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ราคาเร่ิมต้นเพียง 15,900.- 
 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 

เชียงใหม่บนิตรง เยีย่มยามเมอืงลาว 
หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คนื 

 เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562  
 
 

 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1  เชียงใหม ่- หลวงพระบาง (PG983 : 16.30-17.45)-ตลาดไนทบ์ารซ์าร ์
วนัท่ี 2   ตกับาตรขา้วเหนียว-ตลาดเชา้-หลวงพระบาง-วงัเวียง-ถ า้จงั-บล ูลากนู 
วนัท่ี 3   ลอ่งเรือแมน่ า้ซอง–วงัเวียง-หลวงพระบาง-น า้ตกตาดกวางสี-พระธาตพุสีู 
วนัท่ี 4   วดัเชียงทอง-พิพิธภัณฑห์ลวงพระบาง-วดัวิชุนราช-วดัใหม่สวุรรณภูมาราม-ตลาดดารา-หลวงพระบาง-เชียงใหม่  (PG984 : 18.30-

19.45) 
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วันที ่1 เชียงใหม่ - หลวงพระบาง (PG983 : 16.30-17.45)-ตลาดไนทบ์ารซ์าร ์

14.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู7-10 เคานเ์ตอร ์ เช็คอินกรุ๊ปของสาย
การบิน บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAYS) โดยมีเจา้หน้าท่ีให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค
สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

16.30 น. น าออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานหลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์
เท่ียวบนิท่ี PG983 (บรกิารของวา่งและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

17.45 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  
น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้น าท่านเขา้สู่ตวัเมืองมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโกไ้ดย้กให้ เมือง
หลวงพระบาง เป็นเมืองวฒันธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เน่ืองจากมีวดัวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบา้นเรือนอันเป็น
เอกลกัษณ์โคโลเนียลสไตลแ์ละขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงามและยังสืบทอดจนถึงปัจจุบนั  เมืองหลวงพระบาง เคยเป็น
เมืองหลวงเก่าในอดีต โดยพระเจา้ฟา้งุม้ไดร้วบรวมแวน่แควน้ตา่งๆ ของชนเผา่ไท - ลาว ในเขตลุ่มแม่น า้โขง แม่น า้คาน แม่น า้
อ ูก่อตัง้เป็นอาณาจกัรลา้นชา้ง ณ ดนิแดนรมิน า้โขง คือ หลวงพระบาง 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ  ร้านอาหาร 
หลงัอาหารค ่าอิสระเดนิเท่ียวชม ตลาดค ่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสวา่งวงศ ์ตัง้แตห่นา้พระราชวงัจนสดุถนน ใหท้่าน
ไดเ้ลือกชมเลือกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทัง้เสือ้ยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผา้คลมุไหล่, กระเป๋าถือ
, เครื่องประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขียน ฯลฯ จดุเดน่คือ สนิคา้แทบทกุชิน้เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท้ๆ   วาง
จ าหน่ายในราคาท่ีตอ่รองกนัได ้อีกทัง้ยงัมีเบเกอรี่ ตา่ง ๆ เพ่ือใหท้่านไดล้ิม้ลอง และขนมเคก้อนัแสนอรอ่ยนานาชนิด หากท่าน
ใดจะเลือกซือ้ของใสบ่าตรในเชา้วนัรุง่ขึน้ก็สามารถจดัแจงหาซือ้ไดเ้ช่นกนั 

ทีพั่ก โรงแรม SAYSAMPHANH HOTEL3* หรือเทียบเท่า (เมืองหลวงพระบาง) 

วันที ่2 ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-หลวงพระบาง-วังเวียง-ถ า้จัง-บลู ลากูน 
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เช้ามืด ตื่นเชา้ท าธุระส่วนตวั จัดแจงเครื่องแต่งกายเพ่ือรอ ใส่บาตรข้าวเหนียวพรอ้มกับประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึ่งพระสงฆ์
และสามเณรจากวดัตา่งๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจและส่ือถึง
ความศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง  (ค่าท าบุญ ไม่รวมในรายการ) จากนัน้ใหท้่านเดินชม 
ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็น ตลาดสดใหท้่านเลือกซือ้อาหารพืน้เมืองและชมของป่าซึ่งของป่าบางชนิดก็แปลกตา
และเป็นท่ีสนใจของเหลา่นกัท่องเท่ียวผูม้าเยือน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม หลังอาหารเชค็เอาทอ์อกจากทีพั่ก 
 น าท่านเดินทางต่อไปยัง วังเวียง (ใช้เวลาเดินทางโดยรถ ประมาณ 4 ชั่วโมง) “วงัเวียง” เมืองท่องเท่ียวท่ีตัง้อยู่ในแขวง

เวียงจนัทน ์ประเทศลาว เมืองเลก็ๆ แห่งนีเ้ป็นท่ีรูจ้กัในฉายา “กุ้ยหลินเมืองลาว” อันเน่ืองมาจากทัศนียภาพอันงดงามท่ีราย
ลอ้มเมืองนัน้เป็นท่ีราบท่ีถกูขนาบดว้ยภเูขาหินปนูนอ้ยใหญ่ ท่ีมีแมน่ า้ไหลผา่นเเละถกูโอบลอ้มดว้ยป่าไมท่ี้ยังสมบูรณ์ วงัเวียง
เริม่เป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้ หลงัจากท่ีเมืองหลวงพระบางไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากทางยเูนสโก ในปี 2538 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเท่ียวชม ถ า้จัง เป็นถ า้หินปนูขนาดใหญ่ ในอดีตเคยเป็นท่ีหลบภัยสงครามของชาวบา้น เม่ือสงครามสงบลงชาวบา้น

จึงไดก้ลบัออกมาตัง้รกรากถิ่นฐานอยู่ในเมืองวงัเวียง ภายในถ า้แบง่ออกเป็นหลายส่วน มีทัง้หอ้งโถงใหญ่และทางเดินแคบ ๆ 
เตม็ไปดว้ยหินงอกหินยอ้ย ภายในมีการตดิไฟ เพ่ือความสวา่งสวยงามของถ า้ จากนัน้ชมความงดงามของ บลู ลากูน สระน า้
สีฟา้ใสท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาต ิน า้ในสระจะเป็นสีฟา้ใสราวกบัครสิตลั สามารถมองเห็นพืน้ดินดา้นล่างไดอ้ย่างชัดเจน น า้จะมี
ความเย็นช่ืนใจ สามารถลงไปวา่ยน า้เลน่ได ้ดา้นขา้งสระจะมีตน้ไมใ้หญ่ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ  ร้านอาหาร   
ทีพั่ก โรงแรม SAIMON HOTEL3* หรือเทียบเท่า (เมืองวงัเวียง) 

วันที ่3 ล่องเรือแม่น า้ซอง–วังเวียง-หลวงพระบาง-น า้ตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 
น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าซอง แม่น า้สายส าคัญท่ีไหลผ่านเมืองวังเวียง บริเวณริมแม่น า้ซองจะมีรา้นคา้ท่ีจัดท่ีนั่งริมน า้ไว้
ใหบ้รกิาร ระดบัน า้ในแมน่ า้ซองจะไมส่งูมาก น า้ในแมน่ า้จะใสไหลเย็น ชมววิทิวทศันโ์ดยรอบท่ีถกูโอบลอ้มดว้ยภูเขานอ้ยใหญ่ 
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นบัเป็นบรรยากาศ“กุ้ยหลินเมืองลาว” ท่ีเหมาะแก่การพกัผอ่นจรงิๆ  

 
  
 ไดเ้วลาออกเดนิทางกลับเมืองหลวงพระบาง ระหวา่งทางจะเห็นวถีิชีวติของชาวลาวสองขา้งถนนท่ีตัง้บา้นเรือนแตกต่างกัน

ออกไป การเดนิทางจะไตร่ะดบัขึน้สูท่ี่สงูสลบัท่ีลาดเชิงเขา ท่านจะไดเ้ห็นป่าไมแ้ละทิวทัศนท่ี์สวยงามประกอบกับภูเขาหินปนู
ท่ีมีรูปรา่งตา่งๆ แปลกตาสวยงามและยงัคงสามารถรกัษาธรรมชาตไิวไ้ดอ้ย่างดีและสรา้งความประทับใจแก่ผูม้าเยือน  
(ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถประมาณ 4 ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

 
 น าท่านเดนิทางตอ่เพ่ือไปชม น ้าตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น า้ตกนีต้กจากเขาท่ีสงู 70 เมตร สามารถถ่ายภาพจาก
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ดา้นหนา้ซึ่งมีสะพานพาดผา่นสายน า้ท่ีตกลงมา ฉากหลงัคือน า้ตกหินปนูสีขาวและน า้ใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกิดเป็นสี
รุง้ใหไ้ดเ้ห็น ทศันียภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติใหเ้หล่านักท่องเท่ียวไดศ้ึกษาแมกไมพื้ชพนัธแ์ละยังมีจุดลงเล่นน า้ตามล าธาร
เลก็ๆ บรเิวณดา้นลา่งของน า้ตกท่านจะไดพ้บกบัหมีด าท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมถ่ายรูป  

 จากนัน้น าท่านขึน้สู ่เขาพูสี ขึน้บนัได 328 ขัน้ นมสัการพระธาตพุสีู เจดียธ์าตคุู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทาง
ขึน้ท่านจะไดร้ับความกลิ่นหอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไมป้ระจ าชาติลาว เม่ือท่านถึงยอดให้ท่าน
นมัสการองคธ์าตุ ซึ่งสรา้งในสมยัพระเจา้อนุรุทธ เม่ือปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานส่ีเหล่ียมยอด
ประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองส ารดิ 7 ชัน้ สงู 21 เมตร ชมพระอาทิตยย์ามอสัดง ววิทิวทศันร์อบเมืองหลวงพระบางยามเย็น 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ  ร้านอาหาร   
ทีพั่ก โรงแรม PHOU ANG KHAM HOTEL3* หรือเทียบเท่า (เมืองหลวงพระบาง) 

วันที ่4 
วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑห์ลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมา
ราม-ตลาดดารา-หลวงพระบาง-เชียงใหม่  (PG984 : 18.30-19.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวดัท่ีส  าคญัและมีความงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งจนไดร้บัการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็น
ดั่งอญัมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วดัเชียงทองถกูสรา้งขึน้ในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ผนงัภายในปิดทองฉลบุนพืน้รกัสี
ด  า เล่าเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพ่ือนบา้น พระประธานมีช่ือว่า “พระองคห์ลวง”
นอกจากวดัเชียงทองจะมีพระอโุบสถท่ีโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแตง่ลวดลายตามผนังภายในมีการ
ตบแตง่ดว้ยการน ากระจกสีมาตดัตอ่กนัเป็นรูปตน้โพธิ์ขนาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ติดเป็นรูปสตัวใ์นวรรคดี ยามบ่ายท่ีแสงแดดส่อง
สะทอ้นลงมาดสูวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมวัดวชุินราช ท่ีสรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นบัเป็นอีกหนึ่งพระธาตท่ีุชาวหลวงพระบางใหค้วามนับถือ ซึ่ง
เป็นพระธาตุท่ีมีรูปทรงคลา้ยกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง  ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกช่ือ “พระธาตุหมากโม” นีม้าจนถึงปัจจุบัน  
จากนั้นน าท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นท่ีตัง้ของอนุสาวรียเ์จา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวงั
แห่งนีอ้ดีตนัน้เป็นท่ีประทบัของเจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศ ์ตอ่มาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวงั
หลวงพระบาง ไดถ้กูปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์ภายในเป็นท่ีประดษิฐานของ “พระบาง” พระพทุธรูปคูบ่า้นคูเ่มืองหลวงพระ
บาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 จากนัน้น าท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือท่ีชาวหลวงพระบาง เรียกกนัสัน้ๆ ว่า "วดัใหม่" เคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จ
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พระสงัฆราชบญุทนั ซึ่งเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองคส์ดุทา้ยของลาวและยังเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง พระพทุธรูปคู่เมือง
หลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชีวติสกัรนิฤทธิ ์จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระ
บางภายในพระราชวงัจวบจนกระทั่งปัจจบุนั เม่ือมาเยือนวดัแห่งนีส้ิ่งท่ีเราจะสงัเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือ ตวั
อโุบสถ (สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลมุทัง้ส่ีดา้นสองระดบัต่อเน่ืองกัน ผนังดา้นหนา้
พระอโุบสถตกแตง่ดว้ยภาพลงรกัปิดทองดเูหลืองอรา่มงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่องพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวง
ประจ ารชักาลเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  จากนัน้เดินทางสู่ ตลาดดารา เพ่ือชมเครื่องเงิน ผา้ทอมือท่ีมาจากแขวงหัวพัน ซ า
เหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนัน้ยงัมีผา้ทอของไทลือ้ และผา้ทอจากลาวสงู ทอเป็นผา้ซิ่น หมวก ย่าม ฯลฯ   
สมควรแก่เวลาอ าลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพ่ือน าท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศ
ไทย 

18.30 น. เดนิทางกลบั เชียงใหม ่ประเทศไทย โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบนิท่ี PG984  
(บรกิารของวา่งและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

19.45 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานเชยีงใหม่โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง เยี่ยมยามเมอืงลาว หลวงพระบาง วังเวยีง 4 วัน 3 คืน  
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ทา่น 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 12 - 15 ต.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000. - 

วนัท่ี 28 - 31 ธ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,200. - 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 4,900 .- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็ค

ขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. หนงัสอืเดินทางจะตอ้งมีอายกุ่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
4. การช าระคา่บรกิาร 
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     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
5. การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรง

หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 

4. คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 

5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6. คา่ประกันอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
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[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั /ทา่น สว่นเกินน า้หนกัตามสายการ

บินก าหนด 

2. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องด่ืม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 

6. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (รวม 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ) เด็กผูใ้หญ่เก็บเทา่กนั 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.     บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบคืน

คา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการ

จากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรอื หนว่ยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการ

ทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9.  หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศท่ี 

 บรษิัทระบุในรายการเดินทาง  บรษิัทของสงวนสทิธไ์ม่คืนคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้สิน้ 

11.  บรษิัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

12.  เท่ียวบิน และรายการทอ่งเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บรกิารไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

ในเงื่อนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมท่ีพักในประเทศลาว มีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมท่ีพกัทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศลาวตามท่ี

ระบุในรายการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีท่ีท่านมี

ความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม 

ซึ่งมีความแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสรมิเตียงไดต้ามท่ีตอ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยส์ินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือุบติัเหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะ

ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

17.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิ

เช่นน้ันทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้ 

 
 

 


