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ตกับาตรขา้วเหนียว | พระธาตพุสูี | วดัเชียงทอง | พิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง 
วงัเวียง | ลอ่งเรอืแมน่ า้ซอง | บล ูลากนู 

                                                                              
 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 15,900.- 
 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

เชียงใหม่บนิตรง เยีย่มยามเมืองลาว 
หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน 

 เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562  
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วันที ่1 เชยีงใหม่ - หลวงพระบาง (PG983 : 16.30-17.45)-ตลาดไนทบ์ารซ์าร ์

14.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู7-10 เคานเ์ตอร ์ เช็คอินกรุ๊ปของสาย
การบิน บางกอกแอรเ์วย ์(BANGKOK AIRWAYS) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรบั และอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค
สมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

16.30 น. น าออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานหลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์
เที่ยวบินที่ PG983 (บรกิารของวา่งและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

17.45 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้น าท่านเขา้สูต่วัเมืองมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโกไ้ดย้กให ้เมือง
หลวงพระบาง เป็นเมืองวฒันธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เนื่องจากมีวดัวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบา้นเรอืนอนัเป็น
เอกลกัษณโ์คโลเนียลสไตลแ์ละขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและยงัสืบทอดจนถึงปัจจุบนั  เมืองหลวงพระบาง เคยเป็น
เมืองหลวงเก่าในอดีต โดยพระเจา้ฟา้งุม้ไดร้วบรวมแวน่แควน้ตา่งๆ ของชนเผา่ไท - ลาว ในเขตลุม่แมน่ า้โขง แมน่ า้คาน แมน่ า้
อ ูก่อตัง้เป็นอาณาจกัรลา้นชา้ง ณ ดินแดนรมิน า้โขง คือ หลวงพระบาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ร้านอาหาร 
หลงัอาหารค ่าอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค ่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรสีวา่งวงศ ์ตัง้แตห่นา้พระราชวงัจนสดุถนน ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทัง้เสือ้ยดืสกรนีเป็นภาษาลาว, ผา้คลมุไหล,่ กระเป๋าถือ
, เครือ่งประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขียน ฯลฯ จดุเดน่คือ สนิคา้แทบทกุชิน้เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท้ๆ   วาง
จ าหนา่ยในราคาทีต่อ่รองกนัได ้อีกทัง้ยงัมีเบเกอรี ่ตา่ง ๆ เพื่อใหท้า่นไดล้ิม้ลอง และขนมเคก้อนัแสนอรอ่ยนานาชนดิ หากทา่น
ใดจะเลอืกซือ้ของใสบ่าตรในเชา้วนัรุง่ขึน้ก็สามารถจดัแจงหาซือ้ไดเ้ช่นกนั 

ที่พัก โรงแรม SAYSAMPHANH HOTEL3* หรอืเทียบเทา่ (เมืองหลวงพระบาง) 

วันที ่2 ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-หลวงพระบาง-วังเวยีง-ถ า้จัง-บลู ลากูน 
เช้ามืด ตื่นเชา้ท าธุระสว่นตวั จดัแจงเครื่องแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรข้าวเหนียวพรอ้มกบัประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึ่งพระสงฆ์

และสามเณรจากวดัต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็นแถวนบัรอ้ยรูป ซึง่เป็นภาพอนัน่าประทบัใจและสื่อถึง
ความศรทัธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (คา่ท าบญุ ไมร่วมในรายการ) จากนัน้ใหท้า่นเดินชม 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

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

19.45) 
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 ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็น ตลาดสดใหท้า่นเลอืกซือ้อาหารพืน้เมืองและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนิดก็แปลกตา
และเป็นท่ีสนใจของเหลา่นกัทอ่งเที่ยวผูม้าเยือน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม หลังอาหารเช็คเอาทอ์อกจากที่พัก 

 น าท่านเดินทางต่อไปยัง วังเวียง (ใช้เวลาเดินทางโดยรถ ประมาณ 4 ชั่วโมง) “วังเวียง” เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในแขวง
เวียงจนัทน ์ประเทศลาว เมืองเล็กๆ แห่งนีเ้ป็นที่รูจ้กัในฉายา “กุ้ยหลินเมืองลาว” อนัเนื่องมาจากทศันียภาพอนังดงามที่ราย
ลอ้มเมืองนัน้เป็นท่ีราบท่ีถกูขนาบดว้ยภเูขาหินปนูนอ้ยใหญ่ ที่มีแมน่ า้ไหลผา่นเเละถกูโอบลอ้มดว้ยป่าไมท้ี่ยงัสมบรูณ ์วงัเวียง
เริม่เป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้ หลงัจากที่เมืองหลวงพระบางไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกจากทางยเูนสโก ในปี 2538 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเที่ยวชม ถ า้จัง เป็นถ า้หินปนูขนาดใหญ่ ในอดีตเคยเป็นที่หลบภยัสงครามของชาวบา้น เมื่อสงครามสงบลงชาวบา้น

จึงไดก้ลบัออกมาตัง้รกรากถ่ินฐานอยูใ่นเมืองวงัเวียง ภายในถ า้แบ่งออกเป็นหลายสว่น มีทัง้หอ้งโถงใหญ่และทางเดินแคบ ๆ 
เต็มไปดว้ยหินงอกหินยอ้ย ภายในมีการติดไฟ เพื่อความสวา่งสวยงามของถ า้ จากนัน้ชมความงดงามของ บลู ลากูน สระน า้
สฟีา้ใสที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ น า้ในสระจะเป็นสฟีา้ใสราวกบัครสิตลั สามารถมองเห็นพืน้ดินดา้นลา่งไดอ้ยา่งชดัเจน น า้จะมี
ความเย็นช่ืนใจ สามารถลงไปวา่ยน า้เลน่ได ้ดา้นขา้งสระจะมีตน้ไมใ้หญ่ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ร้านอาหาร   
ที่พัก โรงแรม SAIMON HOTEL3* หรอืเทียบเทา่ (เมืองวงัเวยีง) 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าซอง แม่น า้สายส าคัญที่ไหลผ่านเมืองวงัเวียง บริเวณริมแม่น า้ซองจะมีรา้นคา้ที่จัดที่นั่งริมน า้ไว้
ใหบ้รกิาร ระดบัน า้ในแมน่ า้ซองจะไมส่งูมาก น า้ในแมน่ า้จะใสไหลเย็น ชมวิวทิวทศันโ์ดยรอบที่ถกูโอบลอ้มดว้ยภเูขานอ้ยใหญ่ 
นบัเป็นบรรยากาศ“กุ้ยหลินเมืองลาว” ที่เหมาะแก่การพกัผอ่นจรงิๆ  

 
 ไดเ้วลาออกเดินทางกลับเมืองหลวงพระบาง ระหวา่งทางจะเห็นวิถีชีวิตของชาวลาวสองขา้งถนนที่ตัง้บา้นเรอืนแตกต่างกนั

ออกไป การเดินทางจะไตร่ะดบัขึน้สูท่ี่สงูสลบัท่ีลาดเชิงเขา ทา่นจะไดเ้ห็นป่าไมแ้ละทิวทศันท์ี่สวยงามประกอบกบัภเูขาหินปนู 
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ที่มีรูปรา่งตา่งๆ แปลกตาสวยงามและยงัคงสามารถรกัษาธรรมชาติไวไ้ดอ้ยา่งดีและสรา้งความประทบัใจแก่ผูม้าเยือน  
(ใชเ้วลาเดินทางโดยรถประมาณ 4 ชั่วโมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

 
 น าทา่นเดินทางตอ่เพื่อไปชม น ้าตกตาดกวางสี ซึง่หมายถึงกวางหนุม่ น า้ตกนีต้กจากเขาที่สงู 70 เมตร สามารถถ่ายภาพจาก

ดา้นหนา้ซึง่มีสะพานพาดผ่านสายน า้ที่ตกลงมา ฉากหลงัคือน า้ตกหินปนูสขีาวและน า้ใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกิดเป็นสี
รุง้ใหไ้ดเ้ห็น ทศันียภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติใหเ้หลา่นกัท่องเที่ยวไดศ้ึกษาแมกไมพ้ืชพนัธแ์ละยงัมีจุดลงเลน่น า้ตามล าธาร
เลก็ๆ บรเิวณดา้นลา่งของน า้ตกทา่นจะไดพ้บกบัหมีด าที่นกัทอ่งเที่ยวนิยมถ่ายรูป  

 จากนัน้น าท่านขึน้สู่ เขาพูสี ขึน้บนัได 328 ขัน้ นมสัการพระธาตพุสูี เจดียธ์าตคุู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทาง
ขึน้ท่านจะไดร้บัความกลิ่นหอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไมป้ระจ าชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดใหท้่าน
นมัสการองคธ์าตุ ซึ่งสรา้งในสมัยพระเจ้าอนุรุทธ เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอด
ประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองส ารดิ 7 ชัน้ สงู 21 เมตร ชมพระอาทิตยย์ามอสัดง วิวทิวทศันร์อบเมืองหลวงพระบางยามเย็น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ร้านอาหาร   
ที่พัก โรงแรม PHOU ANG KHAM HOTEL3* หรอืเทียบเทา่ (เมืองหลวงพระบาง) 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวดัที่ส  าคญัและมีความงดงามที่สดุแห่งหนึ่งจนไดร้บัการยกย่องจากนกัโบราณคดีว่าเป็น
ดั่งอญัมณีแหง่สถาปัตยกรรมลาว วดัเชียงทองถกูสรา้งขึน้ในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ผนงัภายในปิดทองฉลบุนพืน้รกัสี
ด  า เล่าเรื่องพุทธประวตัิพระสุธน-มโนราห ์ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบา้น พระประธานมีช่ือว่า “พระองคห์ลวง”
นอกจากวดัเชียงทองจะมพีระอโุบสถที่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแตง่ลวดลายตามผนงัภายในมีการ
ตบแต่งดว้ยการน ากระจกสีมาตดัต่อกนัเป็นรูปตน้โพธ์ิขนาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ติดเป็นรูปสตัวใ์นวรรคดี ยามบา่ยที่แสงแดดสอ่ง
สะทอ้นลงมาดสูวยงาม  
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ชมวัดวิชุนราช ที่สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้วิชนุราช (พ.ศ. 2046) นบัเป็นอีกหนึง่พระธาตทุี่ชาวหลวงพระบางใหค้วามนบัถือ ซึ่ง
เป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคลา้ยกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง  ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกช่ือ “พระธาตุหมากโม” นีม้าจนถึงปัจจุบัน  
จากนั้นน าท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นที่ตัง้ของอนสุาวรียเ์จา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ์ พระราชวงั
แหง่นีอ้ดีตนัน้เป็นท่ีประทบัของเจา้มหาชีวิตศรสีวา่งวงศ ์ตอ่มาเมื่อมีการเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวงั
หลวงพระบาง ไดถ้กูปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระบาง” พระพทุธรูปคูบ่า้นคูเ่มืองหลวงพระ
บาง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 จากนัน้น าทา่นชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรอืที่ชาวหลวงพระบาง เรียกกนัสัน้ๆ ว่า "วดัใหม่" เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จ

พระสงัฆราชบญุทนั ซึ่งเป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคส์ดุทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพทุธรูปคู่เมือง
หลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชีวิตสกัรินฤทธ์ิ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระ
บางภายในพระราชวงัจวบจนกระทั่งปัจจุบนั เมื่อมาเยือนวดัแหง่นีส้ิง่ที่เราจะสงัเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอื่นๆ คือ ตวั
อโุบสถ (สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลมุทัง้สีด่า้นสองระดบัตอ่เนื่องกนั ผนงัดา้นหนา้
พระอโุบสถตกแตง่ดว้ยภาพลงรกัปิดทองดเูหลืองอรา่มงามตายาวตลอดผนงั เลา่เรือ่งพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวง
ประจ ารชักาลเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  จากนัน้เดินทางสู่ ตลาดดารา เพื่อชมเครื่องเงิน ผา้ทอมือที่มาจากแขวงหวัพัน ซ า
เหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนัน้ยงัมีผา้ทอของไทลือ้ และผา้ทอจากลาวสงู ทอเป็นผา้ซิ่น หมวก ยา่ม ฯลฯ   
สมควรแก่เวลาอ าลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู ่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสูป่ระเทศ
ไทย 

18.30 น. เดินทางกลบั เชียงใหม ่ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG984  
(บรกิารของวา่งและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

19.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง เยี่ยมยามเมืองลาว หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน  
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

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 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. - 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,900 .- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือเช็ค

ขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทัวร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. หนงัสือเดนิทางจะตอ้งมีอายกุ่อนการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน 
4. การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
5. การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรง

หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบนินัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

4. คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ

6. ค่าประกันอุบตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิ่มเตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด 20 กิโลกรมั /ท่าน สว่นเกินน า้หนกัตามสายการ

บนิก าหนด 

2. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
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3. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื่องดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 

4. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 

6. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (รวม 1,200 บาท/ทา่น/ทริป) เดก็ผูใ้หญ่เก็บเท่ากนั 

หมายเหตุ 
1.  บรษัิทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.     บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบคืน

คา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคา

ตั๋วเครื่องบนิตามสถานการณด์งักล่าว 

7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการ

จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการ

ทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้

โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี 



 

 10 เชียงใหมบ่ินตรง เยี่ยมยามเมืองลาว หลวงพระบาง วงัเวียง 4 วนั 3 คืน  (PG)                                     [GQ1CNXLPQ-PG003] 

 
                                                                         หนา้ 10 จาก 10  

 บรษิัทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษิัทของสงวนสิทธไ์มคื่นคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้สิน้ 

11.  บรษิัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จดุประสงคก์ารเดนิทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

12.  เท่ียวบนิ และรายการทอ่งเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินคา่บริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

ในเง่ือนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมท่ีพักในประเทศลาว มีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมท่ีพกัทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศลาวตามท่ี

ระบใุนรายการท่องเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรือ Double) ในกรณีท่ีท่านมี

ความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม 

ซึ่งมีความแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตียงไดต้ามท่ีตอ้งการ 

15.  กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย 

ลา่ชา้ หรืออบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

17.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิ

เช่นน้ันทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิน้ 

 
 

 


