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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  มนีำคม: 17-19 ม.ีค. 60 13,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  เมษำยน: 06-08 / 07-09 / 08-10 / 21-23 / 22-24 เม.ย. /  

                                          28-30 เม.ย. 60 
13,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  เมษำยน: 13-15 / 14-16 เม.ย. 60 16,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  เมษำยน: 15-17 เม.ย. 60 14,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  เมษำยน: 29 เม.ย.-01 พ.ค. 60  15,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤษภำคม: 05-07 พ.ค. 60 15,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤษภำคม: 06-08 / 12-14 พ.ค. 60 14,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  พฤษภำคม: 10-12 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 26-28 พ.ค. /  

                                              27-29 พ.ค. 60  
13,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  มถินุำยน: 02-04 / 03-05 / 09-11 / 10-12 / 16-18 ม.ิย. /  

                                           17-19 / 23-25 / 24-26 ม.ิย. / 30 ม.ิย.-02 ก.ค. 60 
13,900.- 

 

 
 
 

 
 

 
 

ลำว เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบำง 
3 วนั 2 คนื (PG) 

โดยสำยกำรบนิบำงกอกแอรเ์วย ์
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 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ - เวยีงจันทน ์- วัดพระธาตหุลวง - วดัสสีะเกด - 

เวยีงจันทน ์- วังเวยีง 
✈ O O KHAMPASEUTH HOTEL 

2 
ลอ่งเรอืแมน่ ้าซอง - วังเวยีง - หลวงพระบาง -  

น ้าตกตาดกวางส ี- พระธาตพุูส ี- ตลาดไนทบ์ารซ์า 
O O O SUNWAY HOTEL 

3 

ตกับาตรขา้วเหนียว - ตลาดเชา้ - วัดใหม่สวุรรณภมูาราม - 

พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง - วัดเชยีงทอง -  

วัดวชินุราช - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ 

O O ✈  

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - เวยีงจนัทน ์- วดัพระธำตหุลวง - วดัสสีะเกด - เวยีงจนัทน ์- วงัเวยีง 

07.00 น.

  

คณะมาพรอ้มกนัที ่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 

เคานเ์ตอร ์F เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ บำงกอกแอรเ์วย ์(BANGKOK 

AIRWAYS) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกตรวจเชค็

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

09.45 น.

  

น าทา่นเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตวิตัไต สำธำรณรฐัประชำธปิไตย 

ประชำชนลำว โดยสายการบนิ บำงกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG943 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง 

 

11.00 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตวิตัไต สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชน 

ลำว น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าทา่นนมัสการ พระธำตหุลวง มชีือ่เรยีกอกีชือ่ว่า พระเจดยีโ์ลกะจุฬามณี นับเป็นปู

ชนียสถานอันส าคญัยิง่ของเมอืงเวยีงจันทน ์ต านานกลา่ววา่พระธาตหุลวงมปีระวัตกิาร

กอ่สรา้งนับพันปีเชน่เดยีวกนัพระธาตพุนมในประเทศไทย วัดพระธาตหุลวงถอืไดว้า่

เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของประเทศลาว บรเิวณดา้นหนา้มอีนุสาวรยีพ์ระเจา้ไชยเชษฐาธิ

ราชประดษิฐานอยู่ และยังมรีา้นคา้จัดจ าหน่ายสนิคา้พืน้บา้นและหัตถกรรม จากนัน้

เดนิทางตอ่ไปยัง วดัสสีะเกด หรอื วัดสตสหัสสาราม กบัหอค า พระราชวังหลวงของ

กษัตรยิล์าวสมัยกอ่น วัดสสีะเกดสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจา้โพธสิารราช 

พระบดิาของพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ในพุทธศตวรรษที ่16 สาเหตทุีไ่ดช้ือ่ว่าวัดสสีะ

เกดเพราะอยู่ใกลก้บัพระราชวังหลวง พระเจา้แผ่นดนิลาวทกุพระองคนั์บแตพ่ระเจา้

โพธสิารราชผูส้รา้งนครหลวงเวยีงจนัทน ์ทรงบรรทมหันศรีษะมาทางวัดนี้เพือ่แสดง

ความเคารพตอ่พระรัตนตรัย เพราะมพีระพุทธรปูส าคญัของลา้นชา้งประดษิฐานอยู่

หลายองค ์รวมทัง้พระแกว้มรกตทีท่รงอัญเชญิไปจากเชยีงใหม่  ดงันัน้วัดนี้จงึถกู

เรยีกว่า "วัดสสีะเกด"  คอืวดัทีพ่ระเจา้แผน่ดนิทรงบรรทมหันพระเศยีร(ศรีษะ)ไปยัง

ทีต่ัง้วัด ดจุพระสารบีุตรนอนหันศรีษะไปในทศิทีพ่ระอัสชอิยู่  สมควรแกเ่วลาน าทา่น

เดนิทางตอ่ไปยัง วงัเวยีง อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วใน แขวงเวยีงจันทน ์หา่งจาก

เวยีงจันทนป์ระมาณ 160 ก.ม. วังเวยีง เมอืงในลุม่น ้าซองทีเ่งยีบสงบโอบลอ้มไปดว้ย

ขนุเขากบัสายหมอกยามเชา้ทีส่วยทีส่ดุ ดงัค าล า่ลอืทีนั่กทอ่งเทีย่วขนานนามว่า กุย้

หลนิเมอืงลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 4 

ช ัว่โมง 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั  KHAMPASEUTH HOTEL ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่, เมอืงวงัเวยีง  

วนัทีส่อง ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ซอง - วงัเวยีง - หลวงพระบำง - น ำ้ตกตำดกวำงส ี- พระธำตพูุส ี-  

                    ตลำดไนทบ์ำรซ์ำ 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 ตืน่เชา้รับอรุณกบับรรยากาศเย็นสบาย น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ซอง ชมธรรมชาตแิละ

เก็บภาพบรรยากาศตลอดสองขา้งทาง  ไดเ้วลาออกเดนิทางไปยัง เมอืงหลวงพระ

บำง ระหว่างทางจะเห็นวถิชีวีติของชาวลาวสองขา้งถนนทีต่ัง้บา้นเรอืนแตกตา่งกนั

ออกไป การเดนิทางจะไตร่ะดบัข ึน้สูท่ีส่งูสลบัทีล่าดเชงิเขา ทา่นจะไดพ้บเห็นป่าไม ้

และทวิทศันท์ีส่วยงามประกอบกบัภเูขาหนิปูนทีม่รีูปรา่งต่างๆ แปลกตาสวยงามและ

ยังคงสามารถรักษาธรรมชาตไิวไ้ดอ้ย่างดแีละสรา้งความประทบัใจแกผู่ม้าเยอืน 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 5 

ช ัว่โมง 
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กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปชม น ำ้ตกตำดกวำงส ีซ ึง่หมายถงึกวางหนุ่ม น ้าตกนี้ตก

จากเขาทีส่งู 70 เมตร สามารถถา่ยภาพจากดา้นหนา้ซึง่มสีะพานพาดผ่านสายน ้าทีต่ก

ลงมา ฉากหลงัคอืน ้าตกหนิปนูสขีาวและน ้าใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกดิเป็นสรีุง้ให ้

ไดเ้ห็น ทศันียภ์าพโดยรอบเป็นธรรมชาตใิหเ้หลา่นักทอ่งเทีย่วไดศ้กึษาแมกไมพ้ชื

พันธแ์ละยังมจีุดลงเลน่น ้าตามล าธารเล็กๆ บรเิวณดา้นลา่งของน ้าตกทา่นจะไดพ้บกบั

หมดี าทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมถา่ยรูป นอกจากความงามของน ้าตกแลว้ ยังหาซือ้ของที่

ระลกึทีท่างเขา้น ้าตกไดอ้กีดว้ย  จากนัน้น าทา่นเขา้สูต่วัเมอืงมรดกโลก โดยองคก์าร

ยูเนสโกไ้ดย้กให ้เมอืงหลวงพระบำง เป็นเมอืงวัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรม

เกา่แก ่เนื่องจากมวีัดวาอารามเกา่แกม่ากมาย มบีา้นเรอืนอันเป็นเอกลกัษณ์โค

โลเนียลสไตลแ์ละขนบธรรมเนียมประเพณีทีง่ดงามและยังสบืทอดจนถงึปัจจุบนั เมอืง

หลวงพระบาง เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ในอดตี โดยพระเจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแวน่แควน้

ตา่งๆ ของชนเผ่าไท - ลาว ในเขตลุม่แม่น ้าโขง แม่น ้าคาน แม่น ้าอู กอ่ตัง้เป็น  

อาณาจกัรลา้นชา้ง ณ ดนิแดนรมิน ้าโขง คอื หลวงพระบาง  จากนัน้น าทา่นขึน้สู ่เขำพู

ส ีข ึน้บันได 328 ขัน้ นมัสการธาตพุูส ีเจดยีธ์าตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวหลวงพระบาง 

ตลอดทางขึน้ทา่นจะไดร้ับความกลิน่หอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลลีาวด)ี ซึง่เป็น

ดอกไมป้ระจ าชาตลิาว เมือ่ทา่นถงึยอดใหท้า่นนมัสการองคธ์าต ุซึง่สรา้งในสมัยพระ

เจา้อนุรุทธ เมือ่ปี พ.ศ. 2337 พระธาตเุป็นรปูทรงดอกบวั อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มยอด

ประดบัดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ 7 ชัน้ สงู 21 เมตร ชมพระอาทติยย์ามอัสดง ววิ

ทวิทศันร์อบเมอืงหลวงพระบางยามเย็น 

 

ค ำ่   บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 หลงัอาหารค า่อสิระเดนิเทีย่วชม ตลำดค ำ่ (NIGHT MARKET) บนถนนศรสีวา่งวงศ ์

ตัง้แตห่นา้พระราชวังจนสดุถนน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบ

หลวงพระบางยามราตร ีมทีัง้เสือ้ยดืสกรนีเป็นภาษาลาว, ผา้คลมุไหล,่ กระเป๋าถอื, 

เครือ่งประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จุดเดน่คอื สนิคา้แทบทกุชิน้เป็นสนิคา้

แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจ าหน่ายในราคาทีต่อ่รองกนัได ้อกีทัง้ยังมเีบเกอรี ่

ตา่ง ๆ เพือ่ใหท้า่นไดล้ ิม้ลอง และขนมเคก้อนัแสนอร่อยนานาชนดิ หากทา่นใดจะ

เลอืกซือ้ของใสบ่าตรในเชา้วันรุ่งข ึน้ก็สามารถจดัแจงหาซือ้ไดเ้ชน่กนั 

 

ทีพ่กั  SUNWAY HOTEL ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่, เมอืงหลวงพระบำง  

วนัทีส่ำม ตกับำตรขำ้วเหนยีว - ตลำดเชำ้ - วดัใหมสุ่วรรณภูมำรำม - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบำง - 

วดัเชยีงทอง - วดัวชุินรำช - หลวงพระบำง - กรงุเทพฯ  

เชำ้  ตืน่เชา้ท าธุระสว่นตวั จัดแจงเครือ่งแตง่กายเพือ่รอ ใสบ่ำตรขำ้วเหนยีว พรอ้มกบั

ประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึง่พระสงฆแ์ละสามเณรจากวัดตา่งๆ ทัว่เมอืงหลวงพระ

บางจะออกบณิฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรูป ซึง่เป็นภาพอันน่าประทบัใจและสือ่ถงึความ

ศรัทธาเลือ่มใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง (คำ่ท ำบญุ ไมร่วมใน

รำยกำร)  จากนัน้ใหท้า่นเดนิชม ตลำดเชำ้ ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็นตลาดสด

ใหท้า่นเลอืกซือ้อาหารพืน้เมอืงและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนดิกแ็ปลกตาและเป็นที่

สนใจของเหลา่นักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน   

 

  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าทา่นชม วดัใหมส่วุรรณภมูำรำม หรอืทีช่าวหลวงพระบางเรยีกกนัสัน้ๆ ว่า 

"วัดใหม่" เคยเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทนั ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราช

องคส์ดุทา้ยของลาวและยังเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคูเ่มอืงหลวงพระ

บางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธิ ์จนกระทัง่ถงึปี พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชญิ

พระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทัง่ปัจจบุัน เมือ่มา

เยอืนวัดแห่งนี้ส ิง่ทีเ่ราจะสงัเกตเห็นถงึความแตกตา่งจากวัดอืน่ๆ คอื ตวัอุโบสถ (สมิ) 

ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลมุทัง้สีด่า้นสองระดบั

ตอ่เนื่องกนั ผนังดา้นหนา้พระอุโบสถตกแตง่ดว้ยภาพลงรักปิดทองดเูหลอืงอรา่มงาม

ตายาวตลอดผนัง เลา่เรือ่งพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมอืชา่งหลวงประจ ารัชกาลเจา้

มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ จากนัน้น าทา่นเดนิชม พระรำชวงัหลวงพระบำง 

(พพิธิภณัฑ)์ ลกัษณะอาคารเกา่ทีอ่อกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรม

ฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีเ์จา้มหาชวีติ
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ศรสีว่างวงศ ์พระราชวังแห่งนี้อดตีนัน้เป็นทีป่ระทบัของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ตอ่มา

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ไดถ้กู

ปรับเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูป

คูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบาง   

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย อกีหนึง่สถานทีข่องผูม้าเยอืนเมอืงหลวงพระบางควรมาเทีย่วชม วดัเชยีงทอง ซ ึง่เป็น

วัดทีส่ าคญัและมคีวามงดงามทีส่ดุแห่งหนึง่จนไดร้ับการยกยอ่งจากนักโบราณคดวี่า

เป็นดัง่อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชยีงทองถกูสรา้งข ึน้ในรัชสมัยพระเจา้ไชย

เชษฐาธริาช ผนังภายในปิดทองฉลบุนพืน้รักสดี า เลา่เรือ่งพุทธประวัตพิระสธุน-

มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนทิานเพือ่นบา้น พระประธานมชีือ่วา่ “พระองคห์ลวง”

นอกจากวัดเชยีงทองจะมพีระอุโบสถทีโ่ดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ 

การตกแตง่ลวดลายตามผนังภายในมกีารตบแตง่ดว้ยการน ากระจกสมีาตดัตอ่กนัเป็น

รูปตน้โพธิข์นาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ตดิเป็นรปูสตัวใ์นวรรคด ียามบา่ยทีแ่สงแดดสอ่ง

สะทอ้นลงมาดสูวยงาม สถานทีท่ีเ่ราจะไปเยีย่มชมอกีทีซ่ ึง่มคีวามส าคญัและเรือ่งราว

ยาวนานเชน่เดยีวกนัคอื วดัวชิุนรำช ทีส่รา้งข ึน้ในสมัยพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) 

นับเป็นอกีหนึง่พระธาตทุีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึง่เป็นพระธาตทุีม่รีูปทรง

คลา้ยกบัลกูแตงโมผ่าครึง่ ชาวหลวงพระบาง จงึเรยีกชือ่ พระธำตหุมำกโม นี้มา

จนถงึปัจจุบัน  สมควรแกเ่วลาอ าลาเมอืงหลวงพระบาง เดนิทางสู ่สนำมบนิ

นำนำชำตหิลวงพระบำง เพือ่น าทา่นเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

 

17.20 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ บำงกอกแอรเ์วย ์

(BANGKOK AIRWAYS) เทีย่วบนิที ่PG946 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30

ชัว่โมง 

 

18.50 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศลำวปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ ทำง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

หมำยเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ

เกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทำง ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ส ำหรบั

เดนิทำงต ัง้แต ่15 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 15 ทำ่น 

 

** กรณุำสง่มอบหนงัสอืเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทำ่น) 

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง มนีำคม 2560 

วนัที ่17-19 ม.ีค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง เมษำยน 2560 

วนัที ่06-08 เม.ย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่07-09 เม.ย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่08-10 เม.ย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่13-15 เม.ย. 60 16,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่14-16 เม.ย. 60 16,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่15-17 เม.ย. 60 14,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่21-23 เม.ย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่22-24 เม.ย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่28-30 เม.ย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่29 เม.ย.-01 พ.ค. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

ก ำหนดกำรเดนิทำง พฤษภำคม 2560 

วนัที ่05-07 พ.ค. 60 15,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่06-08 พ.ค. 60 14,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่10-12 พ.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่12-14 พ.ค. 60 14,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่13-15 พ.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่19-21 พ.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่20-22 พ.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่26-28 พ.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่27-29 พ.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

ก ำหนดกำรเดนิทำง มถิุนำยน 2560 

วนัที ่02-04 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่03-05 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่09-11 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 
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วนัที ่10-12 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่16-18 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่17-19 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่23-25 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่24-26 ม.ิย. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

วนัที ่30 ม.ิย.-02 ก.ค. 60 13,900 ไมม่รีำคำเด็ก 2,900 

 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ผูใ้หญท่ำ่นละ 5,000 บำท / เด็ก INFANT ทำ่นละ 3,900 บำท 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม     :    

 คา่บัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบุในรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนัไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ 

**คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2558 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่าง

สายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่** 

 คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 หัวหนา้ทวัร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  

 ประกนัอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 สมัภาระน ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 20 กก. 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่ขา้วเหนียวส าหรับตกับาตร 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 400 บาท ตอ่ทา่น ตอ่ทรปิ 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันข ึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

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.ยกเลกิกำรเดนิทำงในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและสปป.ลาว ไมม่กีำรคนื

เงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ

เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 



VTE-PG001-005      หนา้ 6 
 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศลาวมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรมที่

พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจดัระดบัดาวของประเทศลาวตามทีร่ะบุในรายการ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพัก

แบบ 3 ทา่น ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนั

อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 

หรอือุบตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 


