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หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 3 วนั 

โปร..ถกู.โค.ตะ.ระ หนีเท่ียวลาวแบบชิลๆ เดือนตุลาคม20 ถึง มีนาคม21 

โปรแกรม :  วดัทาดหลวง – วดัใหม่สุวนัพูมาราม – แม่น ้าโขง – แม่น ้าคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวงัและหอ

พิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง – วดัแสนสุขารมณ์ – วดัเชียงทอง – น ้าตกกวางสี – ตลาดเชา้ –ตกับาตรขา้วเหนียว - 

วดัพระธาตุหลวง – วดัธาตุหลวงเหนือ  – วดัธาตุหลวงใต ้– บ่อน ้าพญานาค – อนุสาวรียป์ระตชูยั – พระธาตุด า  

พิเศษ : ร่วมตกับาตรขา้วเหนียวสไตรช์าวหลวงพระบาง 

จ ำนวนวนั เร่ิมตน้ (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ  
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3 วนั 10,499 ตุลาคม20ถึงมีนาคม21 Lao Airlines (QV) 10 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 3 วนั 2 คืน (พกั 2 คืน@หลวงพระบาง) ระดบั 3 ดาวมาตรฐานลาว 
อำหำร อาหารเชา้@โรงแรม 2 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่า@หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 4 ม้ือ  
เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีไดอ้นุมติั 

 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
สำยกำรบิน BKK-LPQ เวลำออก เวลำถึง VTE-BKK เวลำออก เวลำถึง 

Lao Airlines (QV) QV634 1025 1215 QV445 1835 1940 
Itinerary หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 3 วนั 10 ท่าน ออกเดินทางตลุาคม20–มีนาคม21 

จ ำนวนวนั เร่ิมตน้ (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 10,499 ตุลาคม20ถึงมีนาคม21 Lao Airlines (QV) 10 ท่ำนต่อคณะ 
ประสานงานการดูแลภายใต้ในนาม : Journey LAOS เพราะ Life is Journey พวกเราคืออีกหน่ีง

ครอบครัวท่ีชอบออกเดินทางไปยงัท่ีต่างๆ เพ่ือคน้พบตวัเอง คน้พบค าตอบให้กบัส่ิงท่ีตวัเองตั้งขอ้สงสัย คน้พบส่ิง
ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเพ่ือนใหม่ มิตรภาพใหม่ๆ และโอกาสใหม่ๆ บนโลกใบกลมน้ี พวกเราคือผูช้  านาญเส้นทาง

เกาหลี   วนัน้ีพวกเราไดค้น้พบอีกประเทศในโลก คือ ลาว  ท่ีผูค้นยงัหยดุกาลเวลาในเร่ืองราวน่ารักๆ ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะ เมืองหลวงพระ
บางท่ีเราอยากพูดดงัๆ ว่า  “ เป็นเมืองท่ีน่ารักท่ีสุดในโลก ” ขอเชิญทุกท่านให้มาลองใชบ้ริการดู แลว้คุณจะรู้จกัและรักพวกเรามากข้ึน เพราะทุก
คนท่ีเดินทางไปกบัเรา ท่านจะได ้“ คุณค่าของการเดินทาง ไม่ใช่แค่ไปเท่ียว ”   
 

วนั รำยกำรท่องเท่ียว B L D 
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง – วดัทาดหลวง – วดัใหม่สุวนัพูมาราม – สักการะ

พระธาตุพสีู – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) 
❖ พกัท่ี โรงแรมระดบั 3 ดาวลาว 

- X X 

วนัท่ีสอง ตกับาตรขา้วเหนียว – ตลาดเชา้ –  พระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑ์หลวงพระบาง – วดัแสนสุขารมณ์ – วดัเซียง
ทอง – มรกตมหศัจรรย ์แห่งหลวงพระบาง น ้าตกกวางสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) X X - 

วนัท่ีสาม บินเขา้สู่เมืองหลวงเวียงจนัทน์ – พระธาตุหลวงท่ีเป็นท่ีสักการะของชาวลาว และ เพื่อนบา้นใกลเ้รือนเคียง – 
วดัธาตุหลวงเหนือ – วดัธาตุหลวงใต ้– บ่อน ้ าพญานาคหรือบ่อน ้ าทิพย ์– ประตูชยั สัญญาลกัษณ์ เมืองข้ึนของ
ฝร่ังเศส ท่ีท้ิงไว ้ตั้ งตระหง่านสวยงาม – พระธาตุด า ท่ีมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ตั้ งอยู่บริเวณวงเวียน ตรง
หมู่บา้นธาตุด า – สนามบินนานาชาติวดัไต (เวียงจนัท)์ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

X X - 

โปรดตรวจสอบ อำย ุของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ของผูโ้ดยสำร ว่ำจะตอ้งคงมีอำยเุหลือ ณ วนัเดินทำง มำกกวำ่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทำงเหลือหนำ้กระดำษเพียงพอใหเ้จำ้หนำ้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรำ หนงัสือเดินทำงอยูใ่นสภำพท่ีดี (ไม่ช ำรุด) 

DAY วนัแรก  กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

1 เวลาท่ีประเทศลาวเท่ากบัเวลาท่ีประเทศไทย | เวลาบินประมาณ 2 ช.ม. - x x 

http://www.journeykorea.com/?page_id=66
http://www.journeykorea.com/?page_id=66
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เช้า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  
(นดัหมำยก่อนออกเดินทำง 3 ชัว่โมงล่วงหนำ้ก่อนเคร่ืองออก)  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก 
เช็คอินหมายเลข 

W 7-8 
Lao Airlines 

(QV) 
หมำยเลข   

10 

ข้อแนะน ำ 

หำกท่ำนมีปัญหำเร่ืองอำหำรกรุณำแจ้งทำงผู้จัดทรำบล่วงหน้ำ 

• ห้ำมน ำผลไม้และเนื้อสตัว์ทุกชนิดเข้ำประเทศลำว หำกพบจะต้องเสยีค่ำปรับ 

• เตรียมสมัภำระขนำดกลำง เนื่องจำกโรงแรมที่พักในลำวอำจจะไม่มีบริกรช่วย (แนะน ำ ตลอดทริปจะต้องดูแลกระเป๋ำยกขึ้นลงห้องด้วยตัว

ท่ำนเอง เพ่ือป้องกนัหลำยกรณทีี่อำจเกดิขึ้นได้)   

• กระเป๋ำทุกใบจะต้องฝำกให้กบัทำงเจ้ำหน้ำที่สำยกำรบินด้วยตัวท่ำนเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภัยของสำยกำรบิน 

• ทรัพย์สินมีค่ำและแตกหักง่ำย  เช่น เงิน อัญมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ำยรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสำรที่แลกเปลี่ยน

เป็นเงินได้  เอกสำรทำงธุรกจิ หนังสอืเดินทำง เกบ็ติดตัวเสมอ 

• สนำมบินสวุรรณภมูิ  “ ไม่มีกำรประกำศเรียกลูกค้ำขึ้นเคร่ือง ”  กรุณำรอที่ประตูขึ้นเคร่ืองอย่ำงน้อย 30 นำท ีก่อนเวลำเคร่ืองออก 

• น ำเสื้ อแจค็แกต็ติดตัวขึ้ นเคร่ืองด้วย เพรำะอำกำศอำจจะเยน็และเพ่ือกำรพักผ่อนที่อบอุ่น  (ส ำหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ 

jetlag หรืออำกำรเมำเวลำจำกกำรเปลี่ยนโซนเวลำของโลก แนะน ำ :  นอนให้มำกที่สุด หรือ ทำนยำแก้เมำ เพรำะมีมีฤทธิ์ท ำให้นอนหลับ 

ไม่ดื่มสรุำหรือของมึนเมำ และดื่มน ำ้มำกๆ) 
พร้อมเดินทำง !  กำรเชค็อนิตัว๋เดินทำงที่เคำเตอร์สำยกำรบิน  เงื่อนไข 

• เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ชั่วโมง เคำน์เตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำท ี 

ผู้โดยสำรจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำร

เดินทำง โดยไม่มีกำรคนืเงินค่ำ โดยสำรที่ท่ำนได้ช ำระไปแล้ว 

• ไม่แสดงตนหรือยืนยันควำมเป็นตัวท่ำนต่อพนักงำนของสำยกำรบิน 

• ไม่อำจแสดงเอกสำรได้อย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสำรกำรเดินทำงที่ช ำรุดไม่สมบูรณ์จัดว่ำเป็นเอกสำรที่ไม่ถูกต้อง)  

• ส ำหรับท่ำนต้องมีตรำอนุญำตเดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศ (วีซ่ำ) ซึ่งจ ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรแจ้ง

เข้ำแจ้งออก   หรือ  เอกสำรด้ำนกำรท ำงำน Work Permit 

• กระท ำกำรประทุษร้ำยแก่พนักงำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ณ เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยำม

พนักงำนของสำยกำรบินไม่ว่ำโดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 

• หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอื่นไม่อนุญำตให้ท่ำนเดินทำงหรือขึ้นเคร่ืองบิน 

• หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเนื่องจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลักษณะอำกำรที่เป็นอันตรำยอย่ำงเห็นได้ชัดในทำง

กำรแพทย์ และ หรือ  หำกสำยกำรบินเหน็ควรว่ำไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย์ หรือเงื่อนไขทำงกำรแพทย์ของท่ำน

อำจก่อให้เกดิอนัตรำยต่อสขุภำพแก่ผู้โดยสำรอื่น 

ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบิน LAO AIRLINES (QV) (บริการอาหารวา่งบนเคร่ือง) 
08.00 น. นัดหมายนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นท่ี 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ W แถว W7-9 สายการบินลาวแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี QV 634 สู่ 

เมืองหลวงพระบาง 
10.20 น. เหินฟ้าออก จากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พร้อมเคร่ือง ATR 70 ท่ีนั่ง มาตรฐาน ความปลอดภยัสูง พร้อมการ

บริการบนเคร่ือง สบายดีการบินลาว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.  
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12.20 น. เดินทางถึง สนำมบินแห่งชำติหลวงพระบำง (สมกบัเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ไม่ซบัซ้อนเดินสบายมาก) ผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้
เมือง ไม่ตอ้งท าวีซ่าส าหรับพาสปรอตไทย (ง่ายๆ ครับ) ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 น้ิว พ้ืน
หลงัสีขาว 1 ใบ 

12.45 น. เจ้าหน้าท่ี Guide รอถือป้าย “ Journey Laos ” ให้การบริการด้านหน้า พร้อมรถเดินทาง เพ่ือน าท่านไป
รับประทาน อำหำรกลำงวนัแบบง่ำยๆ ( เฝ๋อน ้ำหลวงพระบำง )  ณ ร้ำนอำหำร 

14.00 น. หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางเขา้สู่ เกาะกลางเมืองหลวงพระบาง ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยสายน ้ าจากแม่น ้ าคาน ไหลมาโอบมาบรรจบ
กบั มหานทีสายน ้าแห่งเอเชีย แม่น ้าโขง ชมวิวความงดงาม เรียบรอบเมือง วิถีแห่งเมืองพระบาง วดัทำดหลวง ตามต านานกล่าวว่าวดัทาด
หลวงสร้างข้ึนโดย สังฆทูต ของพระเจา้อโศกมหาราช ซ่ึงเดินทางจากอินเดียมาเผยแพร่พุทธศาสนาในพุทธศตวรรษท่ี 3 สร้างข้ึนในปี
พ.ศ.2361 ในรัชกาลพระเจา้มนัธาตุราช /หลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง ปัจจุบนั เป็นท่ีเก็บพระสรีรังคารของเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์
และ พระราชวงศ์  ภายใน 
สิ ม วัดท าดห ลวงมี ร าว
เทียนไมแ้กะสลกัฝีมือเยี่ยม
เร่ืองรามเกียรต์ิ ซ่ึงเจา้มหา
อุปราชบุญคงสร้างถวายใน
พ.ศ.2458  ทุกๆปีในวนัท่ี 
29 ตุลาคม ซ่ึงครบรอบวนั
สวรรคตของพระองค ์เช้ือพระวงศเ์ก่าทั้งท่ียงัอาศยัอยูใ่นเมืองหลวงพระบางและจากต่างประเทศ จะกลบัมาร่วมกนัท าบุญท่ีวดัน้ี วดัใหม่
สุวนัพูมำรำม ซ่ึงอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกบัพระราชวงัหลวงวดัน้ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสังฆราชบุญทนั ปัจจุบนัใช้เป็น
โรงเรียนปริยติัธรรม เขา้นมสัการ พระประธานภายในโบสถ ์และ ชมสถาปัตยกรรม ลานชา้ง ลายภาพวาดลงรัก ปิดทอง บริเวณดา้นหนา้
ทางเขา้พระอุโบสถ ไดเ้วลาแสงอาทิตยเ์ร่ิมอ่อนตวัลง น าคุณไปยงั ยอดภูท่ีสูงท่ีสุดในเขตเมือง ให้คุณออกก าลงักายยามเยน็เดินนับ
บนัได กว่า 300ขั้น ข้ึนไปยงัยอดภู  ระหว่าง สองขา้งทางข้ึนพระธาตุร่มร่ืนและหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจ าปาลาว มีจุดพกัชมวิว มุภาพ
เบิร์ดอายวิว 360องศา (ท่ีขอบอกว่า ใครท่ีผ่านขา้มแม่น ้ าคาน ไปกลบัเกิน เกิน 3 รอบ ไปแลว้ไม่ข้ึนคาน ตามช่ือแน่ๆๆ ครับ) สักกำระ
พระธำตุพูสี   ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง 150 เมตร  เป็น ปูชนียสถาน ท่ีเคารพของ ชาวเมืองหลวงพระบาง นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนหลวงพระ
บาง หากไม่ไดข้ึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ ริมแม่น ้ าโขง ลอ้มรอบดว้ย
ทิวเขาสลบัซบัซอ้นสมกบันามวา่ บำ้นผำ เมืองภู อู่รยะธรรม ลำ้นชำ้ง    

18.00 น. ลงจากยอดพู ทศันียภาพ ท่ีมองลงมา ยงับริเวณทางลง จะเห็น เห็นความเคล่ือนไหว  สีสันยามค ่าคืนของ ตลาดมืด หลวงพระบาง ก าลงั
เร่ิมตน้   

19.30 น. จากนั้นน าท่าน ไปทานอาหารค ่า ณ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร  
20.30 น. พาท่านเขา้เช็คอินโรงแรม Saysamphanh Hotel หรือ เทียบเท่า 
 

DAY วนัที่สอง  หลวงพระบาง  เชา้ กลางวนั เยน็หรอืค ่า 

2  x x - 

05.00 น. Morning call ปลุกท่าน ต่ืนเชา้รับอรุณสดใส สูดกล่ินไอ ดินแดนท่ีไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งโอโซนท่ีบริสุทธ์ิอีกแห่งหน่ึงของโลก เพื่อเตรียม
ตวั ท าบุญรับบุญ ตกับำตรขำ้วเหนียว  ตามประเพณี ชาวหลวงพระบาง 
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05.30 น. น ำท่ำนเดินทำงออกจำกท่ีพกั ไปยงับริเวณ ถนนท่ีทอดตวัยำวเพ่ือนัง่ตกับาตรขา้วเหนียวตามประเพณีตกับาตรขา้วเหนียวลาว นิยมสืบ
ทอดกนัมามากกว่า 200ปี การใส่จะหยบิขา้วเหนียวเพียงปลายน้ิวมือใส่ลงบาตร ไม่นิยม ใส่อาหารหรือของอ่ืนๆลงในบาตร ซ่ึงในทุกเชา้
จะมีพระเณรกว่า 100 รูป ออกเดินรับบาตร บนถนน สายหลกัแห่งน้ี  ตลำดเชำ้ ขำ้งวดั ตลาดชุมชนเก่าแก่ ท่ีเป็นท่ีจ าหน่าย พืชผกั ปลา 
และ ของป่าหายาก รวมถึงอาหารส าเร็จรูปลาว นานาชนิด และ ของใชต่้างๆๆอาทิ ผา้ทอมือ ในรูปแบบต่างๆ ตลาดแห่งน้ี เป็นตลาด
ชุมชน ท่ีขายของราคาปกติ ไม่มีราคานกัท่องเท่ียว ต่อรองราคากนัไดบ้า้งเลก็นอ้ย ไฮไล ้อยูท่ี่ตอนทา้ยตลาด ทางออก ริมแม่น ้ าโขง ท่ีเป็น
ร้านกาแฟ  ประชานิยม ฮิปๆ เสน่ห์แบบลาว ท่ีตอ้งหา้ม พลาด 

07.30 น. น ำท่ำนเดินทำงกลบัมำยงัท่ีพกั รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
08.30 น. รถตูป้รับอากาศ และ Guide รอให้บริการพาคุณ สบายสบายทวัร์ วนัน้ี แต่งกายร่วมสมยันิยมไทย หรือลาว ตามสะดวก กบัโปรแกรม  

City tour  แม่หญิงแนะน าให้นุ่งซ่ิน หรือกระโปรงยาวคลุมเข่า เพราะสถานท่ีส าคญัภายในเมืองหลวงพระบาง ไม่อนุญาตให้ แม่หญิง ท่ี
สวมใส่กางเกง ทั้งสั้น – และ ยาว เส้ือ ท่ีบาง หรือ ออกแนว on the beach 

วดัแสนสุขำรมณ์ วดัท่ีมีช่ืออนัเป็นมงคล และเป็นวดัคู่เมืองเก่าแก่ท่ีสุดอีกหน่ึงวดั สร้างในปี คริสตศ์ตวรรษท่ี 15  ท่ีซ่อนความธรรมดา ท่ี
ไม่ธรรมดา ของจิตรกรรมภาพวาด ในยคุโยนก ท่ีมีลกัษณะ เหมือนจิตรกรรมภาพวาด ของสกุลช่างเมืองน่าน  ซ่ึงจะพบเห็นได ้ในวดั
หลายแห่งของจังหวดัน่าน  ท่ีถูกจัดให้เป็นเมืองคู่แฝด และ รวมถึง จังหวดั เลย 
(ประตูทางเดินของวดัแห่ง น้ีสามารถเดิน เช่ือมต่อ เดินไปยงัอีกสามวดั ติดกันได ้
และ ยงั เป็นอีกหน่ึงสถานท่ียอดนิยม ท่ีมีอาคารรูปทาง ชิโนโปรตุเกส เรียงราย ตลอด
แนวสองฝ่ังถนน  ท่ีสวยงาม และ เงียบ สงบ ) 
วดัเซียงทอง วดัสวยงามท่ีสุด ท่ีเป็นท่ีเกบ็พระ ราชรถเกย เม่ือคร้ัง สมเด็จเจา้มหาชีวิต 
และ ยงัเป็นสถานท่ีส าคัญ ท่ีคู่แต่งงาน ชาวลาว นิยมต้องมากราบไหว ้พร้อมทั้ ง
ถ่ายรูปคู่ ณ วดัแห่งน้ี  และ ท่ีพลาดไม่ได ้ ตอ้ง ชมพระม่าน ในโบสถเ์ลก็ (จะมีช่องเลก็ ๆ ให้ทุกคน หร่ีตาขา้งหน่ึงมองเขา้ไป จึงจะเห็น) 
พระม่าน หน่ึงปีจะอนัเชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ลาว เพ่ือให้ประชาชนสักการบูชา อยา่งใกลชิ้ด หาก
ยงัไม่จุใจ ไปอุม้พระเส่ียงทาย อยูใ่กล ้ๆ หอพระม่าน กล็องอธิฐานเส่ียงทายกนัดู ดวงใคร ดวงมนั หลายท่านพิสูจน์แลว้  วา่แม่นจริงๆ ไม่
เช่ือลองตั้งจิอธิษฐาน พิสูจน์ไดด้ว้ยตวัเอง 

12.00 น. รับประทานอำหำรลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง 
13.00 น. หลังอาหารกลางวนั ข้ึนรถตู้ปรับอากาศเดินทางต่อไปยงัพระรำชวัง และ หอ

พิพิธภณัฑห์ลวงพระบำง อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็นท่ีประทบัของเจา้มหาชีวิต
ลาว โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นผู ้ออกแบบ มีหอท่ีประดิษฐานพระบาง 
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ท าด้วยทองค า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรู ป
คู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองหลวงพระบาง 

14.30 น. จากนั้นน าท่านไปยงั มรกตมหัศจรรย ์แห่งหลวงพระบาง น ้ าตกกวางสี หรือ น ้ าตก
กวางซี เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติซ่ึงมีช่ือเสียงท่ีสุดของหลวงพระบาง น ้าตก
แห่งน้ีอยูน่อกเมืองหลวงพระบางไปทางทิศใตป้ระมาณ 30 กิโลเมตร ช่ือของน ้ าตก
กวางสี หมายถึง กวางหนุ่มท่ีเขาเพ่ิงเร่ิมงอก (ภาษาไทยเรียกกวางซีหรือกวางเขาซี) 
น ้ าตกกวางสีเป็นน ้ าตกหินปูน สายน ้ าท้ิงตวัจากหน้าผาสูงกว่า 70 เมตร สู่แอ่งน ้ า
กวา้งเบ้ืองล่าง ท าให้เกิดละอองฝอยของไอน ้ าพุ่งกระจายทั่วบริเวณ โดยบริเวณ
ดา้นล่างน ้ าตกจะมีสะพานและเส้นทางให้เดินไปชมมุมต่างๆ ตลอดจนมีท่ีนัง่ให้ชม
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ทิวทศัน์และพกัผ่อนหย่อนใจ น ้ าตกกวางสีมีน ้ าไหลตลอดปี อากาศเยน็สบาย อนุญาตให้เล่นน ้ าไดเ้ป็นบางจุดตามป้ายเตือนไวเ้ท่านั้น 
ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีอยากใกลชิ้ดน ้ าตกก็มีทางเดินดา้น ขา้งให้เลาะไปยงัชั้นบน ซ่ึงควรระมดัระวงัในการเดินเพราะจะเป็นเส้นทางท่ี
ล่ืนชนั (โปรดจดัเตรียมชุดเล่นน ้าตกเพ่ือความสนุก) 

17.30 น. น าท่านเดินทางกลบัมายงั โรงแรม อิสระเตรียมตวั เพ่ือค ่าคืนสดใส บนถนนตลาดมืด แห่ง เมืองมรดกโลก 
18.00 น. พร้อมท่ีล๊อบบ้ี รถตูป้รับอากาศ และ Guide น าคุณสู่ตวัเมืองหลวงพระบาง ณ ถนน ขา้วเหนียว จอดรับส่งคุณ บริเวณดา้นหนา้ตลาดมืด  

อิสระให้คุณไดเ้ลือกล้ิมลองอาหารแบบคนทอ้งถ่ิน ในซอยถนนขา้วเหนียว  (ตาม
รอย Amazing ของกินในหลวงพระบาง)หรือหาของอร่อยไฮโซ เก๋ไก๋  เช่น 
ร้านอาหารฝร่ังเศสร้านเท่ห์ แบบสไตล ์Chill out Restaurant is recommend  
- ร้านอาหารบา้นโบราณ (Antique House Restaurant)  
- ร้านอาหารฝร่ังเศส ชั้นดี ราคาถูก แนะน า Dao Fa Bristo restaurant พอ่ครัวฝร่ังเศส 
พูดลาว สุดยอด เมนูแนะน า ปลานิลแม่น ้ าโขง Filet แสนอร่อย พร้อม ของหวาน
แสนอร่อย Creeps with Bananas Flambé The best place chill out 
➢ แต่งตวัเท่ห์ๆ เดินแบบเปร้ียวๆ เฉ่ียวเขา้ร้าน ไฮโซ  ราคาจ่ายสบาย  
➢ ค าแนะน าท่ีอยากให้ท า แชะ แชท แชร์ สบายดีหลวงพระบาง 

20.30 น. รถตูป้รับอากาศ และไกดร์อรับทุกท่านกลบัสู่โรงแรม 
 

DAY วนัที่สาม  หลวงพระบาง – เวยีงจันทน์ – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั เยน็หรอืค ่า 

3  x x - 

05.00 น. อำหำรเชำ้ (บริกำรเป็น Set Box จดัท ำโดยโรงแรม) 
06.00 น. เช็คเอาท ์ และ ออกเดินทางไปยงั สนำมบินแห่งชำติหลวงพระบำง เพื่อเช็คอินทเ์ท่ียวบิน QV 112 to VTE 
07.40 น. การบินลาว น าคุณเหินฟ้า ขา้มแม่น ้า มุ่งสู่ สนามบินวดัไต บริการอาหารวา่ง บนเคร่ือง 
08.30 น. เดินทางถึง สนำมบินวดัไต นครหลวงเวียงจนัทน์ 
09.30 น. Guide & Van รอถือป้าย “ Journey Laos ” รอให้การต้อนรับน าท่านชม วดัพระธำตุหลวง

เวียงจนัทน์ (ภำยนอก) มีต านานเล่าสืบทอดกนัมาว่า เป็นเมืองพญานาคเป็นผูส้ร้างหรือเนรมิต
ข้ึนมาให้เจา้นครเวียงจนัทน์ข้ึนครองและไม่มีใครมารุกรานได ้เพราะมีพญานาคช่วยปกป้อง
คุม้ครอง อีกทั้งยงัมีวดัธำตุหลวงเหนือและวดัธำตุหลวงใต ้ซ่ึงเป็นท่ีอาศยัของพระภิกษุสามเณร 
จำกนั้นน ำท่ำนชมบ่อน ้ำพญำนำคหรือบ่อน ้ำทิพยบ์ริเวณขา้งๆพระธาตุหลวง ซ่ึงใตก้น้บ่อจะเป็น
ทางเช่ือมลงสู่วงับาดาลของ พญาศรีสัตนาคราช ซ่ึงผูค้นชาวลาวต่างให้ความศรัทธา องค์ท่าน
ทุกคน ท่ีส าคญั บ่อน ้ าทิพยน้ี์ น ้ าในบ่อเป็นน ้ าจากวงับาดาล เช่ือกนัว่า ผูใ้ดไดน้ าน ้ าทิพยน้ี์มา
สักการบูชา หรือ ประพรมตามร่างกาย จะช่วยเพ่ิมพูนพลงักายทิพยใ์ห้สูงข้ึน อนัจะน ามาซ่ึง
ความเป็นสิริมงคล ท าส่ิงใดมกัจะส าเร็จไดโ้ดยง่าย อีกทั้ง บริเวณพระธาตุหลวงเวียงจนัทน์ 

12.00 น. น าท่านไปรับประทำนอำหำรท่ี ร้ำนอำหำรใจกลำงเมือง 
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13.00 น. หลงัอาหารกลางวนัน าท่านชม อนุสำวรียป์ระตูชยั สถาปัตยกรรมทีผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝร่ังเศสเขา้ดว้ยกนัซ่ึงตั้งตระหง่านอยู่
กลางเมืองเวียงจนัทน์ ประตูชยัแห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงขา้ราชการและพลเรือนท่ีเสียสละชีวิตในสงครามอินโดจีน 

14.30 น. จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมรอบ  พระธำตุด ำ ท่ีมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ตั้งอยู่บริเวณวงเวียน ตรงหมู่บา้นธาตุด า พระธำตุด ำ เป็นเจดียท์รง
ระฆงัแปดเหล่ียมขนาดใหญ่ มีความงาม แปลกตา ไม่เหมือนกบัเจดียอ่ื์นๆ ตามต านานเล่าขานกนัมาว่าบริเวณพระธาตุเป็นทางเขา้ออก
เมืองบาดาลท่ีพญานาค 7 เศียรท่ีมาช่วยเหลือชาวเมืองในสมยัท่ีท าสงครามกบักองทพัสยาม จึงเป็นท่ีเล่ือมใสและสักการะบูชาของชน
ชาวลาว 

15.40 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินวดัไต นครหลวงเวียงจนัทน์ เพ่ือท าการเช็คอินท ์สายการบินแห่งชาติลาว QV445 
18.40 น. สายการบินแห่งชาติลาว เท่ียวบิน QV445 น าท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
19.40 น. เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดว้ยความสวสัด์ิภาพ   
 

การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึน้ได้ ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การล่าช้าของเท่ียวบิน สภาพอากาศ เป็นต้น  
ซ่ึงบริษัทฯ และผู้จัด จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง ให้ดีท่ีสุด 

 
 
 

หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 3 วนั 

โปร..ถกู.โค.ตะ.ระ หนีเท่ียวลาวแบบชิลๆ เดือน ตุลาคม20 ถึง มีนาคม21 

• เดินทำงปกติ  10  ท่ำนผูใ้หญ่ (รำคำพิเศษไม่มีรำคำเดก็ต ่ำกวำ่ 10ปี) (ท่ีนัง่จ  ำกดั จอง+จ่ำยก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมค่ำตัว๋) 
• Guide เป็นผูดู้แลบริกำรตลอด 2 วนั   
• ไม่มีหวัหนำ้ทวัร์จำกประเทศไทยดูแล ลูกคำ้ตอ้งเดินทำงไปเจอไกดท่ี์หลวงพระบำงดว้ยตนเอง 
• ** ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับข้ึนของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัท่ี  07/04/20** 

• ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงบินสำยกำรบิน 

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

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  
 

Departure ตุลาคม 2020  (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำต๋ัว ) 
เช็คอิน วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 02 ตุลำคม 20 04 ตุลำคม 20 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 09 ตุลำคม 20 11 ตุลำคม 20 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 16 ตุลำคม 20 18 ตุลำคม 20 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 23 ตุลำคม 20 25 ตุลำคม 20 11,499 1,500 

วนัศุกร์ 30 ตุลำคม 20 01 พฤศจิกำยน 20 10,499 1,500 
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Departure พฤศจิกายน 2020  (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 06 พฤศจิกายน 20 08 พฤศจิกายน 20 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 13 พฤศจิกายน 20 15 พฤศจิกายน 20 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 20 พฤศจิกายน 20 22 พฤศจิกายน 20 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 27 พฤศจิกายน 20 29 พฤศจิกายน 20 10,499 1,500 
 

Departure ธันวาคม 2020  (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำต๋ัว ) 
เช็คอิน วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 04 ธนัวาคม 20 06 ธนัวาคม 20 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 11 ธนัวาคม 20 13 ธนัวาคม 20 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 18 ธนัวาคม 20 20 ธนัวาคม 20 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 25 ธนัวาคม 20 27 ธนัวาคม 20 10,499 1,500 
 

Departure มกราคม 2021  (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำต๋ัว ) 
เช็คอิน วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 01 มกราคม 21 03 มกราคม 21 11,499 1,500 

วนัศุกร์ 08 มกราคม 21 10 มกราคม 21 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 15 มกราคม 21 17 มกราคม 21 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 22 มกราคม 21 24 มกราคม 21 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 29 มกราคม 21 31 มกราคม 21 10,499 1,500 
 

 

 

Departure กมุภาพนัธ์ 2021  (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำต๋ัว ) 
เช็คอิน วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 05 กมุภาพนัธ์ 21 07 กมุภาพนัธ์ 21 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 12 กมุภาพนัธ์ 21 14 กมุภาพนัธ์ 21 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 19 กมุภาพนัธ์ 21 21 กมุภาพนัธ์ 21 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 26 กมุภาพนัธ์ 21 28 กมุภาพนัธ์ 21 10,499 1,500 
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Departure มีนาคม 2021  (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 05 มีนาคม 21 07 มีนาคม 21 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 12 มีนาคม 21 14 มีนาคม 21 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 19 มีนาคม 21 21 มีนาคม 21 10,499 1,500 

วนัศุกร์ 26 มีนาคม 21 28 มีนาคม 21 10,499 1,500 
 

ทำรก หมำยถึง ผู้โดยสำรที่มีอำยุต ่ำกว่ำ 24 เดือน ณ วันที่เดินทำงไปและวันเดินทำงกลับ กรุณำติดต่อเพ่ือขอรำคำพิเศษ  เดก็ทำรกสำมำรถ

เดินทำงโดยนั่งบนหน้ำตักของผู้ใหญ่  โดยอนุญำตให้เดก็ทำรกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่ำนั้น และห้ำมมิให้น ำรถเขน็เดก็ หรือที่นั่งส ำหรับ

เดก็ขึ้นบนเคร่ืองบิน จ ำนวนเดก็ทำรกต่อเที่ยวบินถูกจ ำกดัไว้เพ่ือควำมปลอดภัย และสำยกำรบินสำมำรถปฏเิสธกำรน ำเดก็ทำรกเดินทำงไปกบั

ท่ำน  ส่วนผู้จัด เรำค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและเพ่ือสร้ำงควำมสขุแก่คณะผู้เดินทำง  ผู้ทุพลภำพ/มีปัญหำด้ำนสขุภำพหรืออยู่ในภำวะเจบ็ป่วย 

ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้ อทัวร์ เพ่ือเชค็กับทำงสำยกำรบินและผู้ให้บริกำร  เพรำะอำจไม่อนุญำตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่ำงๆ ขึ้นเคร่ือ งบินได้  

เข่นน ำ้ยำ เขม็ฉีดยำ เคร่ืองใช้แบตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหำยใจ      สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้ อทัวร์  เพ่ือเชค็กับทำงสำยกำรบินและผู้

ให้บริกำร    
 

อตัราค่าบริการ

รวม   

❖ ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ (BKK-LPQ-BKK  Economy Class) โดยสำยกำรบินลำวร์ไลน์ รวมค่ำภำษีสนำมบินและ

ค่ำธรรมเนียมน ำ้มันเชื้ อเพลิงแล้ว +  ห้องพัก Standard Room จ ำนวน 2 คืนพักห้องละ 2 ท่ำน หรือ 3 ท่ำน โรงแรม

ระดับ 3 ดำวลำวในหลหลวงพระบำง รวมอำหำรเช้ำในแต่ละม้ือที่โรงแรม + ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว ตำมโปรแกรม

ทัวร์ + ชุดส ำหรับตักบำตรข้ำวเหนียว 1 ชุด ต่อ 1 ท่ำน + อำหำรในแต่ละมื้ อ ตำมโปรแกรมที่ระบุ + สำรธำรณ

ประชำชนลำว งดค่ำวีซ่ำ แก่ นักเดินทำงจำกประเทศไทย  สำมำรถใช้พำสปอร์ต เดินทำงเข้ำประเทศได้เลย แต่

พำสปอร์ต ต้องมีอำยุกำรใช้งำน 6 เดือน ก่อนวันหมดอำยุ (กรุณำตรวจสอบก่อนกำรเดินทำง)  + สำยกำรบินจ ำกัด

น ำ้หนักเพียงท่ำนละ 20 กก.(ขึ้นอยู่กับนโยบำยสำยกำรบิน ไม่เกินจ ำนวน 1-2 ชิ้ น) และถือขึ้นเคร่ืองได้อีกท่ำนละ 1 

ชิ้น 7 กก. (ตำมขนำดที่ก ำหนดของสำยกำรบิน ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) + ประกันภัยกำรเดินทำง (ขัน้ต ่ำวงเงินประกนั 

1 ลำ้นบำท ค่ำรกัษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุม้ครองเหลือ 50% อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี หรือ 

อำยุเกิน 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรคประจ ำตัวหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท ำรำ้ยร่ำงกำย) 

❖ รวมค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% (ยกเวน้ตั๋วเครือ่งบิน) 

ราคาค่าบริการ

ไม่รวม 

❖ ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มอื่นๆ ที่สั่งเพ่ิม โดยผู้เดินทำง ในแต่ละม้ือ 

❖ ค่ำอำหำรค ่ำ 1 ม้ือ ในวันเดินทำงวันที่ 2 ที่ปล่อยให้ท่ำนอสิระ  

❖ ค่ำเช่ำรถจักยำน หรือ ยำนพำหนะอื่นๆ รวมถงึค่ำเข้ำสถำนที่อื่นๆ ที่ไม่ได้มีแจ้งไว้ใน โปรแกรม  

❖ ค่ำวีซ่ำของชำวต่ำงชำติบำงประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่ำย 2 X 2 นิ้ ว พ้ืนหลังสขีำว 1 ใบ             

❖ อำหำร เคร่ืองดื่ม ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร และ เหล้ำ-เบียร์ มินิบำร์  ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำ Spa และกำรนวดต่ำงๆ 

❖ จดัเก็บ 1,200 บาท ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด ์) 

เงือ่นไขในการ

จอง   

 

รำคำพิเศษ ขอเกบ็เงินเตม็จ ำนวน  โดยปกติจะต้องด ำเนินกำรโอนเงินภำยใน 2 วันนับจำกวันที่ท ำกำรจองและส่งใบเรียก

เกบ็เงิน   หำกไม่ช ำระมดัจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตัดทีน่ั่งใหลู้กคำ้ท่ำนอื่นทีร่ออยู่    กำรช ำระไม่ครบ ทำงผู้จัดถือว่ำท่ำน

ยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรือ

ยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินตำมเงื่อนไขกำรยกเลิก  ***เมื่อตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 

ทำงผู้จัดจะถอืว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว *** 
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การยกเลิกการ

จอง 

กำรยกเลิกกำรจองนั้น จะยึดเงินเต็มจ านวน (มดัจ าและยอดเต็มของค่าทวัร ์เนือ่งจากราคาขายเป็นราคาพิเศษ เงื่อนไข

เป็นไปตามบริษทัก าหนด) (กำรเดินทำงที่ต้องซื้ อขำดแบบมีเงื่อนไขกับทำงสำยกำรบิน  เที่ยวบินเหมำล ำ Charter Flight  

หรือ Extra Flight กับสำยกำรบิน หรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ  รวมทั้งกำรกำรันตีค่ำห้องพัก กำรกำรันตี

แพก็เกตททวัร์ จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำบริกำรทั้งหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) 

สำยกำรบินและตัว๋เคร่ืองบิน 

ในกำรส ำรองที่นั่งและกำรใส่ช่ือในระบบส ำรองที่นั่ง  ผู้เดินทำงต้องส่งส ำเนำของหนังสือเดินทำง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ ส่งรำยละะ

รำยละเอียดที่สำยกำรบินต้องกำร (ภำษำอังกฤษ) เช่น ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือและนำมสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่พำสปรอต วันหมดอำยุ ( โดย

เซน็ต์ชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ทำงผู้จัด )  หำกไม่มีกำรส่งข้อมูลทั้งหมดในพำสปรอตเป็นลำยลักษณ์อกัษรใ ห้

ทำงผู้จัด และเกิดกำรออกช่ือนำมสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสำรผิดพลำด อำจมีผลให้ผู้โดยสำยจะต้องรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยใหม่ที่จะเกิดขึ้ น

ทั้งหมด และสำยกำรบินไม่มีระบบเสยีค่ำใช้จ่ำยเพ่ือแก้ไขตัวสะกดค ำน ำหน้ำช่ือ / ชื่อ / นำมสกุล หรือ กำรเปลี่ยนช่ือผู้เดินทำง 

หำกท่ำนต้องซื้ อบัตรโดยสำรภำยในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณำเลือกซื้ อบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภทที่สำมำรถเลื่อนวัน

และเวลำกำรเดินทำงได้  ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันปัญหำเที่ยวบินล่ำช้ำหรือกำรเปลี่ยนแปลงเวลำของเที่ยวบินหรือกำรเปลี่ยนแปลงวันเดินทำง 

ตั๋วสำยกำรบินไม่สำมำรถระบุที่นั่ง ซื้ อแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสำยกำรบิน กำรจัดที่นั่งบนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสำยกำร

บินเป็นผู้ก ำหนด ทำงผู้จัดไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ แต่จะท ำกำร Request ให้ได้เท่ำนั้น 

กำรติดต่อใดๆ ทำงเอกสำรกับทำงผู้จัด  เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมำยฯ  ต้องท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงผู้จัด  ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 12.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ 

ถือว่ำเป็นวันหยุดท ำกำรของทำงผู้จัด 

สำยกำรบิน  กำรจัดที่นั่งบนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด ทำงผู้จัดไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ แต่จะท ำกำร Request ให้ได้

เท่ำนั้น งดกำรคืนบตัรโดยสำร และหำกยกเลิกกำรเดินทำง ทำงสำยกำรบินไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่วน 

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่ำงกนั และอำจมีสไตล์กำรตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพักแบบ  3 ท่ำน  (Triple Room หรือ  Family Room)  ทุกห้องมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบเหมือนกนั 

เมนูอำหำร  อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์   เช่น เวลำออกหรือเวลำถึงของเที่ยวบิน กำรจำรจรบนท้องถนน  

วันเวลำเปิดปิดของร้ำนอำหำร  หรือด้วยสำเหตุต่ำงๆ   ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงปรับปรุง 

เนื่องจำกกำรเดินทำงนั้นเตม็ไปด้วยควำมเสี่ยง และควำมรับผดิชอบของทำงสำยกำรบินที่มีต่อผู้โดยสำรนั้นมีจ ำกดั ดังนั้นจึงแนะน ำให้ซื้อประกนั

อุบัติเหตุ หรือ ประกันภัยกำรเดินทำง (ทำงบกและทำงอำกำศ) ซึ่งมีควำมคุ้มครองเร่ืองอุบัติเหตุ กำรเสียชีวิต ค่ำรักษำพยำบำล  กำร

เปลี่ยนแปลงแผนกำรเดินทำงและยกเลิกกำรเดินทำง ล่ำช้ำ เสยีหำยและสญูหำยอนัเกดิกบักระเป๋ำเดินทำงและสิ่งของอื่น และซื้อประกนัสขุภำพ

เพ่ิมเติม  โดยจะซื้อควำมคุ้มครองเพ่ิมเติมจำกบริษัทประกนัภัยที่ท่ำนรู้จัก ซึ่งไม่จ ำเป็นว่ำต้องเป็นบริษัทเดียวกันกบัประกันภัยที่ทำงผู้จัดจัดให้   

เพ่ือควำมมั่นใจได้ว่ำหำกเกดิเหตุเจบ็ป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได้ เนื่องจำกหำกเกดิเหตุดังกล่ำวขึ้นในต่ำงประเทศ 

หำกท่ำนต้องซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณำเลือกซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภทที่สำมำรถเลื่อนวันและ

เวลำในกำรเดินทำงได้ ทั้งนี้ เพ่ือป้องกนัปัญหำเที่ยวบินล่ำช้ำหรือกำรเปลี่ยนแปลงเวลำของเที่ยวบินหรือกำรเปลี่ยนแปลงวันเดินทำง 
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✓ อุ่นใจเพ่ิม  เนื่องจำกกำรเดินทำงนั้นเตม็ไปด้วยควำมเสี่ยง และควำมรับผิดชอบของทำงสำยกำรบินที่มีต่อผู้โดยสำรนั้นมีจ ำกัด ดังนั้นจึง

แนะน ำให้ ซื้ อประกันภัยกำรเดินทำงและสุขภำพเพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถเลือกซื้ อควำมคุ้มครองตำมที่ท่ำนต้องกำร โดยเฉพำะกรณี เกิดเหตุ

เจบ็ป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได้ เนื่องจำกหำกเกดิเหตุดังกล่ำวขึ้นในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศเกำหลีใต้ จะมีค่ำใช้จ่ำยที่สงู

มำก  เพ่ือควำมคุ้มครองบำดเจบ็ เจบ็ป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเคร่ือง ยกเลิกเดินทำง กระเป๋ำหำย พำสปอร์ตหำย ทมีแพทย์ฉุกเฉิน 

❖ แผนคุ้มครองสขุภำพ +220 บำท  รักษำพยำบำล+สขุภำพ – อุบัติเหตุ – ย้ำยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทมีแพทย์ฉุกเฉิน 

❖ แผนคุ้มครองสขุภำพ +500 บำท  รักษำพยำบำล+สขุภำพ – อุบัติเหตุ – ย้ำยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทมีแพทย์ฉุกเฉิน – ยกเลิกกำรเดินทำง – 

ลดจ ำนวนวันเดินทำง – กระเป๋ำเดินทำงหำยหรือเสยีหำย – ควำมล่ำช้ำของระบบขนส่งมวลชน – ควำมล่ำช้ำของสมัภำระ – กำรจี้ โดยสลัด

อำกำศ – กำรพลำดต่อเที่ยวบิน – พำสปอร์ตหำย – ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก – เงินชดเชยระหว่ำงรักษำตัวในต่ำงประเทศ 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรเดินทำงท่องเที่ยวกบัเรำ 

• ขอสงวนสิทธิ์ในกำรขำยหรือไม่ขำยให้แก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ หรือ มีโรคประจ ำตัวบำงอย่ำง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มำก หรือ มีเดก็อำยุ 

1-2 ปี หรือ คนพิกำร หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทวัร์ จะต้องแจ้ง เพ่ือหำข้อตกลงร่วมกนั เพรำะเรำค ำนึงถึงควำมปลอดภัย

และเพ่ือสร้ำงควำมสขุแก่คณะผู้เดินทำง)   

• ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศลำวเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว  หำก

ผู้โดยสำรถูกปฏเิสธกำรออกนอกประเทศไทยหรือเข้ำประเทศลำว จำกเจ้ำหน้ำที่แรงงำนไทยหรือเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองที่ประเทศลำว  ทำงผู้จัดและทำงสำยกำรบินจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้ นทุกกรณี  ผู้โดยสำรอำจจะต้อง

รับผิดชอบค่ำปรับที่ประเทศลำวเรียกเกบ็  ผู้โดยสำรต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่ำงหรือตำมวันเดินทำงของตั๋ว

เคร่ืองบิน  ทั้งนี้แล้วแต่ทำงเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนและสำยกำรบิน ทำงผู้จัดไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ 

• กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวในทุกกำรเดินทำงอำจเกดิกำรเปลี่ยนแปลง  ดังนี้  รำยกำรท่องเที่ยว เมนูอำหำร โรงแรมที่พัก รถท่องเที่ยว

ในแต่ละวันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงน ำเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทำงจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยำยำมที่

จะตำมรำยกำรสรุปให้ตรงมำกที่สดุ หรือในระดับ หรือในคุณภำพที่ใกล้กนัมำกที่สดุ 

• ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธควำมรับผิดชอบค่ำเสียหำยที่เกิดกับชีวิต ร่ำงกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถูกท ำร้ำย ควำมตำย อุบัติเหตุต่ำงๆ  สูญหำยใน

ทรัพย์สนิหรืออย่ำงอื่น กำรนัดหยุดงำน  ภัยธรรมชำต ิกำรก่อจลำจล กำรปฏวิัติ  และอื่นๆ ที่เกดิขึ้นทำงตรงหรือทำงอ้อม  

• กรณเีกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบิน ( ควำมสญูหำย

หรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน กำรยกเลิกเที่ยวบิน มีกำรยุบเที่ยวบินรวมกัน ตำรำงกำรกำรเดินทำงมีกำรเปลี่ยนแปลง 

เนื่องจำกสำยกำรบินพิจำรณำสถำนกำรณ์แล้วว่ำ อยู่นอกเหนือควำมควบคุม หรือเหตุผลเชิงพำณิชย์ หรือเหตุผลทำงด้ำนควำมปลอดภัยเป็น

ต้น  โดยจะปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อจ ำกัดควำมรับผิดชอบของแต่ละสำยกำรบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสำร  เรือบริกำร หรือ หน่วยงำนที่

ให้บริกำร  ที่จะส่งผลท ำให้เสยีเวลำหรือยกเลิกรำยกำรท่องเที่ยวทวัร์บำงรำยกำรหรือทั้งหมด  ผู้เดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสยีหำย ไม่ว่ำ

ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่ำเสยีเวลำ  ค่ำเสยีโอกำส ค่ำเสยีควำมรู้สกึ และค่ำใช้จ่ำยที่บริษัทจ่ำยไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทรำบว่ำ  ผู้จัดจะด ำเนิน

โดยสดุควำมสำมำรถที่จะประสำนงำนให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้ำ แต่จะไม่คืนเงิน  

• ผู้น ำทวัร์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของผู้จัด

ก ำกบัเท่ำนั้น     

• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจำกเป็นกำรช ำระค่ำทัวร์ในลักษณะเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ 

เช่น ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง กรมแรงงำน  กำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง 

เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง กำรถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทำนอำหำรบำงม้ือ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร เป็นต้น 
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• ขอควำมร่วมมือในเร่ืองควำมประพฤติของคนเดินทำงหำกผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงมำ เดินทำงไปสู่ หรือเดิน

ทำงผ่ำน  เหน็ว่ำผู้โดยสำรประพฤติตนที่อำจก่อให้เกดิอนัตรำยต่อผู้เดินทำงอื่นๆ หรือทรัพย์สนิ หรือขัดขวำงกำรปฏบัิติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ 

(ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำช้ีแจงของเจ้ำหน้ำที่ (ตัวแทน) ทำงผู้จัดอำจใช้มำตรกำรตำมที่เห็นสมควรเพ่ือป้องกันไม่ให้ควำมประพฤติ

ดังกล่ำวด ำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถงึกำรยับยั้ง และปฏเิสธให้บริกำร 

• กำรช้อปป้ิงกำรเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของกำรท่องเที่ยว  โปรแกรมทัวร์อำจจะมีกำรรำยกำรพำไปช้อปป้ิงยังสถำนที่ต่ำงๆ 

โดยกำรเลือกซื้อของทุกอย่ำงเป็นเรื่องกำรตัดสนิใจส่วนตัวเสมอ  และ ทำงผู้จัดขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบทุกกำรซื้อของท่ำน 

• กระเป๋ำลูกค้ำต้องยอมรับในควำมเสี่ยงของกระเป๋ำทุกใบของตัวเอง (ท่ำนสำมำรถเลือกซื้ อประกันเพ่ิม เกี่ยวกับสัมภำระกระเป๋ำ เพรำะสำย

กำรบินมีก ำหนดกำรจ ำกัดควำมรับผิดชอบต่อสัมภำระ)  ทำงทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำย สูญหำย ล่ำช้ำ อุบัติเหตุ ที่เกิดจำกกรณี

ใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งลูกค้ำต้องเข้ำใจว่ำ โดยปกติทุกฝ่ำย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก ์หรือ หัวหน้ำทวัร์  ถึงแม้จะพยำยำมในกำรดูแลและระวังเร่ือง

สมัภำระกระเป๋ำเดินทำงลูกค้ำ 

ผูร่้วมเดินทำงตกลงปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขกำรเดินทำงน้ีทกุประกำรและในกรณีมีขอ้พิพำท ใหถื้อค ำตดัสินของผูจ้ดัเป็นทีส่ิ้นสดุ 

 


