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อตัราคา่บรกิาร    

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี2ยนแปลงคา่ต ั7วเคร ื2องบนิภาษสีนามบนิภาษนีํ @ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิ/ในการปรบัราคาข ึ6นตามสายการบนิ**  

 
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเด ี'ยว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ
       วนัที& 20 - 21 เม.ย. 61 6,999 6,999 2,500 4,900  
       วนัที& 21 - 22 เม.ย. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  
       วนัที& 22 - 23 เม.ย. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  
       วนัที& 4 - 5 พ.ค. 61 6,999 6,999 2,500 4,900  
       วนัที& 5 - 6 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  
       วนัที& 6 - 7 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  
       วนัที& 11 - 12 พ.ค. 61 6,999 6,999 2,500 4,900  
       วนัที& 12 - 13 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  
       วนัที& 13 - 14 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  
       วนัที& 18 - 19 พ.ค. 61 6,999 6,999 2,500 4,900  
       วนัที& 19 - 20 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  
       วนัที& 20 - 21 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  
       วนัที& 25 - 26 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  
       วนัที& 26 - 27 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  
       วนัที&  27- 28 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  
       วนัที& 1 – 2 ม.ิย. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  
       วนัที& 2 – 3 ม.ิย. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  
       วนัที& 8 – 9 ม.ิย. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  
       วนัที& 9 – 10 ม.ิย. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 5,000 บาท 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ-หลวงพระบาง-นํ #าตกตาดกวางซ ี“Tat Kuang Si -ตลาดมดื                                  ( - / - / D )  
10.30 น. คณะพรอ้มกนัที.สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชั #น 2 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD) 

โดยมเีจา้หนา้ที-อํานวยความสะดวกแกท่กุทา่นเจา้หนา้ที-ตรวจเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระกอ่นเดนิทาง 
13.55 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงหลวงพระบาง โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเที3ยวบนิที3 FD 1030 
15.20 น.   ถงึสนามบนิหลวงพระบางประเทศลาวไกดท์อ้งถิ:นรอรับคณะแลว้นําทา่นขึBนรถตูห้รอืรถบสัปรับอากาศทอ้งถิ:น เดนิทางสู ่

เมอืงหลวงพระบาง 
บา่ย เดนิทางไปยงั นํ #าตกตาดกวางซ ี“Tat Kuang Si 

Waterfalls”ระหวา่งทางผา่นหมูบ่า้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้นถงึนํ8าตกตาดกวางซ ี
ซึ#งเป็นนํ*าตกที#สวยที#สดุในเขตหลวงพระบางชมความงามของนํ*าตกที#ลดหลั#นเป็นชั *นๆอยา่ง
สวยงามแตล่ะชั .นเกดิจากการสะสมของหนิปนูที=ไหลปะปนมากบันํ.าพรอ้มกบัชมความรม่รื=นเ
ขยีวชอุม่รอบๆบรเิวณ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัหลวงพระบาง      

คํ#า รับประทานอาหารคํ-า (มื#อที' 1) ณ รา้นอาหาร  
หลงั 
จากนั&นใหท้า่น 
ชอ้ปปิ&งสนิคา้พื&นเมอืงที2ตลาดไนทบ์ารซ์า (Night 
Market)เป็นถนนคนเดนิตอนเย็นตั -งแตเ่วลา 5 โมงเย็นถงึประมาณ 4 ทุม่ จะมชีาวลาวสงู 
ลาวเทงิ  ลาวมง้ ชาวบา้นผานมแมน้แตช่าวหลวงพระบางเองกจ็ะนําสนิคา้พื<นเมอืงไมว่า่จะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมอื  ผา้นุ่ง ผา้ซิ&น 
เครื%องเงนิ เครื%องไมส้นิคา้มากมายถกูวางอยูบ่นถนนและรมิทางเดนิตั =งแตห่นา้พระราชวงัจนสดุหวัถนนอสิระตามอธัยาศยัคํ%า 
ที#พัก VILLA PUMALIN หรอืเทยีบเทา่        
    

วนัที&สอง ตกับาตรขา้วเหนยีว-ตลาดเชา้-พระธาตพุสู ี- วดัเชยีงทอง-พระราชวงัหลวงพระบาง-วดัวชิุน-หมูบ่า้นผานม-
วดัแสนสขุาราม-กรงุเทพฯ            (B / L / - )       

05.30 น.     ตื#นเชา้ไปรว่ม ทําบญุ-ตกับาตรขา้วเหนยีว กบัชาวหลวงพระบางทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากนัออกมา           
  นั#งรอตกับาตรพระสงฆท์ี#เรยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆรปูซึ#งเป็นภาพยามเชา้ที#มชีวีติชวีาของหลวงพระบาง        

โดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสขุและความเลื=อมใสศรัทธาที=มตีอ่พทุธศาสนาที=หยั#งรากลกึลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง
แวะเที'ยวชมตลาดเชา้         

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (มื#อที' 2) ณ หอ้งอาหารโรงแรม   
จากนั&นนําทา่นไปสกัการะ พระธาตพุสู ี“Phousi Hill” (ไมร่วมคา่เขา้) ที#ตั &งอยูบ่นเนนิเขาสงู 150 
เมตรใจกลางเมอืงหลวงพระบางหากไมไ่ดข้ ึ-นไปกเ็หมอืนมาไมถ่งึหลวงพระบางสองขา้งทางขึ-นพระธาตรุม่รื?นและหอมอบอวลไปดว้
ยดง ดอกจําปาลาวหลากสสีนั(ชว่ง กพ.-มคี.)มองจากยอดพสูคีอืภาพพานอรามาของราชธานเีกา่แกร่มิแมนํ่:าโขง 
จากนั&นเดนิทางสูพ่ระราชวงัหลวงพระบาง(Royal Palace 
Museum)ภายในนั'นมกีารจัดแสดงประวตัศิาสตรอ์นัเกา่แกแ่ละยาวนานของเมอืงหลวงพระบาง เมื<อเขา้ไปสู ่
พระราชวงัหลวงพระบาง จะพบกบัหอ้งโถงดา้นหนา้ขนาดใหญซ่ ึ:งเป็นที:ประดษิฐานของพระบาง 
ซึ#งเป็นพระพทุธรปูหลอ่จากทองคําบรสิทุธิ< พระบางคอืพระพทุธรปูศกัดิ<สทิธิ<ที#ชาวลาวใหค้วามเคารพนับถอื 
และเลื&อมใสศรัทธาเป็นอยา่งมาก รวมถงึมกีารจัดแสดงสิ;งตา่งๆ ที;เป็นเอกลกัษณข์องเมอืงหลวงพระบาง และของขวญั 
ของกํานัลจากนานาประเทศที2มอบใหก้บัประเทศลาวนํามาจัดแสดง ณ พระราชวงัหลวงพระบางวดัเชยีงทอง“Wat Xieng 
Thong”ซึ#งเป็นวดัหลวงคูเ่มอืงหลวงพระบางโดยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชไดโ้ปรดใหส้รา้งขึ/นจากนั/นนําชมวดัวชิุนราช 
“Visounnarath Temple”สรา้งขึ(นในสมยัพระเจา้วชินุราช 
วดันี&มพีระธาตเุจดยีอ์งคใ์หญร่ปูทรงคลา้ยแตงโมผา่ครึCงทําใหช้าวลาวเรยีกกนัวา่พระธาตหุมากโม 

 เที$ยง           รับประทานอาหารกลางวนั (มื1อที3 3) ณ รา้นอาหาร         
 
 
 
 
 
 
 

จากนั&นนําทา่นชม 
บา้นผานม หมูบ่า้นชาวไทลื/อผูท้อผา้ของเจา้มหาชวีติลาว อกีหนึ'งจดุทอ่งเที'ยวซึ'งผูม้าเยอืนหลวงพระบางไมค่วรพลาด 
เพราะบา้นผานมมชีื.อเสยีงในการทําผา้ทอมอืดว้ยกี.กระตกุแบบดั =งเดมิ ผา้ทอบา้นผานมมทีั +งผา้แพรเบี1ยงลวดลายแบบลื+อแท ้ๆ  
และผา้ที)ประยกุตเ์ป็นของใชใ้นชวีติปัจจบุนั เชน่ ผา้ปโูตะ๊ ผา้คลมุเตยีง ผา้รองแกว้รองจานฯลฯ เดี$ยวนี(ชาวบา้นผานม 
นําผา้ทอมาวางจําหน่ายใหนั้กทอ่งเที4ยวเลอืกซื8อที4ศนูยห์ตัถกรรมกลางหมูบ่า้น 
จากนั&นนําทา่นชม วดัแสนสขุาราม	(Wat Sensoukaram) ตามประวตักิลา่ววา่ชื/อของวดัมาจากเงนิจํานวน 100,000 
กบีที%มผีูบ้รจิาคใหเ้ป็นทนุเริ%มสรา้งเป็นวดัเกา่แกท่ี%ถกูสรา้งขึ@นภายหลงัที%นครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวยีงจันทน ์ 

16.30 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเที3ยวบนิที3 FD1031 
17.55 น.      ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ…..พรอ้มความประทบัใจ 
          

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี/ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้**  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ต ั#วสายการบนิไมส่ามารถระบทุ ี5น ั5ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที/น ั/งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที)น ั)งบนเครื)องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั,น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศลาว 
จากเจา้หนา้ที*แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ท ี*ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที*ตรวจคนเขา้เมอืงที*ประเท

ศลาว ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที=เกดิข ึAนทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที8ประเทศลาวเรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที:ยวบนิถดัไปที:มที ี:น ั:งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัCวเคร ื:องบนิ   
ท ั#งนี#แลว้แตท่างเจา้หนา้ที1ตรวจคนและสายการบนิทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั&วเครื+องบนิไป-กลบั ตามรายการ   2. คา่อาหารทกุมื*อ ตามที-ระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานที.ตา่งๆ ตามรายการ   4. คา่ที&พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที-ยวตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที2ม ี
7. คา่นํ&าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.   8. หวัหนา้ทวัรนํ์าเที-ยวตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื'อนไขตามกรมธรรม)์ 
10. นํ#าเปลา่วนัละ 1 ขวด   

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   
1.    ภาษีมลูคา่เพิ-ม 7% และภาษีหกั ณ ที-จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี)  
2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครืAองดืAมทีAสัAงเพิAม 
3. คา่นํ&าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที4หนักเกนิสายการบนิกําหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิ7นทา่นละ 1,000 บาท (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 
เง ื$อนไขการจองทวัร ์
*  ชําระเงนิคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน 
*  หลงัจากชาํระคา่มดัจําแลว้สามารถเปลี8ยนชื8อผูเ้ดนิทางไดก้อ่นที8บรษัิทฯจะทําการออกตัFวโดยตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 1-2  

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นั1น  
เง ื$อนไขการเปลี$ยนวนัเดนิทาง หรอืเปลี$ยนชื$อผูเ้ดนิทาง  

• กรณีวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทวัรต์อ้งแจง้เปลีCยนวนัเดนิทางหรอืเปลีCยนชืCอผูเ้ดนิทาง 
อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทางสามารถเปลี6ยนไดเ้พยีง 1 ครั :งเทา่นั:น หากแจง้หลงัจากนี:ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง 
ทา่นใหมม่าแทนผูท้ี-ไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

• กรณีวนัเดนิทางไมต่รงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทวัรต์อ้งแจง้เปลีEยนวนัเดนิทางหรอืเปลีEยนชืEอผู ้
เดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นการเดนิ สามารถเปลี2ยนไดเ้พยีง 1 ครั 9งเทา่นั9น หากแจง้หลงัจากนี)ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี1ไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

• กรณีจองทวัรภ์ายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทวัรไ์มส่ามารถเปลี>ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี>ยนชื>อผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี  
เง ื$อนไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บรษัิททวัรค์นืคา่ใชจ้า่ยใหท้ั +งหมดตามยอดที2ผูจ้องชาํระ(หากการเดนิทางนั+นตรงกบั 

ชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที5ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ที5มกีารการันตคีา่มดัจําที5พักโดยตรงหรอืโดยการผา่น 
ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้  

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษัิททวัรเ์กบ็คา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท   
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วนั บรษัิททวัรเ์กบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนั บรษัิททวัรเ์กบ็คา่บรกิารทั 8งหมด 100%  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิ/ในการออกทวัรต์ ั5งแต ่15 ทา่นขึ'นไป (ไมม่หีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทางดว้ย) 
2. ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั 5งส ิ5นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีBยวบนิ การประทว้ง 

การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีที-ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที-ตรวจคนเขา้เมอืง 
หรอืเจา้หนา้ที'กรมแรงงานทั .งจากไทย และตา่งประเทศซึ'งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ที5มคีวามประสงคท์ี5จะเดนิทางไปทอ่งเที5ยวเทา่นัAน 
4. ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั 4งส ิ4น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที?ยวบางรายการ, 

ไมท่านอาหารบางมื-อเพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั8ง 


