยอดใหท้า่นนมัสการองคธ์าตุ ซ ึง่สรา้งในสมัยพระ

เจา้อนุรุทธ เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มยอดประดับดว้ยเศวตฉัตร

ทองส 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 

  SUNWAY HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่, เมอืงหลวงพระบาง 

วนัที ่3 ตกับาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - วดัใหมสุ่วรรณภูมาราม - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง – ศูนย์

เครือ่งเงนิ - วดัเชยีงทอง - วดัวชิุนราช - หลวงพระบาง – กรงุเทพฯ 
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 ตืน่เชา้ท าธุระสว่นตวั จัดแจงเครือ่งแตง่กายเพือ่รอ ใสบ่าตรขา้วเหนียวพรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระบาง 

ซึง่พระสงฆแ์ละสามเณรจากวัดตา่งๆ ทัว่เมอืงหลวงพระบางจ ะออกบณิฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรูป ซึง่เป็น

ภาพอันน่าประทับใจและสือ่ถงึความศรัทธาเลือ่มใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่า

ท าบุญ ไม่รวมในรายการ) 

จากนั้นใหท้่านเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซ ึง่เป็น ตลาดสดใหท้่านเลือกซื้ออาหาร

พืน้เมอืงและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนดิก็แปลกตาและเป็นทีส่นใจของเหลา่นักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นชม วดัใหมส่วุรรณภมูาราม  หรอืทีช่าวหลวงพระบางเรยีกกนัสัน้ๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่

ประทับของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทัน ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคส์ดุทา้ยของลาวและยังเคยเป็นที่

ประดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคูเ่มอืงหลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธิ ์จนกระทั่งถงึปี 

พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน 

เมือ่มาเยอืนวัดแห่งนี้ส ิง่ทีเ่ราจะสงัเกตเห็นถงึความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คอื ตัวอุโบสถ (สมิ) ลักษณะจะ

เป็นอาคารทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลมุทัง้สีด่า้นสองระดับต่อเนื่องกัน ผนังดา้นหนา้พระ

อุโบสถตกแตง่ดว้ยภาพลงรักปิดทองดเูหลอืงอรา่มงามตายาวตลอดผนัง เลา่เรือ่งพระเวสสนัดรชาดก โดย

ฝีมอืชา่งหลวงประจ ารัชกาลเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ จากนัน้น าท่านเดนิชม พระราชวงัหลวงพระบาง 

(พพิธิภณัฑ)์ ลกัษณะอาคารเกา่ทีอ่อกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส 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 วดัเชยีงทอง ซ ึง่เป็นวัดทีส่ าคญัและมคีวามงดงามทีส่ดุแห่ง

หนึง่จนไดร้ับการยกยอ่งจากนักโบราณคดวี่าเป็นดัง่อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชยีงทองถกูสรา้งข ึน้

ในรัชสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสดี า เล่าเรื่องพุทธประวัตพิระสุธน-

มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนทิานเพื่อนบา้น พระประธานมีชือ่ว่า “พระองคห์ลวง”นอกจากวัดเชยีง

ทองจะมพีระอุโบสถทีโ่ดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมี

การตบแต่งดว้ยการน ากระจกสมีาตัดต่อกันเป็นรูปตน้โพธิข์นาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ตดิเป็นรูปสตัวใ์นวรรคด ี

ยามบ่ายที่แสงแดดส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม สถานที่ทีเ่ราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ซ ึง่มีความส าคัญและ

เรือ่งราวยาวนานเชน่เดยีวกนัคอื วดัวชิุนราช ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้วชินุราช (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 

  

************************************************************ 
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โปรแกรม : เทีย่วครบสตูร ลาว เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง  3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

 

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 ่15-17  มนีาคม 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,988.- 2,000.- 

วันที ่22-24  มนีาคม 62 12,888.- 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,988.- 2,000.- 

วันที ่12-14  เมษายน 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 17,888.- 7,988.- 3,000.- 

*** 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 
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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 ื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 ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมา

จ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
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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 หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสงูข ึ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

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 

 
********************************************* 


