
 
 

 
 

หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 3 วนั 
โปร..ถกู.โค.ตะ.ระ หนีเทียวลาวแบบชิลๆ เดือนเมษายนถึงกนัยายน19 

โปรแกรม :  วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่นําโขง – แม่นําคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอ

พพิธิภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – นําตกกวางสี – ตลาดเช้า –ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดพระ

ธาตุหลวง – วัดธาตุหลวงเหนือ  – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อนําพญานาค – อนุสาวรีย์ประตูชัย – พระธาตุดาํ  

พิเศษ : รว่มตกับาตรขา้วเหนียวสไตรช์าวหลวงพระบาง 

จาํนวนวนั เริมตน้ (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 8,988 เมษายนถึงกนัยายน19 Lao Airlines (QV) 10 ท่านต่อคณะ 

วนัเดินทาง 3 วนั 2 คืน (พกั 2 คืน@หลวงพระบาง) ระดบั 3 ดาวมาตรฐานลาว 

อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 2 มือ อาหารกลางวนัและคาํ@หอ้งอาหารทอ้งถิน 4 มือ  

เทียวบิน ขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงเทียวบินและตารางการบินของสายการบินตามทีไดอ้นุมติั 

 (ทีนังจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตวั ) 

สายการบิน BKK-LPQ เวลาออก เวลาถึง VTE-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Lao Airlines (QV) QV634 1025 1205 QV445 1835 1940 

 
Itinerary หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 3 วนั 10 ท่าน ออกเดินทางเมษายน–กนัยายน19 



 
 

จาํนวนวนั เริมตน้ (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 8,988 เมษายนถึงกนัยายน19 Lao Airlines (QV) 10 ท่านต่อคณะ 
 

วนั รายการท่องเทียว B L D 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง – วดัทาดหลวง – วดัใหม่สุวนัพูมาราม – สักการะ

พระธาตุพูสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) 

 พกัที โรงแรมระดบั 3 ดาวลาว 

- X X 

วนัทีสอง ตกับาตรขา้วเหนียว – ตลาดเชา้ –  พระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง – วดัแสนสุขารมณ์ – วดัเซียง

ทอง – มรกตมหศัจรรย ์แห่งหลวงพระบาง นาํตกกวางสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) 
X X - 

วนัทีสาม บินเขา้สู่เมืองหลวงเวียงจนัทน์ – พระธาตุหลวงทีเป็นทีสักการะของชาวลาว และ เพือนบา้นใกลเ้รือนเคียง – 

วดัธาตุหลวงเหนือ – วดัธาตุหลวงใต ้– บ่อนาํพญานาคหรือบ่อนาํทิพย ์– ประตูชยั สัญญาลกัษณ์ เมืองขึนของ

ฝรังเศส ทีทิงไว ้ตงัตระหง่านสวยงาม – พระธาตุดาํ ทีมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ตังอยู่บริเวณวงเวียน ตรง

หมู่บา้นธาตุดาํ – สนามบินนานาชาติวดัไต (เวียงจนัท)์ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

X X - 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนขึนไป 

และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ทีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพทีดี (ไม่ชาํรุด) 

DAY วันแรก  กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง เชา้ กลางวนั เยน็หรือคาํ 

1 เวลาทีประเทศลาวเท่ากบัเวลาทีประเทศไทย | เวลาบินประมาณ 2 ช.ม. - x x 
เช้า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบนิ ใกล้ประตูทางเข้า  

(นดัหมายก่อนออกเดินทาง 3 ชวัโมงล่วงหนา้ก่อนเครืองออก)  

พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก 

เช็คอินหมายเลข 
W 7-8 

Lao Airlines 
(QV) 

หมายเลข   
10 

ขอ้แนะนาํ 
หากท่านมีปัญหาเรืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 

 หา้มนาํผลไมแ้ละเนือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศลาว หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนืองจากโรงแรมทีพกัในลาวอาจจะไม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึนลงห้องดว้ยตวั

ท่านเอง เพือป้องกนัหลายกรณีทีอาจเกิดขึนได)้   

 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารทีแลกเปลียนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เกบ็ติดตวัเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึนเครือง ”  กรุณารอทีประตูขึนเครืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเครืองออก 

 นาํเสือแจ็คแกต็ติดตวัขึนเครืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพือการพกัผ่อนทีอบอุ่น  (สําหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปลียนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนใหม้ากทีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธิทาํใหน้อนหลบั ไม่ดืมสุรา

หรือของมึนเมา และดืมนาํมากๆ) 



 
 

พร้อมเดินทาง !  การเช็คอินตวัเดินทางทีเคาเตอร์สายการบิน  เงือนไข 

 เคานเ์ตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการกอ่นเวลาเครืองออกสาม (3) ชวัโมง เคานเ์ตอร์ จะปิดใหบ้ริการกอ่นเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสารจาํเป็นต้องดาํเนินการ

ใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาทีไดร้ะบุไว ้ทงันีไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารทีท่านได้ชาํระไป

แลว้ 

 ไม่แสดงตนหรือยืนยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 

 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ย่างครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางทีชาํรุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสารทีไม่ถูกตอ้ง)  

 สาํหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึงจาํเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานทีต่างๆ   หรือ  เอกสารการแจง้เขา้แจง้ออก   หรือ  เอกสาร

ดา้นการทาํงาน Work Permit 

 กระทาํการประทุษร้ายแกพ่นกังานของสายการบิน หรือกอ่ใหเ้กดิความวุ่นวาย ณ เคานเ์ตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิน เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่า

โดยการกระทาํหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอืนไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือขึนเครืองบิน 

 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแกก่ารเดินทางเนืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการทีเป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ดัในทางการแพทย ์และ หรือ  หากสาย

การบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเงือนไขทางการแพทยข์องท่านอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพแกผู่โ้ดยสารอืน 

ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบิน LAO AIRLINES (QV) (บริการอาหารว่างบนเครือง) 

08.00 

เชา้วนัสดใส เดินทางไป  Airport แบบอินเทรนดโ์ดย Airport City Link หรือ รถยนตส่์วนตวั หรือ ใชบ้ริการรถลีมูซีนหรือแท๊กซีของ

ค่ายต่างๆ  สู่สนามบินสุวรรณภูมิ Check in ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ W แถว W10-12 สายการบินลาวแอร์ไลน์ เทียวบินที QV634 สู่ 

เมืองหลวงพระบาง 

10.20 
เหินฟ้าออก จากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พร้อมเครือง ATR 70 ทีนงั มาตรฐาน ความปลอดภยัสูง พร้อมการ

บริการบนเครือง สบายดีการบินลาว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม.40นาที อาหารว่าง (กล่องนะจ๊ะ แต่กอ็ร่อยแบบลาวโซ ครับผม)                                                                

12.20 

เดินทางถึง สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง (สมกบัเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ไม่ซับซ้อนเดินสบายมาก) ผ่านขนัตอนตรวจคนเขา้

เมือง ไม่ตอ้งทาํวีซ่าสาํหรับพาสปรอตไทย (ง่ายๆ ครับ) ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 นิว พืน

หลงัสีขาว 1 ใบ                                                                          

12.45 
เจ้าหน้าที Guide รอถือป้าย “ Journey Laos ” ให้การบริการดา้นหน้า พร้อมรถเดินทาง เพือนาํท่านไป

รับประทาน อาหารกลางวนัแบบง่ายๆ ( เฝ๋อนาํหลวงพระบาง ) ณ ร้านอาหาร ใจกลางเมือง 

14.00 

หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ เกาะกลางเมืองหลวงพระบาง ทีโอบลอ้มไปดว้ยสายนาํจากแม่นาํคาน ไหลมาโอบมาบรรจบ

กบั มหานทีสายนาํแห่งเอเชีย แม่นาํโขง  ชมวิวความงดงาม เรียบรอบเมือง วิถีแห่งเมืองพระบาง วดัทาดหลวง ตามตาํนานกล่าวว่าวดั

ทาดหลวงสร้างขึนโดย สังฆทูต ของพระเจา้อโศกมหาราช ซึงเดินทางจากอินเดียมาเผยแพร่พุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที 3 สร้างขึน

ในปีพ.ศ.2361 ในรัชกาลพระเจา้มนัธาตุราช หลงัเปลียนแปลงการปกครอง ปัจจุบนั เป็นทีเก็บพระสรีรังคารของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าง

วงศ ์และ พระราชวงศ ์ภายใน สิมวดัทาดหลวงมีราวเทียนไมแ้กะสลกัฝีมือเยยีมเรืองรามเกียรติ ซึงเจ้ามหาอุปราชบุญคงสร้างถวายใน

พ.ศ.2458 ทุกๆปีในวนัที 29 ตุลาคม ซึงครบรอบวนัสวรรคตของพระองค์ เชือพระวงศ์เก่าทงัทียงัอาศยัอยู่ในเมืองหลวงพระบางและ

จากต่างประเทศ จะกลบัมาร่วมกนัทาํบุญทีวดันี วดัใหม่สุวนัพูมาราม ซึงอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกบัพระราชวงัหลวงวดันีเคยเป็นที

ประทบัของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยติัธรรม เข้านมัสการ พระประธานภายในโบสถ์ และ ชม

สถาปัตยกรรม ลานชา้ง ลายภาพวาดลงรัก ปิดทอง บริเวณดา้นหนา้ทางเขา้พระอุโบสถ ไดเ้วลาแสงอาทิตยเ์ริมอ่อนตวัลง นาํคุณไปยงั 

ยอดภูทีสูงทีสุดในเขตเมือง ใหคุ้ณออกกาํลงักายยามเยน็เดินนบับนัได กว่า 300ขนั ขึนไปยงัยอดภู  ระหว่าง สองขา้งทางขึนพระธาตุ

ร่มรืนและหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจาํปาลาว มีจุดพกัชมวิว มุภาพเบิร์ดอายวิว 360องศา (ทีขอบอกว่า ใครทีผ่านขา้มแม่นาํคาน ไป

กลบัเกิน 3 รอบ ไปแลว้ไม่ขึนคาน ตามชือแน่ๆๆ ครับ) สักการะพระธาตุพูสี ทีตงัอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  เป็น ปูชนียสถาน ที

เคารพของ ชาวเมืองหลวงพระบาง นกัท่องเทียวทีมาเยอืนหลวงพระบาง หากไม่ไดขึ้นไปกเ็หมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง มองจากยอด



 
 

พูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ ริมแม่นาํโขง ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซับซ้อนสมกบันามว่า บา้นผา เมืองภู อู่รยะธรรม ลา้น

ชา้ง    

18.00 

ลงจากยอดพู ทศันียภาพ ทีมองลงมา ยงับริเวณทางลง จะเห็นความเคลือนไหว สีสันยามคาํคืนของ ตลาดมืด หลวงพระบาง กาํลัง

เริมตน้  จากนนันาํท่าน ไปทานอาหารคาํ ณ รับประทานอาหารคาํ ณ ร้านอาหารปากหว้ยมีชยั หลงัอาหารคาํ อิสระกบัการเดินในตลาด

มืด (ตลาดกลางคืนนะครับ) เลือกชมสินคา้พืนเมือง ทีทอดตวัยาวเป็นถนนคนเดินตลอดแนวถนนขา้วเหนียว ( ถนน สักรินทร์ ) 

20.30 จากนนั นาํท่านเขา้เชค็อินโรงแรม Saysamphanh Hotel หรือ เทียบเท่า 
 

พระธาตุพูสี วดัใหม่สุวนัพูมาราม 
 

DAY วันทีสอง  หลวงพระบาง  เชา้ กลางวนั เยน็หรอืคาํ 

2  x x - 
05.00 

Morning call ปลุกท่าน ตืนเชา้รับอรุณสดใส สูดกลินไอ ดินแดนทีไดชื้อว่าเป็นแหล่งโอโซนทีบริสุทธิอีกแห่งหนึงของโลก เพือเตรียม

ตวั ทาํบุญรับบุญ ตกับาตรขา้วเหนียว ตามประเพณี ชาวหลวงพระบาง 

05.30 

นาํท่านเดินทางออกจากทีพกั ไปยงับริเวณ ถนนทีทอดตวัยาวเพือนงัตกับาตรขา้วเหนียวตามประเพณีตกับาตรขา้วเหนียวลาว นิยมสืบ

ทอดกนัมามากกว่า 200ปี การใส่จะหยบิขา้วเหนียวเพียงปลายนิวมือใส่ลงบาตร ไม่นิยม ใส่อาหารหรือของอืนๆลงในบาตร ซึงในทุก

เชา้จะมีพระเณรกว่า 100 รูป ออกเดินรับบาตร บนถนน สายหลกัแห่งนี  ตลาดเชา้ ขา้งวดั ตลาดชุมชนเก่าแก่ ทีเป็นทีจาํหน่าย พืชผกั 

ปลา และ ของป่าหายาก รวมถึงอาหารสาํเร็จรูปลาว นานาชนิด และ ของใชต่้างๆๆอาทิ ผา้ทอมือ ในรูปแบบต่างๆ ตลาดแห่งนี เป็น

ตลาดชุมชน ทีขายของราคาปกติ ไม่มีราคานกัท่องเทียว ต่อรองราคากนัไดบ้า้งเลก็นอ้ย ไฮไลท์ อยูที่ตอนทา้ยตลาด ทางออก ริมแม่นาํ

โขง ทีเป็นร้านกาแฟ  ประชานิยม ฮิปๆ เสน่ห์แบบลาว ทีตอ้งหา้ม พลาด 

07.30 นาํท่านเดินทางกลบัมายงัทีพกั รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.30 

รถตูป้รับอากาศ และ Guide รอใหบ้ริการพาคุณ สบายสบายทวัร์ วนันี แต่งกายร่วมสมยันิยมไทย หรือลาว ตามสะดวก กบัโปรแกรม  

City tour แม่หญิงแนะนาํใหนุ่้งซิน หรือกระโปรงยาวคลุมเข่า เพราะสถานทีสาํคญัภายในเมืองหลวงพระบาง ไม่อนุญาตให้ แม่หญิง 

ทีสวมใส่กางเกง ทงัสัน – และ ยาว เสือ ทีบาง หรือ ออกแนว on the beach วดัแสนสุขารมณ์ วดัทีมีชืออนัเป็นมงคล และเป็นวดัคู่เมือง

เก่าแก่ทีสุดอีกหนึงวัด สร้างในปี คริสต์ศตวรรษที 15 ทีซ่อนความธรรมดา ทีไม่ธรรมดา ของจิตรกรรมภาพวาด ในยุคโยนก ทีมี

ลกัษณะ เหมือนจิตรกรรมภาพวาด ของสกุลช่างเมืองน่าน ซึงจะพบเห็นได ้ในวดัหลายแห่งของจงัหวดัน่าน ทีถูกจดัใหเ้ป็นเมืองคู่แฝด 

และ รวมถึง จงัหวดั เลย (ประตูทางเดินของวดัแห่ง นีสามารถเดิน เชือมต่อ เดินไปยงัอีกสามวดั ติดกนัได ้และ ยงั เป็นอีกหนึงสถานที

ยอดนิยม ทีมีอาคารรูปทาง ชิโนโปรตุเกส เรียงราย ตลอดแนวสองฝังถนน ทีสวยงาม และ เงียบ สงบ ) วดัเซียงทอง วดัสวยงามทีสุด ที

เป็นทีเกบ็พระ ราชรถเกย เมือครัง สมเดจ็เจา้มหาชีวิต และ ยงัเป็นสถานทีสาํคญั ทีคู่แต่งงาน ชาวลาว นิยมตอ้งมากราบไหว ้พร้อมทงั



 
 

ถ่ายรูปคู่ ณ วดัแห่งนี และ ทีพลาดไม่ได ้ ตอ้ง ชมพระม่าน ในโบสถ์เล็ก (จะมีช่องเล็ก ๆ ให้ทุกคน หรีตาขา้งหนึงมองเขา้ไป จึงจะ

เห็น) พระม่าน หนึงปีจะอนัเชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ลาว เพือให้ประชาชนสักการบูชา อย่าง

ใกลชิ้ด หากยงัไม่จุใจ ไปอุม้พระเสียงทาย อยูใ่กล ้ๆ หอพระม่าน กล็องอธิฐานเสียงทายกนัดู  ดวงใคร ดวงมนั หลายท่านพิสูจน์แลว้  

ว่าแม่นจริงๆ ไม่เชือลองตงัจิอธิษฐาน พิสูจน์ไดด้ว้ยตวัเอง  

 

พระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง  นาํตกกวางสี 

บรรยากาศตลาดกลางคนื วดัเชียงทอง 
 

12.00 อาหารลางวนั ณ ร้านอาหาร  

13.00 

หลงัอาหารกลางวนั ขึนรถตูป้รับอากาศเดินทางต่อไปยงัพระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซึง

เป็นทีประทบัของเจา้มหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาวฝรังเศสเป็นผูอ้อกแบบ มีหอทีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 

ทาํดว้ยทองคาํ 90 เปอร์เซ็นตเ์ป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึงเป็นทีมาของชือเมืองหลวงพระบาง 

14.30 

จากนันนาํท่านไปยงั มรกตมหัศจรรย ์แห่งหลวงพระบาง นาํตกกวางสี หรือ นาํตกกวางซี เป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติซึงมี

ชือเสียงทีสุดของหลวงพระบาง นาํตกแห่งนีอยู่นอกเมืองหลวงพระบางไปทางทิศใตป้ระมาณ 30 กิโลเมตร ชือของนาํตกกวางสี 

หมายถึง กวางหนุ่มทีเขาเพิงเริมงอก (ภาษาไทยเรียกกวางซีหรือกวางเขาซี) นาํตกกวางสีเป็นนาํตกหินปูน สายนาํทิงตวัจากหน้าผาสูง

กว่า 70 เมตร สู่แอ่งนาํกวา้งเบืองล่าง ทาํใหเ้กิดละอองฝอยของไอนาํพุ่งกระจายทวับริเวณ โดยบริเวณดา้นล่างนาํตกจะมีสะพานและ

เส้นทางใหเ้ดินไปชมมุมต่างๆ ตลอดจนมีทีนังให้ชมทิวทศัน์และพกัผ่อนหย่อนใจ นาํตกกวางสีมีนาํไหลตลอดปี อากาศเยน็สบาย 

อนุญาตใหเ้ล่นนาํไดเ้ป็นบางจุดตามป้ายเตือนไวเ้ท่านนั สาํหรับนกัท่องเทียวทีอยากใกลชิ้ดนาํตกกมี็ทางเดินดา้น ขา้งให้เลาะไปยงัชนั

บน ซึงควรระมดัระวงัในการเดินเพราะจะเป็นเส้นทางทีลืนชนั (โปรดจดัเตรียมชุดเล่นนาํตกเพือความสนุก) 

17.30 นาํท่านเดินทางกลบัมายงั โรงแรม อิสระเตรียมตวั เพือคาํคืนสดใส บนถนนตลาดมืด แห่ง เมืองมรดกโลก 



 
 

18.00 

พร้อมทีล๊อบบี รถตูป้รับอากาศ และ Guide นาํคุณสู่ตวัเมืองหลวงพระบาง ณ ถนน ขา้วเหนียว จอดรับส่งคุณ บริเวณดา้นหนา้ตลาดมืด  

อิสระใหคุ้ณไดเ้ลือกลิมลองอาหารแบบคนทอ้งถิน ในซอยถนนขา้วเหนียว  (ตามรอย Amazing ของกินในหลวงพระบาง)หรือหาของ

อร่อยไฮโซ เก๋ไก๋ เช่น ร้านอาหารฝรังเศสร้านเท่ห์ แบบสไตล ์Chill out Restaurant is recommend  

- ร้านอาหารบา้นโบราณ (Antique House Restaurant)  

- ร้านอาหารฝรังเศส ชนัดี ราคาถูก แนะนาํ Dao Fa Bristo restaurant พ่อครัวฝรังเศส พูดลาว สุดยอด เมนูแนะนาํ ปลานิลแม่นาํโขง 

Filet แสนอร่อย พร้อม ของหวานแสนอร่อย Creeps with Bananas Flambé  

The best place chill out 

 แต่งตวัเท่ห์ๆ เดินแบบเปรียวๆ เฉียวเขา้ร้าน ไฮโซ  ราคาจ่ายสบาย  

 คาํแนะนาํทีอยากใหท้าํ แชะ แชท แชร์ สบายดีหลวงพระบาง 

20.30 รถตูป้รับอากาศ และไกดร์อรับทุกท่านกลบัสู่โรงแรม 
 

DAY วันทีสาม  หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั เยน็หรอืคาํ 

3  x x - 
06.00 

อาหารเชา้ ทีหอ้งอาหาร เลือกเติมความอร่อย และรับพลงั อนัสดชืน ของอากาศยามเชา้ ก่อนเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ ดินแดนสุวรรณ

ภูมิ กรุงเทพมหานครฯ 

06.30 เชค็เอาท ์ และ ออกเดินทางไปยงั สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง เพือเชค็อินทเ์ทียวบิน QV 112 to VTE 

07.40 การบินลาว นาํคุณเหินฟ้า ขา้มแม่นาํ มุ่งสู่ สนามบินวดัไต บริการอาหารว่าง บนเครือง 

08.30 เดินทางถึง สนามบินวดัไต นครหลวงเวียงจนัทน์ 

09.30 

Guide & Van รอถือป้าย “ Journey Laos ” รอใหก้ารตอ้นรับนาํท่านชม วดัพระธาตุหลวงเวียงจนัทน์ (ภายนอก) มีตาํนานเล่าสืบทอด

กนัมาว่า เป็นเมืองพญานาคเป็นผูส้ร้างหรือเนรมิตขึนมาใหเ้จา้นครเวียงจันทน์ขึนครองและไม่มีใครมารุกรานได ้เพราะมีพญานาค

ช่วยปกป้องคุม้ครอง อีกทงัยงัมีวดัธาตุหลวงเหนือและวดัธาตุหลวงใต ้ซึงเป็นทีอาศยัของพระภิกษุสามเณร จากนันนาํท่านชมบ่อนาํ

พญานาคหรือบ่อนาํทิพยบ์ริเวณขา้งๆพระธาตุหลวง ซึงใตก้น้บ่อจะเป็นทางเชือมลงสู่วงับาดาลของ พญาศรีสัตนาคราช ซึงผูค้นชาว

ลาวต่างให้ความศรัทธา องค์ท่านทุกคน ทีสําคัญ บ่อนําทิพย์นี นาํในบ่อเป็นนําจากวงับาดาล เชือกันว่า ผู ้ใดได้นาํนําทิพย์นีมา

สักการบูชา หรือ ประพรมตามร่างกาย จะช่วยเพิมพูนพลงักายทิพยใ์หสู้งขึน อนัจะนาํมาซึงความเป็นสิริมงคล ทาํสิงใดมกัจะสําเร็จ

ไดโ้ดยง่าย อีกทงั บริเวณพระธาตุหลวงเวียงจนัทน์ 
 

วดัพระธาตุหลวง ประตูชยั พระธาตุดาํ 

 

12.00 เดินทางเขา้สู่ เมืองหลวง เวียงจนัท ์นาํท่านไปรับประทานอาหาร เมนู ลาวแท้ๆ  ที ร้านอาหารใจกลางเมือง 

13.00 
หลงัอาหารกลางวนันาํท่านชม อนุสาวรียป์ระตูชยั สถาปัตยกรรมทีผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝรังเศสเขา้ดว้ยกนัซึงตงัตระหง่าน

อยูก่ลางเมืองเวียงจนัทน์ ประตูชยัแห่งนีสร้างขึนเพือระลึกถึงขา้ราชการและพลเรือนทีเสียสละชีวิตในสงครามอินโดจีน 



 
 

14.30 

จากนนันาํท่านเยยีมชมรอบ  พระธาตุดาํ ทีมีอายเุก่าแก่หลายร้อยปี ตงัอยูบ่ริเวณวงเวียน ตรงหมู่บา้นธาตุดาํ พระธาตุดาํ เป็นเจดียท์รง

ระฆังแปดเหลียมขนาดใหญ่ มีความงาม แปลกตา ไม่เหมือนกับเจดีย์อืนๆ ตามตาํนานเล่าขานกันมาว่าบริเวณพระธาตุเป็น

ทางเขา้ออกเมืองบาดาลทีพญานาค 7 เศียรทีมาช่วยเหลือชาวเมืองในสมัยทีทาํสงครามกับกองทัพสยาม จึงเป็นทีเลือมใสและ

สักการะบูชาของชนชาวลาว 

15.35 ออกเดินทางสู่ สนามบินวดัไต นครหลวงเวียงจนัทน์ เพือทาํการเชค็อินท ์สายการบินแห่งชาติลาว QV445  

18.40 สายการบินแห่งชาติลาว เทียวบิน QV445 นาํท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง 

19.40 เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดว้ยความสวสัดิภาพ   
 

การเปลียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึนได้ ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การล่าช้าของเทียวบิน สภาพอากาศ เป็นต้น  

ซึงบริษัทฯ และผู้ จัด จะดาํเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง ให้ดีทีสุด 
 

หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 3 วนั 
โปร..ถกู.โค.ตะ.ระ หนีเทียวลาวแบบชิลๆ เดือนเมษายนถึงกนัยายน19 

 เดินทางปกติ  10  ท่านผูใ้หญ่ (ราคาพิเศษไม่มีราคาเดก็ตาํกว่า 12ปี) (ทีนงัจาํกดั จอง+จ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิมค่าตวั) 

 Guide เป็นผูดู้แลบริการตลอด 3 วนั   
 ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากประเทศไทยดูแล ลูกคา้ตอ้งเดินทางไปเจอไกดที์หลวงพระบางดว้ยตนเอง 
 ** ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนราคาเพิม หากมีการปรับขึนของภาษีนาํมนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที  03/10/18** 

 ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลียนแปลงเทียวบินและตารางบินสายการบิน 

จัดเกบ็ 1,200 บาท ทีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ ) 
เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตยีง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 

ปกติผูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  
 

 

Departure มิถุนายน 2019  (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตวั ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดียว+ 

วนัศุกร์ 21 มิถุนายน 19 23 มิถุนายน 19 8,988 1,500 

วนัศุกร์ 28 มิถุนายน 19 30 มิถุนายน 19 8,988 1,500 
 

Departure กรกฎาคม 2019  (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตวั ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดียว+ 

วนัศุกร์ 05 กรกฎาคม 19 07 กรกฎาคม 19 8,988 1,500 

วนัศุกร์ 12 กรกฎาคม 19 14 กรกฎาคม 19 8,988 1,500 

วนัศุกร์ 19 กรกฎาคม 19 21 กรกฎาคม 19 8,988 1,500 
 

Departure สิงหาคม 2019  (ทีนังจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตวั ) 



 
 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดียว+ 

วนัศุกร์ 02 สิงหาคม 19 04 สิงหาคม 19 8,988 1,500 

วนัศุกร์ 09 สิงหาคม 19 11 สิงหาคม 19 8,988 1,500 

วนัศุกร์ 16 สิงหาคม 19 18 สิงหาคม 19 8,988 1,500 

วนัศุกร์ 23 สิงหาคม 19 25 สิงหาคม 19 8,988 1,500 

วนัศุกร์ 30 สิงหาคม 19 01 กนัยายน 19 8,988 1,500 
 

Departure กันยายน 2019  (ทีนังจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตวั ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดียว+ 

วนัศุกร์ 06 กนัยายน 19 08 กนัยายน 19 8,988 1,500 

วนัศุกร์ 13 กนัยายน 19 15 กนัยายน 19 8,988 1,500 

วนัศุกร์ 20 กนัยายน 19 22 กนัยายน 19 8,988 1,500 

วนัศุกร์ 27 กนัยายน 19 29 กนัยายน 19 8,988 1,500 
 

 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารทีมีอายตุาํกว่า 24 เดือน ณ วนัทีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพือขอราคาพิเศษ   เด็กทารกสามารถเดินทาง

โดยนงับนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านัน และห้ามมิให้นาํรถเข็นเด็ก หรือทีนังสําหรับเด็กขึนบน

เครืองบิน จาํนวนเดก็ทารกต่อเทียวบินถูกจาํกดัไวเ้พือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเดก็ทารกเดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผู ้จัด 

เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง  ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จ้งผูจ้ัดก่อนซือ

ทวัร์ เพือเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึนเครืองบินได ้ เข่นนาํยา เข็มฉีดยา เครืองใช้

แบตเตอรี หรือ เครืองหายใจ สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซือทวัร์  เพือเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  
 

อตัรา

ค่าบริการรวม   

 ตวัเครืองบินไป-กลับ (BKK-LPQ-BKK  Economy Class) โดยสายการบินลาวร์ไลน์ รวมค่าภาษีสนามบินและ

ค่าธรรมเนียมนาํมนัเชือเพลิงแลว้ +  หอ้งพกั Standard Room จาํนวน 2 คืนพกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน โรงแรมระดบั 3 

ดาวลาวในหลหลวงพระบาง รวมอาหารเชา้ในแต่ละมือทีโรงแรม + ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียว ตามโปรแกรมทวัร์ + ชุด

สาํหรับตกับาตรขา้วเหนียว 1 ชุด ต่อ 1 ท่าน + อาหารในแต่ละมือ ตามโปรแกรมทีระบุ + สารธารณประชาชนลาว งดค่าวี

ซ่า แก่ นกัเดินทางจากประเทศไทย  สามารถใชพ้าสปอร์ต เดินทางเขา้ประเทศไดเ้ลย แต่พาสปอร์ต ตอ้งมีอายกุารใชง้าน 6 

เดือน ก่อนวนัหมดอายุ (กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทาง) + สายการบินจาํกดันาํหนักเพียงท่านละ 20 กก.(ขึนอยู่กบั

นโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ชิน) และถือขึนเครืองไดอ้ีกท่านละ 1 ชิน 7 กก. (ตามขนาดทีกาํหนดของสายการ

บิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) + ประกนัภยัการเดินทาง (ขนัตาํวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 

ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายตุาํกว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจําตัวหรือ

การถกูฆาตกรรมหรือถกูทาํร้ายร่างกาย) 

 รวมค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมลูค่าเพิม  7%    

ราคาค่าบริการ

ไม่รวม 

 ค่าอาหารและเครืองดืมอืนๆ ทีสังเพิม โดยผูเ้ดินทาง ในแต่ละมือ 

 ค่าอาหารคาํ 1 มือ ในวนัเดินทางวนัที 2 ทีปล่อยใหท่้านอิสระ  

 ค่าเช่ารถจกัยาน หรือ ยานพาหนะอืนๆ รวมถึงค่าเขา้สถานทีอืนๆ ทีไม่ไดมี้แจง้ไวใ้น โปรแกรม  

 ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 นิว พืนหลงัสีขาว 1 ใบ             



 
 

 อาหาร เครืองดืม ทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และ เหลา้-เบียร์ มินิบาร์  ค่าโทรศพัท ์ ค่า Spa และการนวดต่างๆ 

 จดัเกบ็ 1,200 บาท ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ ) 

เงือนไขในการ

จอง   

 

ราคาพิเศษ ขอเก็บเงินเตม็จาํนวน  โดยปกติจะตอ้งดาํเนินการโอนเงินภายใน 2 วนันบัจากวนัทีทาํการจองและส่งใบเรียกเกบ็เงิน   หาก

ไม่ชาํระมัดจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดทีนังให้ลูกค้าท่านอืนทีรออยู่   การชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข หรือ

เช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิในการคืนเงินตามเงือนไขการ

ยกเลิก  ***เมือตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ทางผูจ้ดัจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ทีได้ระบุไวท้ังหมดนีแล้ว 

*** 

การยกเลกิการ

จอง 

การยกเลิกการจองนัน จะยึดเงินเต็มจํานวน (มดัจําและยอดเต็มของค่าทวัร ์
เนืองจากราคาขายเป็นราคาพิเศษ เงือนไขเป็นไปตามบรษิทักําหนด) (การเดินทางที

ตอ้งซือขาดแบบมีเงือนไขกบัทางสายการบิน  เทียวบินเหมาลาํ Charter Flight  หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทงัการการันตีค่าห้องพกั การการันตีแพ็กเกตททวัร์ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทงัหมดไม่ว่ากรณีใดใด) 

สายการบินและตวัเครืองบิน 

ในการสํารองทีนังและการใส่ชือในระบบสํารองทีนัง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสําเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ทีชดัเจน หรือ ส่งรายละะ

รายละเอียดทีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหนา้ชือ ชือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขทีพาสปรอต วนัหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชือ

และเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ัด )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทงัหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ัด 

และเกิดการออกชือนามสกุลในตวัหรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลใหผู้โ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ทีจะเกิดขึนทงัหมด และสาย

การบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพือแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหนา้ชือ / ชือ / นามสกุล หรือ การเปลียนชือผูเ้ดินทาง 

หากท่านตอ้งซือบตัรโดยสารภายในประเทศเพือไปและกลบักรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวนัและ

เวลาการเดินทางได้   ทังนีเพือป้องกันปัญหาเทียวบินล่าช้าหรือการเปลียนแปลงเวลาของเทียวบินหรือการเปลียนแปลงวันเดินทาง 

ตวัสายการบินไม่สามารถระบุทีนงั ซือแบบใชว้ิธี RANDOM คือสุ่มเลือกทีโดยระบบสายการบิน การจดัทีนงับนเครืองบิน เป็นไปโดยสายการบิน

เป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ท่านนั 

การติดต่อใดๆ ทางเอกสารกบัทางผูจ้ดั  เช่น แฟกซ์  อีเมลล ์หรือจดหมายฯ  ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางผูจ้ัด  ดงันี วนัจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์รัฐบาลประกาศในปีนนัๆ ถือว่าเป็นวนัหยดุทาํการของทางผูจ้ดั 

สายการบิน  การจดัทีนงับนเครืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ Request ให้ได้

เท่านนั งดการคืนบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน 

รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเดียว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room)  ทุกหอ้งมีสิงอาํนวยความสะดวกครบเหมือนกนั 
เมนูอาหาร  อาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม ขึนอยูก่บัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเทียวบิน การจารจรบนทอ้งถนน  วนั

เวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ   ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงปรับปรุง 
เนืองจากการเดินทางนนัเตม็ไปดว้ยความเสียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินทีมีต่อผูโ้ดยสารนนัมีจาํกดั ดงันันจึงแนะนาํให้ซือประกนั

อุบติัเหตุ หรือ ประกนัภยัการเดินทาง (ทางบกและทางอากาศ) ซึงมีความคุม้ครองเรืองอุบติัเหตุ การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล  การเปลียนแปลง

แผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าชา้ เสียหายและสูญหายอนัเกิดกบักระเป๋าเดินทางและสิงของอืน และซือประกนัสุขภาพเพิมเติม  โดย

จะซือความคุม้ครองเพิมเติมจากบริษทัประกนัภยัทีท่านรู้จกั ซึงไม่จาํเป็นว่าตอ้งเป็นบริษทัเดียวกนักบัประกนัภยัทีทางผูจ้ัดจัดให้   เพือความมนัใจ

ไดว้่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เนืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวขึนในต่างประเทศ 



 
 

หากท่านตอ้งซือบตัรโดยสารภายในประเทศเพือไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวนัและ

เวลาในการเดินทางได ้ทงันีเพือป้องกนัปัญหาเทียวบินล่าชา้หรือการเปลียนแปลงเวลาของเทียวบินหรือการเปลียนแปลงวนัเดินทาง 
 

 

ขอ้ตกลงและเงือนไขการเดินทางท่องเทียวกบัเรา 

 ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเขน็ หรือ มีโรคประจาํตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเดก็อาย ุ1-2 

ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นกับวช (ก่อนซือทวัร์ จะตอ้งแจง้ เพือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพือ

สร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงค์จะลกัลอบเขา้ประเทศลาวเพือไปทํางาน หรือเพือการอืนใดอนัมิใช่การท่องเทียว  หาก

ผูโ้ดยสารถูกปฏิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขา้ประเทศลาว จากเจา้หนา้ทีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ทีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและ

เจ้าหน้าทีตรวจคนเขา้เมืองทีประเทศลาว  ทางผูจ้ัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที เกิดขึนทุกกรณี  ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้ง

รับผิดชอบค่าปรับทีประเทศลาวเรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทียวบินถดัไปทีมีทีนงัว่างหรือตามวนัเดินทางของตวัเครืองบิน  

ทงันีแลว้แต่ทางเจา้หนา้ทีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 การเปลียนแปลงรายการท่องเทียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลียนแปลง  ดงันี รายการท่องเทียว เมนูอาหาร โรงแรมทีพกั รถท่องเทียวใน

แต่ละวนัทีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทงัช่วงนาํเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามทีจะ

ตามรายการสรุปใหต้รงมากทีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพทีใกลก้นัมากทีสุด 

 ขอสงวนสิทธิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายทีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์น

หรืออยา่งอืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั  และอืนๆ ทีเกิดขึนทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเทียวบิน การยกเลิกเทียวบิน มีการยบุเทียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลียนแปลง เนืองจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้จาํกดัความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษทัขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานทีใหบ้ริการ  ทีจะ

ส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเทียวทวัร์บางรายการหรือทงัหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทงัสิน 

ทงัค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายทีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที

จะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 ผูน้าํทวัร์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใดๆ ทงัสินแทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ัด

กาํกบัเท่านนั     

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนืองจากเป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เ ช่น 

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเรืองความประพฤติของคนเดินทางหากผู ้จัดหรือตัวแทนของประเทศทีท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดิน

ทางผ่าน  เห็นว่าผูโ้ดยสารประพฤติตนทีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าทีของเจ้าหน้าที 

(ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคาํชีแจงของเจ้าหน้าที (ตวัแทน) ทางผูจ้ัดอาจใช้มาตรการตามทีเห็นสมควรเพือป้องกนัไม่ให้ความประพฤติ

ดงักล่าวดาํเนินต่อไป ซึงรวมไปถึงการยบัยงั และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปปิงการเลือกซือของนกัท่องเทียว เป็นส่วนหนึงของการท่องเทียว  โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปปิงยงัสถานทีต่างๆ โดย

การเลือกซือของทุกอยา่งเป็นเรืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกการซือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเสียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซือประกนัเพิม เกียวกบัสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการ

บินมีกาํหนดการจาํกดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ทีเกิดจากกรณีใดๆ 



 
 

ทงัสิน  ซึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหนา้ทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรืองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อกาํหนดและเงือนไขการเดินทางนีทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคาํตัดสินของผู้จัดเป็นทีสินสุด 

 


