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        เร ิม่ตน้เพยีง 13,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 

Laos...สะบายด ีหลวงพระบาง  

เมอืงมรดกโลก 3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 
•  รว่มประเพณีตกับาตรขา้วเหนยีว วถิขีองชาวเมอืง หลวงพระบาง 

•  ชมววิพระอาทติยต์กดนิที ่พระธาตพุสู ีพรอ้มชมววิทวิทศันข์องเมอืงหลวงพระบาง 

•  ชืน่ชมความงาม น ้าตกตาดกวางส ีน ้าตกหนิปนูทีส่วยมหศัจรรยแ์หง่หลวงพระบาง 

•  ชมความสวยงามอลงัการ วดัเชยีงทอง อญัมณีแหง่สถาปัตยกรรมลาว วดัเกา่แกท่ีส่ดุของแขวงหลวงพระบาง  
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่24-26 พฤศจกิายน 61 13,900.- 

วนัที ่30 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 61 13,900.- 

วนัที ่08-10 ธนัวาคม 61 14,900.- 

หมายเหต ุ: รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

(รวม 450 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวชินุราช - วัดเชยีงทอง 
- พระธาตพุสู ี– ตลาดไนทบ์ารซ์า 
 

✈ �  �  
SUNWAY HOTEL 3*
หรอืเทยีบเทา่, เมอืง
หลวงพระบาง 

2 ตักบาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - พพิธิภัณฑห์ลวงพระบาง - ถ ้าติง่ - 
บา้นซา่งไห ่- น ้าตกตาดกวางส ี- บา้นผานม – วัดแสนสขุาราม 
 

�  �  �  
 SUNWAY HOTEL 3*
หรอืเทยีบเทา่, เมอืง
หลวงพระบาง 

3 ศนูยเ์ครือ่งเงนิ- วัดใหมส่วุรรณภมูาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง 
- กรงุเทพฯ �  ✈   

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัโพนเพา - วดัวชิุนราช - วดัเชยีงทอง - พระธาตพุสู ี-  

ตลาดไนทบ์ารซ์า 

07.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร ์F เช็คอนิกรุ๊ป
ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(BANGKOK AIRWAYS) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และ
อ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.05 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธปิไตย ประชาชนลาว โดยสาย

การบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG941 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน ลาว น า

ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้เดินทางถึง สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 

สาธารณรัฐประชาธปิไตย ประชาชนลาว น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนั้นน าท่านเขา้สู่ตัวเมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกไ้ดย้กให ้เมืองหลวงพระบาง เป็นเมือง

วัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เนื่องจากมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบา้นเรือนอันเป็น

เอกลักษณ์โคโลเนียลสไตลแ์ละขนบธรรมเนียมประเพณีทีง่ดงามและยังสบืทอดจนถงึปัจจุบัน เมอืงหลวง
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พระบาง เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ในอดตี โดยพระเจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแวน่แควน้ตา่งๆ ของชนเผ่าไท - ลาว 

ในเขตลุ่มแม่น ้าโขง แม่น ้าคาน แมน่ ้าอ ูกอ่ตัง้เป็นอาณาจักรลา้นชา้ง ณ ดนิแดนรมิน ้าโขง คอื หลวงพระ

บาง  จากนัน้น าท่านไปยัง วัดโพนเพา ซึง่เป็นวัดเล็กๆ ทีส่รา้งขึน้โดยพระอาจารยส์ายสมทุร มศีาสนสถาน

สว่นใหญอ่ยูบ่รเิวณเชงิเขา จดุเดน่ทีน่่าชมอยูท่ีส่นัตเิจดยีบ์นยอดเนนิ เป็นวัดสรา้งใหม ่เป็นทีว่ปัิสสนาธรรม 

เมือ่ไปถงึวัดแหง่นีจ้ะเห็นความแตกตา่งจากเจดยีอ์งคอ์ืน่ในเมอืงหลวงพระบาง ภายในเจดยีนั์น้สามารถเดนิ

ขึน้ไปชมความสวยงามในเจดีย์ทัง้ 4 ชัน้ และสามารถมองเห็นววิของเมืองหลวงพระบางไดโ้ดยรอบ  

สถานทีท่ีเ่ราจะไปเยีย่มชมอกีทีซ่ ึง่มคีวามส าคัญและเรือ่งราวยาวนานเชน่เดยีวกันคอื วัดวชินุราช ทีส่รา้ง

ขึน้ในสมัยพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอกีหนึง่พระธาตทุีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึง่เป็น

พระธาตุทีม่รีูปทรงคลา้ยกับลูกแตงโมผ่าครึง่ ชาวหลวงพระบาง จงึเรยีกชือ่ พระธาตุหมากโม นี้มาจนถงึ

ปัจจบุัน  อกีหนึง่สถานทีข่องผูม้าเยอืนเมอืงหลวงพระบางควรมาเทีย่วชม วัดเชยีงทอง ซึง่เป็นวัดทีส่ าคัญ

และมคีวามงดงามทีส่ดุแหง่หนึง่จนไดร้ับการยกยอ่งจากนักโบราณคดวีา่เป็นดั่งอัญมณีแหง่สถาปัตยกรรม

ลาว วัดเชยีงทองถกูสรา้งขึน้ในรัชสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพืน้รักสดี า เล่า

เรือ่งพุทธประวัตพิระสธุน-มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนทิานเพือ่นบา้น พระประธานมชีือ่ว่า “พระองค์

หลวง”นอกจากวัดเชยีงทองจะมพีระอุโบสถทีโ่ดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแต่ง

ลวดลายตามผนังภายในมกีารตบแตง่ดว้ยการน ากระจกสมีาตัดต่อกันเป็นรูปตน้โพธิข์นาดใหญ ่ดา้นขา้งก็

ตดิเป็นรูปสัตวใ์นวรรคด ียามบา่ยทีแ่สงแดดสอ่งสะทอ้นลงมาดูสวยงาม  จากนัน้น าท่านขึน้สู ่เขาพูส ีขึน้

บันได 328 ขัน้ นมัสการธาตุพูส ีเจดยีธ์าตุคูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึน้ทา่นจะไดรั้บ

ความกลิน่หอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลลีาวด)ี ซึง่เป็นดอกไมป้ระจ าชาตลิาว เมือ่ท่านถงึยอดใหท้่าน

นมัสการองคธ์าต ุซึง่สรา้งในสมัยพระเจา้อนุรทุธ เมือ่ปี พ.ศ. 2337 พระธาตเุป็นรูปทรงดอกบัว อยูบ่นฐาน

สีเ่หลีย่มยอดประดับดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ 7 ชัน้ สงู 21 เมตร ชมพระอาทติยย์ามอัสดง ววิทวิทัศน์รอบ

เมอืงหลวงพระบางยามเย็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารค ่าอสิระเดนิเทีย่วชม ตลาดค า่ (NIGHT MARKET) บนถนนศรสีว่างวงศ ์ตัง้แต่หนา้

พระราชวังจนสดุถนน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตร ีมทัีง้เสือ้

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

สนิคา้แทบทกุชิน้เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจ าหน่ายในราคาทีต่อ่รองกันได ้อกีทัง้ยังมเีบ

เกอรี ่ต่าง ๆ เพื่อใหท้่านไดล้ิม้ลอง และขนมเคก้อันแสนอร่อยนานาชนดิ หากท่านใดจะเลอืกซือ้ของใส่

บาตรในเชา้วันรุง่ขึน้ก็สามารถจัดแจงหาซือ้ไดเ้ชน่กนั 

พกัที ่
 SUNWAY HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่, เมอืงหลวงพระบาง 

วนัที ่2 
ตกับาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง - ถ า้ต ิง่ - บา้นซ่างไห่ - 

น า้ตกตาดกวางส ี- บา้นผานม - วดัแสนสขุาราม 

 ตืน่เชา้ท าธรุะสว่นตัว จัดแจงเครือ่งแตง่กายเพือ่รอ ใสบ่าตรขา้วเหนียวพรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระบาง 

ซึง่พระสงฆแ์ละสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมอืงหลวงพระบางจ ะออกบณิฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรูป ซึง่เป็น

ภาพอันน่าประทับใจและสือ่ถงึความศรัทธาเลือ่มใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง (ค่า

ท าบญุ ไมร่วมในรายการ) จากนัน้ใหท้า่นเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็น ตลาดสดให ้

ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่า

นักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดนิชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ)์ ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นที่ตัง้ของ

อนุสาวรียเ์จา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์พระราชวังแห่งนี้อดีตนัน้เป็นที่ประทับของเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์
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ตอ่มาเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ไดถ้กูปรับเปลีย่นใหเ้ป็น

พพิธิภัณฑ ์ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บา้นคูเ่มอืงหลวงพระบาง  จากนัน้น า

ทา่นชม ถ า้ต ิง่ ตัง้อยูใ่นภเูขาลกูใหญต่ระหงา่นอยูร่มิน ้าโขง เป็นลักษณะถ ้ารมิหนา้ผามโีพรงถ ้าตืน้ๆ มหีนิ

งอกหนิยอ้ยเล็กนอ้ย เดมิมพีระพุทธรปูทอง เงนิ นาก ปัจจบุันเหลอืแตพ่ระพุทธรปูไมจ้ านวนนับพันองค ์ใน

อดตีเจา้มหาชวีติแหง่หลวงพระบาง ตอ้งไปสกัการะบชูาพระพทุธรปูในถ ้า โดยเฉพาะชว่งปีใหมล่าว ทัง้เจา้

มหาชวีติ ขา้ราชบรพิาร พระสงฆ ์ประชาชนท่ัวไปจะเดนิทางไปสรงน ้าพระพุทธรปูทีถ่ ้าติง่บนและถ ้าติง่ลา่ง 

 ดังนัน้ถ ้าติง่จงึเป็นอกีไฮไลส าคัญทีท่า่นจะไปไปชมและสกัการะพระพุทธรปูภายในถ ้า  น าทา่นเดนิทางชม

วถิชีวีติของชาวลาวที ่บา้นซา่งไห (Sanghai) ตัง้อยู่รมิแมน่ ้าโขง เป็นหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการตม้

เหลา้ขาว หรอืทีช่าวตา่งประเทศเรยีกกนัวา่ “เหลา้ลาว (Lau Lao)” แทบทกุหลังคาเรอืนจะมกีารตม้เหลา้ 

อันเป็นเอกลักษณ์เด่นๆ และเป็นอาชพีหลักของหมู่บา้นซา่งไห นอกจากจะใหท้่านไดช้มกรรมวธิกีารตม้

เหลา้แลว้ยังมสีนิคา้ทีเ่ป็นเหลา้หมักอกีมากมาย อาทเิชน่ เหลา้ดองแมงป่อง เหลา้ดองงู จะซือ้เป็นของ

ฝากก็ไดน้อกจากจะมีเหลา้ตม้แลว้ยังมีการทอผา้ เครื่องเงนิและของที่ระลกึของชาวเขาเผ่าแมว้วาง

จ าหน่ายอกีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปชม น า้ตกตาดกวางส ีซ ึง่หมายถงึกวางหนุ่ม น ้าตกนี้ตกจากเขาทีส่งู 70 เมตร 

สามารถถา่ยภาพจากดา้นหนา้ซึง่มสีะพานพาดผา่นสายน ้าทีต่กลงมา ฉากหลังคอืน ้าตกหนิปนูสขีาวและน ้า

ใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกดิเป็นสรีุง้ใหไ้ดเ้ห็น ทัศนียภ์าพโดยรอบเป็นธรรมชาตใิหเ้หลา่นักทอ่งเทีย่ว

ไดศ้กึษาแมกไมพ้ชืพันธแ์ละยังมจีุดลงเลน่น ้าตามล าธารเล็กๆ บรเิวณดา้นลา่งของน ้าตกทา่นจะไดพ้บกับ

หมดี าทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมถา่ยรปู นอกจากความงามของน ้าตกแลว้ ยังหาซือ้ของทีร่ะลกึทีท่างเขา้น ้าตกได ้

อกีดว้ย  จากนัน้ชม บา้นผานม หมูบ่า้นชาวไทลือ้ผูท้อผา้ของเจา้มหาชวีติลาว อกีหนึง่จุดทอ่งเทีย่วซึง่ผู ้

มาเยอืนหลวงพระบางไมค่วรพลาด เพราะบา้นผานมมีชือ่เสยีงในการท าผา้ทอมอืดว้ยกีก่ระตกุแบบดัง้เดมิ 

ผา้ทอบา้นผานมมทัีง้ผา้แพรเบีย่งลวดลายแบบลือ้แท ้ๆ  และผา้ทีป่ระยุกตเ์ป็นของใชใ้นชวีติปัจจุบัน เชน่ 

ผา้ปูโต๊ะ ผา้คลุมเตียง ผา้รองแกว้รองจานฯลฯ เดี๋ยวนี้ชาวบา้นผานม น าผา้ทอมาวางจ าหน่ายให ้

นักทอ่งเทีย่วเลอืกซือ้ทีศ่นูยห์ัตถกรรมกลางหมูบ่า้น  จากนัน้น าทา่นชม วดัแสนสขุาราม ตามประวัตกิลา่ว

วา่ชือ่ของวัดมาจากเงนิจ านวน 100,000 กบี  ทีม่ผีูบ้รจิาคใหเ้ป็นทนุเริม่สรา้ง เป็นวัดเกา่แกท่ีถ่กูสรา้งขึน้

ภายหลังทีน่ครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวยีงจันทน์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  SUNWAY HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่, เมอืงหลวงพระบาง 

วนัที ่3 ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - วดัใหมส่วุรรณภมูาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเขา้สู ่ศนุยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการท าเครือ่งเงนิ และเครือ่งประดับของใชต้า่งๆ ทีม่กีาร

ออกแบบไวอ้ยา่งสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ชี ือ่เสยีงของลาว  จากนัน้น าท่านชม วดัใหมสุ่วรรณภูมา

ราม หรอืทีช่าวหลวงพระบาง เรยีกกันสัน้ๆ วา่ "วัดใหม"่ เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระสังฆราชบญุทัน 

ซึง่เป็นสมเด็จพระสังฆราชองคส์ุดทา้ยของลาวและยังเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมอืง

หลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสักรนิฤทธิ ์จนกระท่ังถงึปี พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิพระบางไป

ประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระท่ังปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้ส ิง่ที่เราจะ

สงัเกตเห็นถงึความแตกตา่งจากวัดอืน่ๆ คอื ตัวอโุบสถ (สมิ) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามขีนาด

ใหญ่ มชีายคาปกคลุมทัง้สีด่า้นสองระดับต่อเนื่องกัน ผนังดา้นหนา้พระอุโบสถตกแต่งดว้ยภาพลงรักปิด

ทองดเูหลอืงอรา่มงามตายาวตลอดผนัง เลา่เรือ่งพระเวสสันดรชาดก โดยฝีมอืชา่งหลวงประจ ารัชกาลเจา้

มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ เดนิทางสู ่ตลาดดารา เพือ่ชมเครือ่งเงนิ ผา้ทอมอืทีม่าจากแขวงหัวพัน ซ าเหนือ 
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************************************************* 

 
 
 
 
โปรแกรม : Laos...สะบายด ีหลวงพระบาง เมอืงมรดกโลก 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น 
 ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

วันที ่24-26 พฤศจกิายน 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 8,000.- 2,000.- 

วันที ่30 พฤศจกิายน-02 ธันวาคม 
61 

13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 8,000.- 2,000.- 

วันที ่08-10 ธันวาคม 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 8,000.- 3,000.- 

 

*** ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,900.- *** 

*** ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
**ส าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศลาว 

หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ัง้** 
 

หมายเหต ุ: รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 450 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

 

และหลวงพระบาง นอกจากนัน้ยังมผีา้ทอของไทลือ้ และผา้ทอจากลาวสงู ทอเป็นผา้ซิน่ หมวก ยา่ม ฯลฯ  

สมควรแกเ่วลาอ าลาเมอืงหลวงพระบาง เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง เพือ่น าทา่นเดนิทาง

กลับสูป่ระเทศไทย 

12.45  น.   น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่

PG942 (BANGKOK AIRWAYS) (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 



 
 

 

6 
 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ท ีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้

เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ

ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้   

แลว้ 

 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  
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9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม /ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

2. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่,คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง,คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 450 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

 

เง ือ่ไขการยกเลกิเดนิทาง 
 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศกมัพูชา 

ไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้

ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท 

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมา

จา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.     บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกู

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้สิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เที่ยวบนิ และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14.  โรงแรมทีพั่กในประเทศกัมพูชามมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ

ลาวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านัน้ โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ 

Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวาง

รูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่

สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

********* HAVE A NICE TRIP ********** 


