
    1 
 

 
                                                     อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ**  

 
 
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

       วนัที ่11 - 13 พ.ค. 61 8,888 8,888 3,500 5,900  

       วนัที ่26 - 28 พ.ค. 61 9,999 9,999 3,500 5,900  

       วนัที ่8 – 10 ม.ิย. 61 9,999 9,999 3,500 5,900  

       วนัที ่15 – 17 ม.ิย. 61 9,999 9,999 3,500 5,900  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตพุสู-ีตลาดมดื                                   ( - / - / - )  
10.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD) โดยมี

เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่นเจา้หนา้ทีต่รวจเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระกอ่นเดนิทาง 
13.55 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงหลวงพระบาง โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที ่FD 1030 

15.20 น.   ถงึสนามบนิหลวงพระบางประเทศลาวไกดท์อ้งถิน่รอรับคณะแลว้น าท่านขึน้รถตูห้รอืรถบัสปรับอากาศทอ้งถิน่ เดนิทางสู่ เมอืงหลวง
พระบาง 

ค ่า อสิระอาหารค ่า  
หลังจากนัน้น าทา่นไปสักการะพระธาตพุสู ี“Phousi Hill” (ไมร่วมคา่เขา้)ทีต่ัง้อยู่
บนเนนิเขาสูง 150 เมตรใจกลางเมอืงหลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึน้ไปก็เหมอืนมาไม ่
ถงึหลวงพระบางสองขา้งทางขึน้ พระธาตุ ร่มรื่นและหอมอบอวลไปดว้ยดง ดอก
จ าปาลาวหลากสสีัน(ชว่ง กพ.-มคี.)มองจาก ยอดพูสคีอืภาพพานอรามาของราชธานี
เกา่แกร่มิแมน่ ้าโขงจากนัน้ใหท้า่น 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดไนทบ์ารซ์า (Night Market)เป็นถนนคนเดนิ ตอน
เย็นตัง้แตเ่วลา 5 โมงเย็นถงึประมาณ 4 ทุม่ จะมชีาวลาวสงู ลาวเทงิ  ลาวมง้ ชาวบา้น
ผานมแมน้แตช่าวหลวงพระบางเองก็จะน าสนิคา้พืน้เมอืงไม่ว่าจะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมอื  
ผา้นุ่ง ผา้ซิน่ เครื่องเงนิ เครื่องไมส้นิคา้มากมายถูกวางอยู่บนถนนและ รมิทางเดนิ 
ตัง้แตห่นา้ พระราชวังจนสดุหัวถนน อสิระตามอัธยาศัยค ่า      
ทีพ่ัก VILLA PUMALIN หรอืเทยีบเทา่      
      

วนัทีส่อง ตกับาตรขา้วเหนยีว-ตลาดเชา้-วดัเชยีงทอง-พระราชวงัหลวงพระบาง-วดัวชิุน-น า้ตกตาดกวางซ ี               (B / L / - )       
05.30 น.     ตืน่เชา้ไปรว่ม ท าบญุ-ตักบาตรขา้วเหนยีว กับชาวหลวงพระบางทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากันออกมา           
  น่ังรอตักบาตรพระสงฆท์ีเ่รยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆรปูซึง่เป็นภาพยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของหลวงพระบาง        

โดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสังคมอันสงบสขุและความเลือ่มใสศรัทธาทีม่ตีอ่พทุธศาสนาทีห่ย่ังรากลกึลงในวัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง
แวะเทีย่วชมตลาดเชา้         

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) ณ หอ้งอาหารโรงแรม   
จากนัน้เดนิทางสูพ่ระราชวงัหลวงพระบาง(Royal Palace Museum)ภายในนัน้มกีารจัดแสดงประวัตศิาสตรอ์ันเกา่แกแ่ละ

ยาวนานของเมอืงหลวงพระบาง เมือ่เขา้ไปสู ่พระราชวังหลวงพระบาง จะพบกับหอ้งโถงดา้นหนา้ขนาดใหญซ่ึง่เป็นทีป่ระดษิฐาน

ของพระบาง ซึง่เป็นพระพทุธรปูหลอ่จากทองค าบรสิทุธิ ์พระบางคอืพระพทุธรปูศักดิส์ทิธิท์ ีช่าวลาวใหค้วามเคารพนับถอื และ

เลือ่มใสศรัทธาเป็นอยา่งมาก รวมถงึมกีารจัดแสดงสิง่ตา่งๆ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเมอืงหลวงพระบาง และของขวัญ ของก านัลจาก

นานาประเทศทีม่อบใหก้ับประเทศลาวน ามาจัดแสดง ณ พระราชวังหลวงพระบางวดัเชยีงทอง“Wat Xieng Thong” (ไมร่วมคา่

เขา้) ซึง่เป็นวัดหลวงคูเ่มอืงหลวงพระบางโดยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชไดโ้ปรดใหส้รา้งขึน้จากนัน้น าชมวดัวชิุนราช 

“Visounnarath Temple” (ไมร่วมคา่เขา้) สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้วชินุราช วัดนีม้พีระธาตเุจดยีอ์งคใ์หญร่ปูทรงคลา้ยแตงโมผา่

ครึง่ท าใหช้าวลาวเรยีกกันวา่พระธาตหุมากโม  

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2) ณ รา้นอาหาร         
บา่ย เดนิทางไปยัง น า้ตกตาดกวางซ ี“Tat Kuang Si Waterfalls”ระหว่างทางผ่านหมู่บา้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้นถงึน ้าตก

ตาดกวางซ ีซึง่เป็นน ้าตกทีส่วย ทีส่ดุในเขตหลวงพระบางชมความงามของ น ้าตกทีล่ดหล่ันเป็นชัน้ๆ  อยา่งสวยงามแต่ละชัน้เกดิจาก
การสะสมของหนิปนูทีไ่หลปะปนมากับน ้าพรอ้มกับชมความรม่รืน่เขยีวชอุม่รอบๆ บรเิวณ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับหลวงพระบาง      

ค ่า อสิระอาหารค ่า  
ทีพ่ัก VILLA PUMALIN หรอืเทยีบเทา่          
 
 
 
 
 
 
 

           
วนัทีส่าม หมูบ่า้นผานม-วดัแสนสขุาราม-สนามบนิดอนเมอืง                                                                        ( B / L/ - ) 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
09.00 น.      จากนัน้น าทา่นชม บา้นผานม หมูบ่า้นชาวไทลือ้ผูท้อผา้ของเจา้มหาชวีติลาว อกีหนึง่จุดทอ่งเทีย่วซึง่ผูม้าเยอืนหลวงพระบางไม่ควร

พลาด เพราะบา้นผานมมชีือ่เสยีงในการท าผา้ทอมอืดว้ยกีก่ระตกุแบบดัง้เดมิ ผา้ทอบา้นผานมมทีัง้ผา้แพรเบีย่งลวดลายแบบลือ้แท ้ๆ  
และผา้ทีป่ระยุกตเ์ป็นของใชใ้นชวีติปัจจุบัน เชน่ ผา้ปูโต๊ะ ผา้คลุมเตยีง ผา้รองแกว้รองจานฯลฯ เดีย๋วนี้ชาวบา้นผานม น าผา้ทอมา
วางจ าหน่ายใหนั้กทอ่งเทีย่วเลอืกซือ้ทีศ่นูยหั์ตถกรรมกลางหมูบ่า้น 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) ณ รา้นอาหาร         
จากนัน้น าท่านชม วดัแสนสุขาราม (Wat Sensoukaram) ตามประวัตกิล่าวว่าชือ่ของวัดมาจากเงนิจ านวน 100,000 กบีทีม่ผีู ้
บรจิาคใหเ้ป็นทนุเริม่สรา้งเป็นวัดเกา่แกท่ีถ่กูสรา้งขึน้ภายหลังทีน่ครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวยีงจันทน์ 

16.30 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที ่FD1031 
17.55 น.      ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ…..พรอ้มความประทับใจ 

 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้**  
 

 
 
 
 
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 

การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.   8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   
1.    ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  
2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ตามความพงึพอใจ 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  ช าระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้สามารถเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดนิทางไดก้่อนที่บรษัิทฯจะท าการออกต๋ัวโดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2  

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้  
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง  

• กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทางสามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง 
ทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ 

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนการเดนิ สามารถเปลี่ยนไดเ้พียง 1 ครัง้เท่านั้น หากแจง้หลังจากนี้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้ 

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี  
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิททัวรค์นืคา่ใชจ้่ายใหทั้ง้หมดตามยอดทีผู่จ้องช าระ(หากการเดนิทางนัน้ตรงกับ 

ชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่าน 
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้  

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท   
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100% 
หมายเหต ุ 
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป (ไมม่หีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทางดว้ย) 
2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศลาว 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศลาว ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศลาวเรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้


