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ราคาเร่ิมต้นเพยีง 13,888.- 
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เชียงใหม่บนิตรง แอ่วเมืองลาว 
สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 

 เดนิทาง สงิหาคม – ธันวาคม 2562  
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 
เชียงใหม่ - หลวงพระบาง PG983 (16.30-17.45)- พระธาตุพสีู –  
ตลาดไนท์บาร์ซาร์ 

14.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประต ู7-10 เคาน์เตอร์ เช็คอินกรุ๊ปของ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการ
เดินทางให้กบัทกุทา่น 

16.30 น. นําทา่นเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยสายการบิน บางกอก
แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG983 (บริการของวา่งและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

17.45 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศลุกากรแล้ว จากนัน้นําท่านเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลก โดยองค์การยเูนสโก้ได้ยกให้ เมืองหลวงพระบาง เป็นเมือง
วฒันธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เนื่องจากมีวดัวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอนัเป็นเอกลกัษณ์โคโลเนียล
สไตล์และขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและยงัสืบทอดจนถึงปัจจุบนั เมืองหลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในอดีต 
โดยพระเจ้าฟา้งุ้มได้รวบรวมแวน่แคว้นตา่งๆ ของชนเผา่ไท - ลาว ในเขตลุม่แมน่ํา้โขง แมน่ํา้คาน แมน่ํา้อ ูก่อตัง้เป็นอาณาจกัร
ล้านช้าง ณ ดินแดนริมนํา้โขง คือ หลวงพระบาง 

  จากนัน้นําทา่นขึน้สู ่เขาพูสี ขึน้บนัได 328 ขัน้ นมสัการพระธาตพุสู ีเจดีย์ธาตคุูบ้่านคูเ่มืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทาง
ขึน้ท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจําปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจําชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่าน
นมสัการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทธ เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอด
ประดบัด้วยเศวตฉตัรทองสาํริด 7 ชัน้ สงู 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอสัดง วิวทิวทศัน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ร้านอาหาร 
หลงัอาหารคํา่อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค ่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสวา่งวงศ์ ตัง้แตห่น้าพระราชวงัจนสดุถนน ให้ทา่น
ได้เลอืกชมเลอืกซือ้สนิค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทัง้เสือ้ยดืสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลมุไหล,่ เสือ้,
กระเป๋าถือ, เคร่ืองประดบั, งานแเกะสลกั, ภาพเขียน ฯลฯ จดุเดน่คือ สนิค้าแทบทกุชิน้เป็นสนิค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ  
วางจําหนา่ยในราคาที่ตอ่รองกนัได้ อีกทัง้ยงัมีเบเกอร่ี ตา่ง ๆ เพื่อให้ทา่นได้ลิม้ลอง และขนมเค้กอนัแสนอร่อยนานาชนดิ หาก
ทา่นใดจะเลอืกซือ้ของใสบ่าตรในเช้าวนัรุ่งขึน้ก็สามารถจดัแจงหาซือ้ได้เช่นกนั  

ที่พัก โรงแรม PAVILLION HOTEL3* หรือเทียบเทา่ (เมืองหลวงพระบาง) 

วันที่2 
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง –ถ า้ติ่ ง - 
บ้านซ่างไห่ - น า้ตกตาดกวางสี - บ้านผานม –วัดแสนสุขาราม 

เช้ามืด ตื่นเช้าทําธุระสว่นตวั จดัแจงเคร่ืองแตง่กายเพื่อรอ ใสบ่าตรข้าวเหนียวพร้อมกบัประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึง่พระสงฆ์และ
สามเณรจากวดัตา่งๆ ทัว่เมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็นแถวนบัร้อยรูป ซึง่เป็นภาพอนันา่ประทบัใจและสือ่ถึงความ
ศรัทธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (คา่ทําบญุ ไมร่วมในรายการ) จากนัน้ให้ทา่นเดินชม ตลาดเช้า
ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็น ตลาดสดให้ทา่นเลอืกซือ้อาหารพืน้เมืองและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนดิก็แปลกตาและเป็นท่ี
สนใจของเหลา่นกัทอ่งเที่ยวผู้มาเยือน 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  เชียงใหม ่- หลวงพระบาง PG983 (16.30-17.45)- พระธาตพุสู ี– ตลาดไนท์บาร์ซาร์ 
วนัท่ี 2   ตกับาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภณัฑ์หลวงพระบาง – ถํา้ติ่ง - บ้านซา่งไห ่- นํา้ตกตาดกวางส ี- บ้านผานม–วดัแสนสขุาราม 
วนัท่ี 3   วดัวิชนุราช - วดัเชียงทอง -ศนูย์เคร่ืองเงิน- วดัใหมส่วุรรณภมูาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง –  

เชียงใหม ่ PG984 (18.30- 19.45) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 จากนัน้นําท่านเดินชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลกัษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส 

สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตัง้ของอนสุาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวงั
แหง่นีอ้ดีตนัน้เป็นท่ีประทบัของเจ้ามหาชีวิตศรีสวา่งวงศ์ ตอ่มาเมื่อมีการเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวงั
หลวงพระบาง ได้ถกูปรับเปลีย่นให้เป็นพิพิธภณัฑ์ ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระบาง” พระพทุธรูปคูบ้่านคูเ่มืองหลวงพระ
บาง 
จากนัน้นําทา่นลอ่งเรือชม ถ า้ติ่ง ตัง้อยู่ในภเูขาลกูใหญ่ตระหง่านอยู่ริมนํา้โขง เป็นลกัษณะถํา้ริมหน้าผามีโพรงถํา้ตืน้ๆ มีหิน
งอกหินย้อยเล็กน้อย เดิมมีพระพทุธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบนัเหลือแต่พระพทุธรูปไม้จํานวนนบัพนัองค์ ในอดีตเจ้ามหาชีวิต
แห่งหลวงพระบาง ต้องไปสกัการะบชูาพระพทุธรูปในถํา้ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาว ทัง้เจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ 
ประชาชนทัว่ไปจะเดินทางไปสรงนํา้พระพทุธรูปท่ีถํา้ติ่งบนและถํา้ติ่งลา่ง ดงันัน้ถํา้ติ่งจึงเป็นอีกไฮไลสําคญัที่ท่านจะไปไปชม
และสกัการะพระพทุธรูปภายในถํา้  นําทา่นเดินทางชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่ บ้านซ่างไห (Sanghai) ตัง้อยู่ริมแม่นํา้โขง เป็น
หมูบ้่านที่มีช่ือเสียงเร่ืองการต้มเหล้าขาว หรือที่ชาวต่างประเทศเรียกกนัว่า “เหล้าลาว (Lau Lao)” แทบทกุหลงัคาเรือนจะมี
การต้มเหล้า อนัเป็นเอกลกัษณ์เดน่ๆ และเป็นอาชีพหลกัของหมูบ้่านซา่งไห นอกจากจะให้ทา่นได้ชมกรรมวิธีการต้มเหล้าแล้ว
ยงัมีสินค้าที่เป็นเหล้าหมกัอีกมากมาย อาทิเช่น เหล้าดองแมงป่อง เหล้าดองงู จะซือ้เป็นของฝากก็ได้นอกจากจะมีเหล้าต้ม
แล้วยงัมีการทอผ้า เคร่ืองเงินและของที่ระลกึของชาวเขาเผา่แม้ววางจําหนา่ยอีกด้วย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 นําทา่นเดินทางตอ่เพื่อไปชม น า้ตกตาดกวางสี ซึง่หมายถึงกวางหนุม่ นํา้ตกนีต้กจากเขาที่สงู 70 เมตร สามารถถ่ายภาพจาก

ด้านหน้าซึง่มีสะพานพาดผา่นสายนํา้ที่ตกลงมา ฉากหลงัคือนํา้ตกหินปนูสีขาวและนํา้ใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกิดเป็นสี
รุ้งให้ได้เห็น ทศันีย์ภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติให้เหลา่นกัท่องเที่ยวได้ศึกษาแมกไม้พืชพนัธ์และยงัมีจุดลงเลน่นํา้ตามลําธาร
เลก็ๆ บริเวณด้านลา่งของนํา้ตกทา่นจะได้พบกบัหมีดําที่นกัทอ่งเที่ยวนิยมถ่ายรูป นอกจากความงามของนํา้ตกแล้ว ยงัหาซือ้
ของที่ระลกึที่ทางเข้านํา้ตกได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  จากนัน้ชม บ้านผานม หมูบ้่านชาวไทลือ้ผู้ทอผ้าของเจ้ามหาชีวิตลาว อีกหนึง่จดุทอ่งเที่ยวซึ่งผู้มาเยือนหลวงพระบางไม่ควร

พลาด เพราะบ้านผานมมีช่ือเสยีงในการทําผ้าทอมือด้วยก่ีกระตกุแบบดัง้เดิม ผ้าทอบ้านผานมมีทัง้ผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบ
ลือ้แท้ๆ และผ้าที่ประยกุต์เป็นของใช้ในชีวิตปัจจบุนั เช่น ผ้าปโูต๊ะ ผ้าคลมุเตียง ผ้ารองแก้วรองจานฯลฯ เดี๋ยวนีช้าวบ้านผานม 
นําผ้าทอมาวางจําหน่ายให้นกัท่องเที่ยวเลือกซือ้ที่ศูนย์หตัถกรรมกลางหมู่บ้าน  จากนัน้นําท่านชม วดัแสนสุขาราม ตาม
ประวตัิกลา่ววา่ช่ือของวดัมาจากเงินจํานวน 100,000 กีบ  ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทนุเร่ิมสร้าง เป็นวดัเก่าแก่ที่ถกูสร้างขึน้ภายหลงั
ที่นครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวียงจนัทน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ร้านอาหาร   
ที่พัก โรงแรม PAVILLION HOTEL3* หรือเทียบเทา่ (เมืองหลวงพระบาง) 

วันที่ 3 
วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง -ศูนย์เคร่ืองเงิน- วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - 
ตลาดดารา–หลวงพระบาง –เชียงใหม่  PG984 (18.30- 19.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

นําทา่นชม วัดวิชุนราช ที่สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าวิชนุราช (พ.ศ. 2046) นบัเป็นอีกหนึ่งพระธาตทุี่ชาวหลวงพระบางให้ความ
นบัถือ ซึง่เป็นพระธาตทุี่มีรูปทรงคล้ายกบัลกูแตงโมผา่คร่ึง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกช่ือ พระธาตหุมากโม นีม้าจนถึงปัจจุบนั 
ชม วดัเชียงทอง ซึ่งเป็นวดัที่สําคญัและมีความงดงามที่สดุแห่งหนึ่งจนได้รับการยกย่องจากนกัโบราณคดีว่าเป็นดัง่อญัมณี
แห่งสถาปัตยกรรมลาว วดัเชียงทองถกูสร้างขึน้ในรัชสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนงัภายในปิดทองฉลบุนพืน้รักสีดํา เล่า
เร่ืองพทุธประวตัิพระสธุน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบ้าน พระประธานมีช่ือว่า “พระองค์หลวง”นอกจากวดั
เชียงทองจะมีพระอโุบสถที่โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว การตกแตง่ลวดลายตามผนงัภายในมีการตบแตง่ด้วย
การนํากระจกสมีาตดัตอ่กนัเป็นรูปต้นโพธ์ิขนาดใหญ่ ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสตัว์ในวรรคดี ยามบา่ยที่แสงแดดสอ่งสะท้อนลงมา
ดสูวยงาม   
นําทา่นเข้าสู ่ศูนย์เคร่ืองเงนิ ให้ทา่นได้ชมงานฝีมือการทําเคร่ืองเงิน และเคร่ืองประดบัของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่าง
สวยงามเป็นสนิค้าสง่ออกที่มีช่ือเสยีงของลาว 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 จากนัน้นําทา่นชม วัดใหม่สุวรรณภมูาราม หรือที่ชาวหลวงพระบาง เรียกกนัสัน้ๆ ว่า "วดัใหม่" เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จ

พระสงัฆราชบญุทนั ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราชองค์สดุท้ายของลาวและยงัเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพทุธรูปคู่เมือง
หลวงพระบางในรัชสมยัของเจ้ามหาชีวิตสกัรินฤทธ์ิ จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้อญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระ
บางภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปัจจบุนั เมื่อมาเยือนวดัแห่งนีส้ิ่งที่เราจะสงัเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอื่นๆ คือ ตวั
อโุบสถ (สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลมุทัง้สีด้่านสองระดบัตอ่เนื่องกนั ผนงัด้านหน้า
พระอโุบสถตกแตง่ด้วยภาพลงรักปิดทองดเูหลอืงอร่ามงามตายาวตลอดผนงั เลา่เร่ืองพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวง
ประจํารัชกาลเจ้ามหาชีวิตศรีสวา่งวงศ์  เดินทางสู ่ตลาดดารา เพื่อชมเคร่ืองเงิน ผ้าทอมือที่มาจากแขวงหวัพนั ซําเหนือ และ
หลวงพระบาง นอกจากนัน้ยงัมีผ้าทอของไทลือ้ และผ้าทอจากลาวสงู ทอเป็นผ้าซิ่น หมวก ยา่ม ฯลฯ   
สมควรแก่เวลาอําลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู ่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อนําท่านเดินทางกลบัสูป่ระเทศ
ไทย 

18.30 น. นําท่านเดินทางกลบัสู่ เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG984 (บริการของว่างและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

19.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
  

 

 



 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง แอ่วเมืองลาว สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 08 – 10 ส.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,000. - 

วนัท่ี 24 – 26 ต.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,000. - 

วนัท่ี 21 – 23 พ.ย. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 2,000. - 

วนัท่ี 05 – 07 ธ.ค. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 14,888.- 2,200. - 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือเช็ค

ข้อมูลความถูกต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. หนงัสือเดนิทางจะต้องมีอายกุ่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 
4. การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
5. การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจํา 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือค่ามดัจําท่ีพกัโดยตรง

หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra 



 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 

3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

4. คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ

6. คา่ประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 

เพิ่มเตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 

ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิกําหนด 20 กิโลกรัม /ทา่น สว่นเกินนํา้หนกัตามสายการ

บนิกําหนด 

2. คา่ทําหนงัสือเดนิทาง, คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
3. คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 

4. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 



 

5. คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 

6. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ (รวม 600 บาท/ท่าน/ทริป) 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

2.     บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถกูทําร้าย, 

การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคืน

คา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา

ตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการ

จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการ

ทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ

มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

10.  กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ี 

 บริษัทระบใุนรายการเดนิทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไมคื่นคา่บริการไมว่่ากรณีใด ๆทัง้สิน้ 

11.  บริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจดุประสงค์การเดนิทางเพื่อทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

12.  เท่ียวบนิ และรายการทอ่งเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

13.  เม่ือท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

ในเง่ือนไขและ ข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 



 

14.  โรงแรมท่ีพักในประเทศลาว มีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของท่ีพักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศลาวตามท่ี

ระบใุนรายการท่องเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin หรือ Double) ในกรณีท่ีท่านมี

ความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม 

ซึง่มีความแตกตา่งกนัอาจจะทําให้ทา่นไม่ได้ห้องพกัตดิกนั และไมส่ามารถเสริมเตียงได้ตามท่ีต้องการ 

15.  กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย 

ลา่ช้า หรืออบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

17.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋ วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ

เช่นนัน้ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 


