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LAOS  
Laos...สะบายด ี หลวงพระบาง เมอืงมรดกโลก 3วนั2คนื 
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 3วนั2คนื 

     ไฮไลท ์ทวัร ์ 

-   ร่วมประเพณีตักบาตรขา้วเหนยีว วถิขีองชาวเมอืง หลวงพระบาง 

-  ชมววิพระอาทติยต์กดนิที ่พระธาตพุสู ีพรอ้มชมววิทวิทัศนข์องเมอืงหลวงพระบาง 

-  ชืน่ชมความงาม นํา้ตกตาดกวางส ีน้ําตกหนิปนูทีส่วยมหัศจรรยแ์หง่หลวงพระบาง 

-   ชมความสวยงามอลังการ วดัเชยีงทอง อัญมณีแหง่สถาปัตยกรรมลาว วดัเกา่แกท่ีส่ดุของแขวงหลวงพระบาง  



 

 

TMTJSBIGT-LPQ PG02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัโพนเพา - วดัวชุินราช - วดัเชยีงทอง - พระธาตพุสู ี-  

ตลาดไนทบ์ารซ์า 

07.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์F เชค็อนิกรุ๊ปของ

สายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์(BANGKOK AIRWAYS) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความ

สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น  
10.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธปิไตย ประชาชนลาว โดยสายการบนิ 

บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG941 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วดัวชินุราช -  

วดัเชยีงทอง - พระธาตพุูส ี- ตลาดไนทบ์ารซ์า   ✈        SUNWAY HOTEL  
 OR SML 

2 ตกับาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - พพิธิภัณฑห์ลวงพระบาง - ถ้ําติง่ 
- บา้นซา่งไห ่- น้ําตกตาดกวางส ี- บา้นผานม -  
วดัแสนสขุาราม 

   
SUNWAY HOTEL  

 OR SML 

3 ศนูยเ์ครือ่งเงนิ- วัดใหมส่วุรรณภมูาราม - ตลาดดารา - หลวงพระ
บาง - กรุงเทพฯ 

 X ✈  

      

GN FD006  

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

ATR 72-500 (ATR) 
ทีน่ ัง่แบบ 2-2 

 

เสรฟ์ิอาหาร 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

นํา้หนกัสมัภาระ 1 ชิน้ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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12.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตวิตัไต สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน ลาว นําทา่นผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตย ประชาชนลาว นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 จากนัน้นําทา่นเขา้สูต่วัเมอืงมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโกไ้ดย้กให ้เมอืงหลวงพระบาง เป็นเมอืง

วฒันธรรมโลกและสถาปตัยกรรมเกา่แก ่เนือ่งจากมวีัดวาอารามเกา่แกม่ากมาย มบีา้นเรอืนอนัเป็น

เอกลักษณ์โคโลเนยีลสไตลแ์ละขนบธรรมเนยีมประเพณีทีง่ดงามและยงัสบืทอดจนถงึปัจจบุนั เมอืงหลวง

พระบาง เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ในอดตี โดยพระเจา้ฟ้างุม้

ไดร้วบรวมแวน่แควน้ตา่งๆ ของชนเผา่ไท - ลาว ในเขตลุม่

แมน้ํ่าโขง แมน้ํ่าคาน แมน้ํ่าอ ูกอ่ตัง้เป็นอาณาจักรลา้นชา้ง 

ณ ดนิแดนรมิน้ําโขง คอื หลวงพระบาง  จากนัน้นําทา่นไป

ยงั วดัโพนเพา ซึง่เป็นวัดเล็กๆ ทีส่รา้งขึน้โดยพระ

อาจารยส์ายสมทุร มศีาสนสถานสว่นใหญอ่ยูบ่รเิวณเชงิ

เขา จดุเดน่ทีน่่าชมอยูท่ีส่นัตเิจดยีบ์นยอดเนนิ เป็นวัดสรา้งใหม ่เป็นทีว่ปัิสสนาธรรม เมือ่ไปถงึวัดแหง่นีจ้ะ

เห็นความแตกตา่งจากเจดยีอ์งคอ์ืน่ในเมอืงหลวงพระบาง ภายในเจดยีนั์น้สามารถเดนิขึน้ไปชมความ

สวยงามในเจดยีท์ัง้ 4 ชัน้ และสามารถมองเห็นววิของเมอืงหลวงพระบางไดโ้ดยรอบ  สถานทีท่ีเ่ราจะไป

เยีย่มชมอกีทีซ่ ึง่มคีวามสําคญัและเรือ่งราวยาวนานเชน่เดยีวกนัคอื วดัวชุินราช ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้วิ

ชนุราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอกีหนึง่พระธาตทุีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึง่เป็นพระธาตทุีม่รีปูทรง

คลา้ยกบัลกูแตงโมผา่ครึง่ ชาวหลวงพระบาง จงึเรยีกชือ่ พระธาตหุมากโม นีม้าจนถงึปัจจบุนั  อกีหนึง่

สถานทีข่องผูม้าเยอืนเมอืงหลวงพระบางควรมาเทีย่ว

ชม วดัเชยีงทอง ซึง่เป็นวัดทีสํ่าคญัและมคีวาม

งดงามทีส่ดุแหง่หนึง่จนไดรั้บการยกยอ่งจากนัก

โบราณคดวีา่เป็นดั่งอญัมณีแหง่สถาปัตยกรรมลาว วัด

เชยีงทองถกูสรา้งขึน้ในรัชสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิ

ราช ผนังภายในปิดทองฉลบุนพืน้รักสดํีา เลา่เรือ่งพทุธประวัตพิระสธุน-มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพ

นทิานเพือ่นบา้น พระประธานมชีือ่วา่ “พระองคห์ลวง”นอกจากวดัเชยีงทองจะมพีระอโุบสถทีโ่ดดเดน่ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแตง่ลวดลายตามผนังภายในมกีารตบแตง่ดว้ยการนํากระจกสมีาตัด

ตอ่กนัเป็นรปูตน้โพธิข์นาดใหญ ่ดา้นขา้งกต็ดิเป็นรปูสตัวใ์น

วรรคด ียามบา่ยทีแ่สงแดดสอ่งสะทอ้นลงมาดสูวยงาม  

จากนัน้นําทา่นขึน้สู ่เขาพูส ีขึน้บนัได 328 ขัน้ นมสัการธาตุ

พูส ีเจดยีธ์าตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทาง

ขึน้ทา่นจะไดรั้บความกลิน่หอมจากดอกจําปาลาว (ดอกลลีา

วด)ี ซึง่เป็นดอกไมป้ระจําชาตลิาว เมือ่ทา่นถงึยอดใหท้า่น

นมสัการองคธ์าต ุซึง่สรา้งในสมยัพระเจา้อนุรทุธ เมือ่ปี พ.ศ. 2337 พระธาตเุป็นรปูทรงดอกบวั อยูบ่นฐาน

สีเ่หลีย่มยอดประดบัดว้ยเศวตฉัตรทองสํารดิ 7 ชัน้ สงู 21 เมตร ชมพระอาทติยย์ามอสัดง ววิทวิทศันร์อบ

เมอืงหลวงพระบางยามเย็น 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
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 หลังอาหารคํา่อสิระเดนิเทีย่วชม ตลาดคํา่ (NIGHT MARKET) บนถนนศรสีวา่งวงศ ์ตัง้แตห่นา้

พระราชวังจนสดุถนน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตร ีมทีัง้เสือ้

ยดืสกรนีเป็นภาษาลาว, ผา้คลมุไหล,่ กระเป๋าถอื, เครือ่งประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขยีน ฯลฯ จดุเดน่คอื 

สนิคา้แทบทกุชิน้เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจําหน่ายในราคาทีต่อ่รองกนัได ้อกีทัง้ยงัมเีบ

เกอรี ่ตา่ง ๆ เพือ่ใหท้า่นไดล้ิม้ลอง และขนมเคก้อนัแสนอรอ่ยนานาชนดิ หากทา่นใดจะเลอืกซือ้ของใส่

บาตรในเชา้วันรุง่ขึน้ก็สามารถจัดแจงหาซือ้ไดเ้ชน่กนั 

 เขา้สูท่ีพั่ก SUNWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่, เมอืงหลวงพระบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
ตกับาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง - ถํา้ต ิง่ - บา้นซา่งไห ่- นํา้ตกตาดกวางส ี 

บา้นผานม - วดัแสนสขุาราม 

เชา้ ตืน่เชา้ทําธรุะสว่นตวั จัดแจงเครือ่งแตง่กายเพือ่รอ ใสบ่าตรขา้ว
เหนยีว พรอ้มกบัประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึง่พระสงฆแ์ละ
สามเณรจากวดัตา่งๆ ทัว่เมอืงหลวงพระบางจะออกบณิฑบาตเป็น
แถวนับรอ้ยรปู ซึง่เป็นภาพอนัน่าประทับใจและสือ่ถงึความศรัทธา
เลือ่มใสในพระพทุธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง (คา่
ทําบญุ ไมร่วมในรายการ)  จากนัน้ใหท้า่นเดนิชม ตลาดเชา้ 
ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็นตลาดสดใหท้า่นเลอืกซือ้อาหาร
พืน้เมอืงและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนดิก็แปลกตาและเป็นที่
สนใจของเหลา่นักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดนิชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ)์ ลักษณะอาคารเกา่ทีอ่อกแบบโดย
สถาปนกิชาวฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยี์
เจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์พระราชวังแหง่นีอ้ดตีนัน้เป็นทีป่ระทับของเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์ตอ่มาเมือ่มกีาร
เปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ไดถ้กูปรับเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์
ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง” พระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบาง  จากนัน้นําทา่นชม ถํา้ต ิง่ 
ตัง้อยูใ่นภเูขาลกูใหญต่ระหงา่นอยูร่มิน้ําโขง เป็นลักษณะถ้ํารมิหนา้ผามโีพรงถ้ําตืน้ๆ มหีนิงอกหนิยอ้ย
เล็กนอ้ย เดมิมพีระพทุธรปูทอง เงนิ นาก ปัจจบุนัเหลอืแตพ่ระพทุธรปูไมจํ้านวนนับพันองค ์ในอดตีเจา้มหา
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ชวีติแหง่หลวงพระบาง ตอ้งไปสกัการะบชูาพระพทุธรปูในถ้ํา โดยเฉพาะชว่งปีใหมล่าว ทัง้เจา้มหาชวีติ ขา้
ราชบรพิาร พระสงฆ ์ประชาชนทั่วไปจะเดนิทางไปสรงน้ําพระพทุธรปูทีถ้ํ่าติง่บนและถ้ําติง่ลา่ง  ดังนัน้ถ้ําติง่
จงึเป็นอกีไฮไลสําคญัทีท่า่นจะไปไปชมและสกัการะพระพทุธรปูภายในถ้ํา  นําทา่นเดนิทางชมวถิชีวีติของ
ชาวลาวที ่บา้นซา่งไห (Sanghai) ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าโขง เป็นหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการตม้เหลา้ขาว หรอืที่
ชาวตา่งประเทศเรยีกกนัวา่ “เหลา้ลาว (Lau Lao)” แทบทกุหลังคาเรอืนจะมกีารตม้เหลา้ อนัเป็นเอกลักษณ์
เดน่ๆ และเป็นอาชพีหลกัของหมูบ่า้นซา่งไห นอกจากจะใหท้า่นไดช้มกรรมวธิกีารตม้เหลา้แลว้ยงัมสีนิคา้ที่
เป็นเหลา้หมกัอกีมากมาย อาทเิชน่ เหลา้ดองแมงป่อง เหลา้ดองง ูจะซือ้เป็นของฝากก็ไดน้อกจากจะมเีหลา้
ตม้แลว้ยงัมกีารทอผา้ เครือ่งเงนิและของทีร่ะลกึของชาวเขาเผา่แมว้วางจําหน่ายอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปชม นํา้ตกตาดกวางส ีซึง่หมายถงึ
กวางหนุ่ม น้ําตกนีต้กจากเขาทีส่งู 70 เมตร สามารถถา่ยภาพ
จากดา้นหนา้ซึง่มสีะพานพาดผา่นสายน้ําทีต่กลงมา ฉากหลังคอื
น้ําตกหนิปนูสขีาวและน้ําใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกดิเป็นสรีุง้
ใหไ้ดเ้ห็น ทัศนยีภ์าพโดยรอบเป็นธรรมชาตใิหเ้หลา่นักทอ่งเทีย่ว
ไดศ้กึษาแมกไมพ้ชืพันธแ์ละยงัมจีดุลงเลน่น้ําตามลําธารเล็กๆ 
บรเิวณดา้นลา่งของน้ําตกทา่นจะไดพ้บกบัหมดํีาทีนั่กทอ่งเทีย่ว
นยิมถา่ยรปู นอกจากความงามของน้ําตกแลว้ ยงัหาซือ้ของที่
ระลกึทีท่างเขา้น้ําตกไดอ้กีดว้ย  จากนัน้ชม บา้นผานม หมูบ่า้น
ชาวไทลือ้ผูท้อผา้ของเจา้มหาชวีติลาว อกีหนึง่จดุทอ่งเทีย่วซึง่ผูม้าเยอืนหลวงพระบางไมค่วรพลาด เพราะ
บา้นผานมมชีือ่เสยีงในการทําผา้ทอมอืดว้ยกีก่ระตกุแบบดัง้เดมิ ผา้ทอบา้นผานมมทีัง้ผา้แพรเบีย่งลวดลาย
แบบลือ้แท ้ๆ  และผา้ทีป่ระยกุตเ์ป็นของใชใ้นชวีติปัจจบุนั เชน่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้คลมุเตยีง ผา้รองแกว้รองจานฯลฯ 
เดีย๋วนีช้าวบา้นผานม นําผา้ทอมาวางจําหน่ายใหนั้กทอ่งเทีย่วเลอืกซือ้ทีศ่นูยห์ตัถกรรมกลางหมูบ่า้น  
จากนัน้นําทา่นชม วดัแสนสขุาราม ตามประวตักิลา่ววา่ชือ่ของวัดมาจากเงนิจํานวน 100,000 กบี  ทีม่ผีู ้
บรจิาคใหเ้ป็นทนุเริม่สรา้ง เป็นวัดเกา่แกท่ีถ่กูสรา้งขึน้ภายหลังทีน่ครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวง
เวยีงจันทน ์

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  เขา้สูท่ีพั่ก SUNWAY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่,เมอืงหลวงพระบาง 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - วดัใหมส่วุรรณภมูาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเขา้สู่  ศุนย์เครื่องเงิน ใหท้่านไดช้มงานฝีมือการทํา

เครือ่งเงนิ และเครือ่งประดับของใชต้า่งๆ ทีม่กีารออกแบบไวอ้ยา่ง

สวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของลาว  จากนัน้นําท่านชม 

วดัใหมสุ่วรรณภูมาราม หรอืที่ชาวหลวงพระบาง เรยีกกันสัน้ๆ 

วา่ "วัดใหม"่ เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระสงัฆราชบญุ ทัน ซึ่ง

เป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคส์ดุทา้ยของลาวและ ยั ง เค ย เ ป็ น ที่

ประดษิฐานพระบาง  พระพทุธรปูคูเ่มอืงหลวงพระบางในรัชสมยัของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธิ ์จนกระทั่งถงึ
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ปี พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน 

เมือ่มาเยอืนวัดแหง่นีส้ ิง่ทีเ่ราจะสงัเกตเห็นถงึความแตกต่างจากวัดอืน่ๆ คอื ตัวอโุบสถ (สมิ) ลักษณะจะเป็น

อาคารทรงโรง หลังคามขีนาดใหญ ่มชีายคาปกคลมุทัง้สีด่า้นสองระดับตอ่เนือ่งกนั ผนังดา้นหนา้พระอโุบสถ

ตกแตง่ดว้ยภาพลงรักปิดทองดูเหลอืงอรา่มงามตายาวตลอดผนัง เลา่เรือ่งพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมอืชา่ง

หลวงประจํารัชกาลเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์ เดนิทางสู ่ตลาดดารา เพือ่ชม เครือ่งเงนิ ผา้ทอมอืทีม่า

จากแขวงหัวพัน ซําเหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนัน้ยังมผีา้ทอของไทลือ้ และผา้ทอจากลาวสูง ทอ

เป็นผา้ซิน่ หมวก ยา่ม ฯลฯ  สมควรแกเ่วลาอําลาเมอืงหลวงพระบาง เดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตหิลวง

พระบาง เพือ่นําทา่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

12.45 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์(BANGKOK 

AIRWAYS) เทีย่วบนิที ่PG942 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

14.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ � 

 

 

 

************************************************* 

Laos...สะบายด ีหลวงพระบาง เมอืงมรดกโลก 3 วนั 2 คนื 
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

คู ่1หอ้ง 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

1ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ทา่นละ 

 

INFANT 

จอยแลนด ์

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

19-21 พฤษภาคม 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

09-11 มถินุายน 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

23-25 มถินุายน 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

06-08 กรกฎาคม 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

07-09 กรกฎาคม 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

13-15 กรกฎาคม 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

14-16 กรกฎาคม 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

20-22 กรกฎาคม 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

21-23 กรกฎาคม 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

27-29 กรกฎาคม 61 13,991.-   13,991.- 13,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

28-30 กรกฎาคม 61 13,991.-   13,991.- 13,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 
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03-05 สงิหาคม 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

04-06 สงิหาคม  61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

10-12 สงิหาคม  61 13,991.-   13,991.- 13,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

11-13 สงิหาคม  61 13,991.-   13,991.- 13,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

17-19 สงิหาคม 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

18-20 สงิหาคม  61 9,991.-   9,991.- 9,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

24-26 สงิหาคม 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

25-27 สงิหาคม 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

31สงิหาคม-02กนัยายน 

61 
11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

01-03 กนัยายน 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

07-09 กนัยายน 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

08-10 กนัยายน 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

14-16 กนัยายน 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

15-17 กนัยายน 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

21-23 กนัยายน 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

22-24 กนัยายน 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

28-30 กนัยายน 61 11,991.-   11,991.- 11,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

29 กนัยายน-01ตลุาคม 

61 
9,991.-   9,991.- 9,991.- 3,900.- 10,900.- 2,000.- 

 

มอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ**   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสายการ

บนิ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะเกดิจากความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตุ

ใดจนทําใหไ้มส่ามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลง

รายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออก

เดนิทาง ในกรณีทีม่จํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี้ สาํหรับเดนิทางตัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
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2. คา่ทีพั่ก 2 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
5. ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
6. สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.   คา่ขา้วเหนยีวสาํหรับตกับาตร 
2.   คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
3.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
4.   คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 
5.   คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 450 บาทตอ่ทา่น ตอ่ทรปิ  
6.   คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
7.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

การสาํรองทีน่ ัง่ 
1. กรุณาสาํรองทีน่ั่ง+ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชาํระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

3. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ 

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ไมม่กีารคนื

เงนิท ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีก
คนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจําตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ
ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
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3.  หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่น
ไดช้ําระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ํารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่ก
ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ
บรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นื
เงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ 
ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพั่กในประเทศกมัพูชามมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่ก
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศลาวตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว
เทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น 
ขึน้อยู่กบัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ด ้
หอ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ หรอื
อบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มเิช่นน ัน้ทาง
บรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

18.   ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้ม ิ
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    เช่นน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 


