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ตกับาตรข้าวเหนียว | พระธาตพุสูี | วดัเชียงทอง | พิพิธภณัฑ์หลวงพระบาง 
วงัเวียง | ลอ่งเรือแมนํ่า้ซอง | บล ูลากนู 

                                                                              
 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 17,888.- 
 

เชียงใหม่บนิตรง เยี่ยมยามเมืองลาว 
หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน 

 เดนิทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2562  
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

14.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู7-10 เคาน์เตอร์  เช็คอินกรุ๊ปของสาย
การบิน บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAYS) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

16.30 น. นําออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ 
เที่ยวบินที่ PG983 (บริการของวา่งและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

17.45 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้นําท่านเข้าสูต่วัเมืองมรดกโลก โดยองค์การยเูนสโก้ได้ยกให้ เมือง
หลวงพระบาง เป็นเมืองวฒันธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เนื่องจากมีวดัวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอนัเป็น
เอกลกัษณ์โคโลเนียลสไตล์และขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและยงัสืบทอดจนถึงปัจจุบนั เมืองหลวงพระบาง เคยเป็น
เมืองหลวงเก่าในอดีต โดยพระเจ้าฟา้งุ้มได้รวบรวมแวน่แคว้นตา่งๆ ของชนเผา่ไท - ลาว ในเขตลุม่แมน่ํา้โขง แมน่ํา้คาน แม่นํา้
อ ูก่อตัง้เป็นอาณาจกัรล้านช้าง ณ ดินแดนริมนํา้โขง คือ หลวงพระบาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ร้านอาหาร 
หลงัอาหารคํา่อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค ่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสวา่งวงศ์ ตัง้แตห่น้าพระราชวงัจนสดุถนน ให้ทา่น
ได้เลอืกชมเลอืกซือ้สนิค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทัง้เสือ้ยดืสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลมุไหล,่ กระเป๋าถือ
, เคร่ืองประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขียน ฯลฯ จดุเดน่คือ สนิค้าแทบทกุชิน้เป็นสนิค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ  วาง
จําหนา่ยในราคาทีต่อ่รองกนัได้ อีกทัง้ยงัมีเบเกอร่ี ตา่ง ๆ เพื่อให้ทา่นได้ลิม้ลอง และขนมเค้กอนัแสนอร่อยนานาชนดิ หากทา่น
ใดจะเลอืกซือ้ของใสบ่าตรในเช้าวนัรุ่งขึน้ก็สามารถจดัแจงหาซือ้ได้เช่นกนั 

ที่พัก โรงแรม PAVILLION HOTEL3* หรือเทียบเทา่ (เมืองหลวงพระบาง) 

วันที่ 2 ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-หลวงพระบาง-วังเวียง-ถ า้จัง-บลู ลากูน 
เช้ามืด ตื่นเช้าทําธุระสว่นตวั จดัแจงเคร่ืองแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรข้าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึ่งพระสงฆ์

และสามเณรจากวดัตา่งๆ ทัว่เมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็นแถวนบัร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอนัน่าประทบัใจและสื่อถึง
ความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าทําบญุ ไม่รวมในรายการ) จากนัน้ให้ท่านเดินชม 
ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็น ตลาดสดให้ทา่นเลอืกซือ้อาหารพืน้เมืองและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนิดก็แปลกตา
และเป็นท่ีสนใจของเหลา่นกัทอ่งเที่ยวผู้มาเยือน 

  
  

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1  เชียงใหม ่- หลวงพระบาง PG983 (16.30-17.45)–ตลาดไนท์บาร์ซาร์ 
วนัท่ี 2   ตกับาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-หลวงพระบาง-วงัเวียง-ถํา้จงั-บล ูลากนู 
วนัท่ี 3   ลอ่งเรือแมน่ํา้ซอง–วงัเวียง-หลวงพระบาง-นํา้ตกตาดกวางสี-พระธาตพุสู ี
วนัท่ี 4   วดัเชียงทอง-พิพิธภณัฑ์หลวงพระบาง-วดัวิชนุราช-วดัใหมส่วุรรณภมูาราม-ตลาดดารา- หลวงพระบาง – เชียงใหม ่  
              PG984 (18.30- 19.45) 
 



 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม หลังอาหารเช็คเอาท์ออกจากที่พัก 

 นําท่านเดินทางต่อไปยงั วังเวียง (ใช้เวลาเดินทางโดยรถ ประมาณ 4 ชั่วโมง) “วังเวียง” เมืองท่องเที่ยวที่ตัง้อยู่ในแขวง
เวียงจนัทน์ ประเทศลาว เมืองเลก็ๆ แหง่นีเ้ป็นท่ีรู้จกัในฉายา “กุ้ยหลินเมืองลาว” อนัเนื่องมาจากทศันียภาพอนังดงามที่ราย
ล้อมเมืองนัน้เป็นท่ีราบที่ถกูขนาบด้วยภเูขาหินปนูน้อยใหญ่ ที่มีแมน่ํา้ไหลผา่นเเละถกูโอบล้อมด้วยป่าไม้ที่ยงัสมบรูณ์ วงัเวียง
เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ หลงัจากที่เมืองหลวงพระบางได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกจากทางยเูนสโก ในปี 2538 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 นําทา่นเที่ยวชม ถ า้จัง เป็นถํา้หินปนูขนาดใหญ่ ในอดีตเคยเป็นที่หลบภยัสงครามของชาวบ้าน เมื่อสงครามสงบลงชาวบ้าน

จึงได้กลบัออกมาตัง้รกรากถ่ินฐานอยูใ่นเมืองวงัเวียง ภายในถํา้แบง่ออกเป็นหลายสว่น มีทัง้ห้องโถงใหญ่และทางเดินแคบ ๆ 
เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย ภายในมีการติดไฟ เพื่อความสวา่งสวยงามของถํา้ จากนัน้ชมความงดงามของ บลู ลากูน สระนํา้
สฟีา้ใสที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ นํา้ในสระจะเป็นสฟีา้ใสราวกบัคริสตลั สามารถมองเห็นพืน้ดินด้านลา่งได้อย่างชดัเจน นํา้จะมี
ความเย็นช่ืนใจ สามารถลงไปวา่ยนํา้เลน่ได้ ด้านข้างสระจะมีต้นไม้ใหญ่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ร้านอาหาร   
ที่พัก โรงแรม SAIMON HOTEL3* หรือเทียบเทา่ (เมืองวงัเวยีง) 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

นําท่าน ล่องเรือแม่น า้ซอง แม่นํา้สายสําคัญที่ไหลผ่านเมืองวงัเวียง บริเวณริมแม่นํา้ซองจะมีร้านค้าที่จัดที่นั่งริมนํา้ไว้
ให้บริการ ระดบันํา้ในแมน่ํา้ซองจะไมส่งูมาก นํา้ในแมน่ํา้จะใสไหลเย็น ชมวิวทิวทศัน์โดยรอบที่ถกูโอบล้อมด้วยภเูขาน้อยใหญ่ 
นบัเป็นบรรยากาศ“กุ้ยหลินเมืองลาว” ที่เหมาะแก่การพกัผอ่นจริงๆ  
ได้เวลาออกเดินทางกลับเมืองหลวงพระบาง ระหวา่งทางจะเห็นวิถีชีวิตของชาวลาวสองข้างถนนที่ตัง้บ้านเรือนแตกต่างกนั
ออกไป การเดินทางจะไตร่ะดบัขึน้สูท่ี่สงูสลบัท่ีลาดเชิงเขา ทา่นจะได้เห็นป่าไม้และทิวทศัน์ที่สวยงามประกอบกบัภเูขาหินปนู
ที่มีรูปร่างตา่งๆ แปลกตาสวยงามและยงัคงสามารถรักษาธรรมชาติไว้ได้อยา่งดีและสร้างความประทบัใจแก่ผู้มาเยือน  
(ใช้เวลาเดินทางโดยรถประมาณ 4 ชัว่โมง) 

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

ด้านหน้าซึง่มีสะพานพาดผา่นสายนํา้ที่ตกลงมา ฉากหลงัคือนํา้ตกหินปนูสีขาวและนํา้ใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกิดเป็นสี
รุ้งให้ได้เห็น ทศันียภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติให้เหลา่นกัท่องเที่ยวได้ศึกษาแมกไม้พืชพนัธ์และยงัมีจุดลงเลน่นํา้ตามลําธาร
เลก็ๆ บริเวณด้านลา่งของนํา้ตกทา่นจะได้พบกบัหมีดําที่นกัท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้นําทา่นขึน้สู ่เขาพูสี ขึน้บนัได 328 ขัน้ นมสัการพระธาตพุสูี เจดีย์ธาตคุู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทาง
ขึน้ท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจําปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจําชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่าน



 

นมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทธ เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอด
ประดบัด้วยเศวตฉตัรทองสาํริด 7 ชัน้ สงู 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอสัดง วิวทิวทศัน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น 

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

วันที่ 4 
วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมา
ราม-ตลาดดารา- หลวงพระบาง – เชียงใหม่  PG984 (18.30- 19.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

นําท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวดัที่สําคญัและมีความงดงามที่สดุแห่งหนึ่งจนได้รับการยกย่องจากนกัโบราณคดีว่าเป็น
ดัง่อญัมณีแหง่สถาปัตยกรรมลาว วดัเชียงทองถกูสร้างขึน้ในรัชสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนงัภายในปิดทองฉลบุนพืน้รักสี
ดํา เล่าเร่ืองพุทธประวตัิพระสธุน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบ้าน พระประธานมีช่ือว่า “พระองค์หลวง”
นอกจากวดัเชียงทองจะมพีระอโุบสถที่โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว การตกแตง่ลวดลายตามผนงัภายในมีการ
ตบแตง่ด้วยการนํากระจกสมีาตดัตอ่กนัเป็นรูปต้นโพธ์ิขนาดใหญ่ ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสตัว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดสอ่ง
สะท้อนลงมาดสูวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมวัดวิชุนราช ที่สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าวิชนุราช (พ.ศ. 2046) นบัเป็นอีกหนึง่พระธาตทุี่ชาวหลวงพระบางให้ความนบัถือ ซึ่ง
เป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าคร่ึง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกช่ือ “พระธาตุหมากโม” นีม้าจนถึงปัจจุบัน  
จากนัน้นําท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส 
สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตัง้ของอนสุาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวงั
แหง่นีอ้ดีตนัน้เป็นท่ีประทบัของเจ้ามหาชีวิตศรีสวา่งวงศ์ ตอ่มาเมื่อมีการเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวงั
หลวงพระบาง ได้ถกูปรับเปลีย่นให้เป็นพิพิธภณัฑ์ ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระบาง” พระพทุธรูปคูบ้่านคูเ่มืองหลวงพระ
บาง 

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
ประจํารัชกาลเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  จากนัน้เดินทางสู่ ตลาดดารา เพื่อชมเคร่ืองเงิน ผ้าทอมือที่มาจากแขวงหวัพนั ซํา



 

เหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนัน้ยงัมีผ้าทอของไทลือ้ และผ้าทอจากลาวสงู ทอเป็นผ้าซิ่น หมวก ยา่ม ฯลฯ   
สมควรแก่เวลาอําลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู ่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อนําท่านเดินทางกลบัสูป่ระเทศ
ไทย 

18.30 น. เดินทางกลบั เชียงใหม ่ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่PG984  
(บริการของวา่งและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

19.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง เย่ียมยามเมืองลาว หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน  
โดยสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ 

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 27 – 30 ก.ค. 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 17,888.- 3,000. - 

วนัท่ี 10 - 13 ส.ค. 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 17,888.- 3,000. - 

วนัท่ี 12 - 15 ต.ค. 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 17,888.- 3,000. - 

วนัท่ี 28 - 31 ธ.ค. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,200. - 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,200 .- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. การยกเลิกและคนืคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจํา 
    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 หรือคา่ทัวร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
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 800 บาท/ท่าน/ทริป) เดก็ผู้ใหญ่เก็บเทา่กนั 

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 พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ

มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

10.  กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ี 

 บริษัทระบใุนรายการเดนิทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด 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 

ซึง่มีความแตกตา่งกนัอาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องพกัตดิกนั 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 

 
 

 


