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อตัราคา่บรกิาร    

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนํีา้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ**  

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่ 23 - 25 ม.ีค. 61 9,999 9,999 9,999 5,900  

วนัที ่ 30 - 1 เม.ย. 61 11,999 11,999 11,999 5,900  

วนัที ่ 6 - 8 เม.ย. 61 12,999 12,999 12,999 5,900  

วนัที ่13 - 15 เม.ย. 61 15,999 15,999 15,999 5,900 สงกรานต ์

วนัที ่20 - 22 เม.ย. 61 11,999 11,999 11,999 5,900  

วนัที ่27 - 29 เม.ย. 61 11,999 11,999 11,999 5,900  

วนัที ่4 - 6 พ.ค. 61 12,999 12,999 12,999 5,900  

วนัที ่11 - 13 พ.ค. 61 12,999 12,999 12,999 5,900  

วนัที ่18 - 20 พ.ค. 61 12,999 12,999 12,999 5,900  

วนัที ่25 - 27 พ.ค. 61 12,999 12,999 12,999 5,900  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ-หลวงพระบาง-นํา้ตกตาดกวางซ ี                                                                    ( - / - / D )  
07.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศ ชัน้ 4ประตทูางเขา้ท ี10 เคาน์เตอร ์W  

แถว 6-8 สายการบนิลาวแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีต่รวจเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระกอ่นเดนิทาง 
10.15 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงปากเซ โดยสายการบนิลาวแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่QV 634 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง)  
12.15 น.   ถงึสนามบนิหลวงพระบางประเทศลาวไกดท์อ้งถิน่รอรับคณะแลว้น าท่านขึน้รถตูห้รือรถบัสปรับอากาศทอ้งถิน่ 

เดนิทางสูเ่มอืงหลวงพระบาง 
บา่ย เดนิทางไปยัง นํา้ตกตาดกวางซ ี“Tat Kuang Si Waterfalls”

ระหว่างทางผ่ านหมู่บา้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้นถงึน ้าตกตาด
กวางซ ีซึง่เป็นน ้าตกทีส่วย ทีส่ดุในเขตหลวงพระบางชมความงามของ 
น ้าตกทีล่ดหล่ันเป็นชัน้ๆ อยา่งสวยงามแต่ละชัน้เกดิจากการสะสมของ
หนิปูนที่ไหลปะปนมากับน ้ าพรอ้มกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ 
บรเิวณ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับหลวงพระบาง     

ค า่ รับประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่1) ณ รา้นอาหาร    
ทีพั่ก MANOLUCK HOTEL / VANSANA LPQ HOTEL) หรอืเทยีบเทา่  

        
วนัทีส่อง ตกับาตรขา้วเหนยีว-ตลาดเชา้-วดัเชยีงทอง-วดัวชินุ-พระธาตพุสู-ีตลาดมดื              ( B / L / D )     
05.30 น.     ตืน่เชา้ไปรว่ม ท าบญุ-ตักบาตรขา้วเหนียว กบัชาวหลวงพระบางทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากนัออกมา        
  น่ังรอตักบาตรพระสงฆท์ีเ่รยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆรปูซึง่เป็นภาพยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของหลวงพระบาง     

โดยสะทอ้นถงึวถิีชีวติของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลกึลงใน   
วัฒนธรรมของชาวลา้นชา้งแวะเทีย่วชมตลาดเชา้       

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) ณ หอ้งอาหารโรงแรม       
เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่3) ณ รา้นอาหาร       
บา่ย เดนิทางสูว่ดัเชยีงทอง“Wat Xieng Thong”ซึง่เป็นวัดหลวงคูเ่มอืงหลวงพระบางโดยพระเจา้ไชยเชษฐาธ ิ 

ราชไดโ้ปรดใหส้รา้งขึน้จากนัน้น าชมวดัวชิุนราช “Visounnarath Temple”สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้วชินุราช 
วัดนี้มพีระธาตเุจดยีอ์งคใ์หญร่ปูทรงคลา้ยแตงโมผา่ครึง่ท าใหช้าวลาวเรยีกกนัวา่พระธาตหุมากโมหลังจากนัน้น า
ทา่นไปสักการะพระธาตุพูส ี“Phousi Hill”ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาสงู 150 เมตรใจกลางเมอืงหลวงพระบางหาก
ไมไ่ดข้ึน้ไปก็เหมอืนมาไมถ่งึหลวงพระบางสองขา้งทางขึน้พระธาตรุม่รืน่และหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจ าปาลาว
หลากสสีนั(ชว่ง กพ.-มคี.)มองจากยอดพสูคีอืภาพพานอรามาของราชธานีเกา่แกร่มิแมน่ ้าโขงจากนัน้ใหท้า่นชอ้ป
ป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดไนทบ์ารซ์า (Night Market)เป็นถนนคนเดนิตอนเย็นตัง้แต่เวลา 5 โมงเย็นถงึ
ประมาณ 4 ทุ่ม จะมีชาวลาวสูง ลาวเทงิ  ลาวมง้ ชาวบา้นผานมแมน้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะน าสนิคา้
พืน้เมอืงไมว่่าจะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมอื ผา้นุ่ง ผา้ซิน่ เครือ่งเงนิ เครือ่งไมส้นิคา้มากมายถกูวางอยูบ่นถนนและรมิ
ทางเดนิตัง้แตห่นา้พระราชวังจนสดุหัวถนน อสิระตามอธัยาศัยค า่ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่4) ณ รา้นอาหาร 
ทีพั่ก  MANOLUCK HOTEL / VANSANA LPQ HOTEL)หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 

         
วนัทีส่าม หลวงพระบาง-สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                ( B / - / - ) 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
07.30 น.      เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิโดยสายการบนิลาวแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่QV633  
09.30 น.      ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวัสดภิาพ…..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)์ 
10. น ้าเปลา่วันละ 1 ขวด   

 
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 (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ตามความพงึพอใจ 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  ชําระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน 
*  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 หากมลีกูทวัรต์ํา่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
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 

 
 
 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศลาว 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศลาว ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศลาวเรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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