
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 3 วนั 

โปร..ถกู.โค.ตะ.ระ หนีเท่ียวลาวแบบชิลๆ เดือนตลุาคม19ถึงมีนาคม20 

โปรแกรม :  วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น ้าโขง – แม่น ้าคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอ
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – น ้าตกกวางสี – ตลาดเช้า –ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดพระ
ธาตุหลวง – วัดธาตุหลวงเหนือ  – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน ้าพญานาค – อนุสาวรีย์ประตูชัย – พระธาตุด า  

พิเศษ : รว่มตกับาตรขา้วเหนียวสไตรช์าวหลวงพระบาง 

จ ำนวนวนั เร่ิมตน้ (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 9,988 ตุลาคม19ถึงมีนาคม20 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 

 (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
สำยกำรบิน BKK-LPQ เวลำออก เวลำถึง VTE-BKK เวลำออก เวลำถึง 

Lao Airlines (QV) QV634 1020 1220 QV445 1835 1940 
 

 

 



Itinerary หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 3 วนั 10 ท่าน ออกเดินทางตลุาคม19-มีนาคม20 

จ ำนวนวนั เร่ิมตน้ (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 9,988 ตุลาคม19ถึงมีนาคม20 Lao Airlines (QV) 10 ท่ำนต่อคณะ 
 

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

พระธาตุพูสี – 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 เมืองขึ้นของ
ฝร่ังเศส ท่ีทิ้งไว ้ตั้ งตระหง่านสวยงาม – พระธาตุด า ท่ีมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ตั้งอยู่บริเวณวงเวียน ตรง
หมู่บา้นธาตุด า – สนามบินนานาชาติวดัไต (เวียงจนัท)์ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

X X - 

 
โปรดตรวจสอบ อำย ุของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ของผูโ้ดยสำร ว่ำจะตอ้งคงมีอำยเุหลือ ณ วนัเดินทำง มำกกว่ำ 6 เดือนขึ้นไป 

และหนงัสือเดินทำงเหลือหนำ้กระดำษเพียงพอให้เจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรำ หนงัสือเดินทำงอยูใ่นสภำพท่ีดี (ไม่ช ำรุด) 

DAY วนัแรก  กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

1 เวลาท่ีประเทศลาวเท่ากบัเวลาท่ีประเทศไทย | เวลาบินประมาณ 2 ช.ม. - x x 
เช้า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

(นดัหมำยก่อนออกเดินทำง 3 ชัว่โมงล่วงหนำ้ก่อนเคร่ืองออก)  
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก 

เช็คอินหมายเลข 

W 7-8 
Lao Airlines 

(QV) 
หมำยเลข   

10 

ขอ้แนะน ำ 
หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 

• ห้ามน าผลไมแ้ละเน้ือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศลาว หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในลาวอาจจะไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึ้นลงห้องดว้ยตวั

ท่านเอง เพ่ือป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดขึ้นได)้   
• กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
• ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 
• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึ้นเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูขึ้นเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
• น าเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัขึ้นเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพื่อการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ด่ืมสุรา
หรือของมึนเมา และด่ืมน ้ามากๆ) 



พร้อมเดินทำง !  กำรเช็คอินตัว๋เดินทำงท่ีเคำเตอร์สำยกำรบิน  เง่ือนไข 
• เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ชัว่โมง เคำน์เตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  ผูโ้ดยสำรจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำร

ให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่ำในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเดินทำง โดยไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไป
แลว้ 

• ไม่แสดงตนหรือยืนยนัควำมเป็นตวัท่ำนต่อพนกังำนของสำยกำรบิน 
• ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงท่ีช ำรุดไม่สมบูรณ์จดัว่ำเป็นเอกสำรท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
• ส ำหรับท่ำนตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่ำ) ซ่ึงจ ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรแจง้เขำ้แจง้ออก   หรือ  เอกสำร

ดำ้นกำรท ำงำน Work Permit 
• กระท ำกำรประทุษร้ำยแก่พนกังำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ณ เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยำมพนักงำนของสำยกำรบินไม่ว่ำ

โดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 
• หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตให้ท่ำนเดินทำงหรือขึ้นเคร่ืองบิน 
• หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเน่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลกัษณะอำกำรท่ีเป็นอนัตรำยอยำ่งเห็นไดช้ดัในทำงกำรแพทย ์และ หรือ  หำกสำย

กำรบินเห็นควรว่ำไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย ์หรือเง่ือนไขทำงกำรแพทยข์องท่ำนอำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสุขภำพแก่ผูโ้ดยสำรอ่ืน 

ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบิน LAO AIRLINES (QV) (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 

08.00 
เชา้วนัสดใส เดินทางไป  Airport แบบอินเทรนด์โดย Airport City Link หรือ รถยนต์ส่วนตวั หรือ ใชบ้ริการรถลีมูซีนหรือแท๊กซ่ีของ
ค่ายต่างๆ  สู่สนามบินสุวรรณภูมิ Check in ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ W แถว W 7-8 สายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี QV634 สู่ 
เมืองหลวงพระบาง 

10.20 
เหินฟ้าออก จากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พร้อมเคร่ือง ATR 70 ท่ีนัง่ มาตรฐาน ความปลอดภยัสูง พร้อมการ
บริการบนเคร่ือง สบายดีการบินลาว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม อาหารว่าง (กล่องนะจ๊ะ แต่ก็อร่อยแบบลาวโซ ครับผม)                                                                 

12.20 
เดินทางถึง สนำมบินแห่งชำติหลวงพระบำง (สมกบัเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ไม่ซับซ้อนเดินสบายมาก) ผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้
เมือง ไม่ตอ้งท าวีซ่าส าหรับพาสปรอตไทย (ง่ายๆ ครับ) ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 น้ิว พ้ืน
หลงัสีขาว 1 ใบ                                                                          

12.45 
เจา้หน้าท่ี Guide รอถือป้าย “ Journey Laos ” ให้การบริการด้านหน้า พร้อมรถเดินทาง เพื่อน าท่านไป
รับประทาน อำหำรกลำงวนัแบบง่ำยๆ ( เฝ๋อน ้ำหลวงพระบำง ) ณ ร้ำนอำหำร ใจกลางเมือง 

14.00 

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางเขา้สู่ เกาะกลางเมืองหลวงพระบาง ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยสายน ้าจากแม่น ้ าคาน ไหลมาโอบมาบรรจบ
กบั มหานทีสายน ้ าแห่งเอเชีย แม่น ้ าโขง  ชมวิวความงดงาม เรียบรอบเมือง วิถีแห่งเมืองพระบาง วดัทำดหลวง ตามต านานกล่าวว่าวดั
ทาดหลวงสร้างขึ้นโดย สังฆทูต ของพระเจา้อโศกมหาราช ซ่ึงเดินทางจากอินเดียมาเผยแพร่พุทธศาสนาในพุทธศตวรรษท่ี 3 สร้างขึ้น
ในปีพ.ศ.2361 ในรัชกาลพระเจา้มนัธาตุราช หลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง ปัจจุบนั เป็นท่ีเก็บพระสรีรังคารของเจา้มหาชีวิตศรีสว่าง
วงศ ์และ พระราชวงศ ์ภายใน สิมวดัทาดหลวงมีราวเทียนไมแ้กะสลกัฝีมือเยี่ยมเร่ืองรามเกียรต์ิ ซ่ึงเจา้มหาอุปราชบุญคงสร้างถวายใน
พ.ศ.2458 ทุกๆปีในวนัท่ี 29 ตุลาคม ซ่ึงครบรอบวนัสวรรคตของพระองค ์เช้ือพระวงศเ์ก่าทั้งท่ียงัอาศยัอยู่ในเมืองหลวงพระบางและ
จากต่างประเทศ จะกลบัมาร่วมกนัท าบุญท่ีวดัน้ี วดัใหม่สุวนัพูมำรำม ซ่ึงอยู่ถนนศรีสว่างวงศติ์ดกบัพระราชวงัหลวงวดัน้ีเคยเป็นท่ี
ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยติัธรรม  เข้านมัสการ พระประธานภายในโบสถ์ และ ชม
สถาปัตยกรรม ลานชา้ง ลายภาพวาดลงรัก ปิดทอง บริเวณดา้นหน้าทางเขา้พระอุโบสถ ไดเ้วลาแสงอาทิตยเ์ร่ิมอ่อนตวัลง น าคุณไปยงั 
ยอดภูท่ีสูงท่ีสุดในเขตเมือง ให้คุณออกก าลงักายยามเยน็เดินนบับนัได กว่า 300ขั้น ขึ้นไปยงัยอดภู  ระหว่าง สองขา้งทางขึ้นพระธาตุ
ร่มร่ืนและหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจ าปาลาว มีจุดพกัชมวิว มุภาพเบิร์ดอายวิว 360องศา (ท่ีขอบอกว่า ใครท่ีผ่านขา้มแม่น ้ าคาน ไป
กลบัเกิน 3 รอบ ไปแลว้ไม่ขึ้นคาน ตามช่ือแน่ๆๆ ครับ) สักกำระพระธำตุพูสี ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  เป็น ปูชนียสถาน ท่ี
เคารพของ ชาวเมืองหลวงพระบาง นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง มองจากยอด
พูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ ริมแม่น ้าโขง ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซบัซอ้นสมกบันามว่า บำ้นผำ เมืองภู อูร่ยะธรรม ลำ้น
ชำ้ง    

18.00 
ลงจากยอดพู ทัศนียภาพ ท่ีมองลงมา ยงับริเวณทางลง จะเห็นความเคล่ือนไหว สีสันยามค ่าคืนของ ตลาดมืด หลวงพระบาง ก าลงั
เร่ิมตน้  จากนั้นน าท่าน ไปทานอาหารค ่า ณ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรปำกห้วยมีชยั หลงัอาหารค ่า อิสระกบัการเดินในตลาด



มืด (ตลาดกลางคืนนะครับ) เลือกชมสินคา้พ้ืนเมือง ท่ีทอดตวัยาวเป็นถนนคนเดินตลอดแนวถนนขา้วเหนียว ( ถนน สักรินทร์ ) 

20.30 จากนั้น น าท่านเขา้เช็คอินโรงแรม Saysamphanh Hotel หรือ เทียบเท่า 
 

พระธาตุพูสี วดัใหม่สุวนัพูมาราม 
 

DAY วนัที่สอง  หลวงพระบาง  เชา้ กลางวนั เยน็หรอืค ่า 

2  x x - 

05.00 
Morning call ปลุกท่าน ต่ืนเชา้รับอรุณสดใส สูดกล่ินไอ ดินแดนท่ีไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งโอโซนท่ีบริสุทธ์ิอีกแห่งหน่ึงของโลก เพื่อเตรียม
ตวั ท าบุญรับบุญ ตกับำตรขำ้วเหนียว ตามประเพณี ชาวหลวงพระบาง 

05.30 

น ำท่ำนเดินทำงออกจำกท่ีพกั ไปยงับริเวณ ถนนท่ีทอดตวัยำวเพ่ือนัง่ตกับาตรขา้วเหนียวตามประเพณีตกับาตรขา้วเหนียวลาว นิยมสืบ
ทอดกนัมามากกว่า 200ปี การใส่จะหยิบขา้วเหนียวเพียงปลายน้ิวมือใส่ลงบาตร ไม่นิยม ใส่อาหารหรือของอ่ืนๆลงในบาตร ซ่ึงในทุก
เชา้จะมีพระเณรกว่า 100 รูป ออกเดินรับบาตร บนถนน สายหลกัแห่งน้ี  ตลำดเชำ้ ขำ้งวดั ตลาดชุมชนเก่าแก่ ท่ีเป็นท่ีจ าหน่าย พืชผกั 
ปลา และ ของป่าหายาก รวมถึงอาหารส าเร็จรูปลาว นานาชนิด และ ของใชต้่างๆๆอาทิ ผา้ทอมือ ในรูปแบบต่างๆ ตลาดแห่งน้ี เป็น
ตลาดชุมชน ท่ีขายของราคาปกติ ไม่มีราคานกัท่องเท่ียว ต่อรองราคากนัไดบ้า้งเลก็นอ้ย ไฮไลท์ อยูท่ี่ตอนทา้ยตลาด ทางออก ริมแม่น ้ า
โขง ท่ีเป็นร้านกาแฟ  ประชานิยม ฮิปๆ เสน่ห์แบบลาว ท่ีตอ้งห้าม พลาด 

07.30 น ำท่ำนเดินทำงกลบัมำยงัท่ีพกั รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

08.30 

รถตูป้รับอากาศ และ Guide รอให้บริการพาคุณ สบายสบายทวัร์ วนัน้ี แต่งกายร่วมสมยันิยมไทย หรือลาว ตามสะดวก กบัโปรแกรม  

City tour แม่หญิงแนะน าให้นุ่งซ่ิน หรือกระโปรงยาวคลุมเข่า เพราะสถานท่ีส าคญัภายในเมืองหลวงพระบาง ไม่อนุญาตให้ แม่หญิง 
ท่ีสวมใส่กางเกง ทั้งส้ัน – และ ยาว เส้ือ ท่ีบาง หรือ ออกแนว on the beach วดัแสนสุขำรมณ์ วดัท่ีมีช่ืออนัเป็นมงคล และเป็นวดัคู่เมือง
เก่าแก่ท่ีสุดอีกหน่ึงวดั สร้างในปี คริสต์ศตวรรษท่ี 15 ท่ีซ่อนความธรรมดา ท่ีไม่ธรรมดา ของจิตรกรรมภาพวาด ในยุคโยนก ท่ีมี
ลกัษณะ เหมือนจิตรกรรมภาพวาด ของสกุลช่างเมืองน่าน ซ่ึงจะพบเห็นได ้ในวดัหลายแห่งของจงัหวดัน่าน ท่ีถูกจดัให้เป็นเมืองคู่แฝด 

และ รวมถึง จงัหวดั เลย (ประตูทางเดินของวดัแห่ง น้ีสามารถเดิน เช่ือมต่อ เดินไปยงัอีกสามวดั ติดกนัได ้และ ยงั เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี
ยอดนิยม ท่ีมีอาคารรูปทาง ชิโนโปรตุเกส เรียงราย ตลอดแนวสองฝ่ังถนน ท่ีสวยงาม และ เงียบ สงบ ) วดัเซียงทอง วดัสวยงามท่ีสุด ท่ี
เป็นท่ีเก็บพระ ราชรถเกย เม่ือคร้ัง สมเด็จเจา้มหาชีวิต และ ยงัเป็นสถานท่ีส าคญั ท่ีคู่แต่งงาน ชาวลาว นิยมตอ้งมากราบไหว ้พร้อมทั้ง
ถ่ายรูปคู่ ณ วดัแห่งน้ี และ ท่ีพลาดไม่ได ้ ตอ้ง ชมพระม่าน ในโบสถ์เล็ก (จะมีช่องเล็ก ๆ ให้ทุกคน หร่ีตาขา้งหน่ึงมองเขา้ไป จึงจะ
เห็น) พระม่าน หน่ึงปีจะอนัเชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ลาว เพื่อให้ประชาชนสักการบูชา อย่าง
ใกลชิ้ด หากยงัไม่จุใจ ไปอุม้พระเส่ียงทาย อยู่ใกล ้ๆ หอพระม่าน ก็ลองอธิฐานเส่ียงทายกนัดู  ดวงใคร ดวงมนั หลายท่านพิสูจน์แล้ว  
ว่าแม่นจริงๆ ไม่เช่ือลองตั้งจิอธิษฐาน พิสูจน์ไดด้ว้ยตวัเอง  

 



พระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง  น ้าตกกวางสี 

บรรยากาศตลาดกลางคนื วดัเชียงทอง 
 

12.00 อำหำรลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร  

13.00 
หลงัอาหารกลางวนั ขึ้นรถตูป้รับอากาศเดินทางต่อไปยงัพระรำชวงั และ หอพิพิธภณัฑ์หลวงพระบำง อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึง
เป็นท่ีประทบัของเจา้มหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบ มีหอท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 
ท าดว้ยทองค า 90 เปอร์เซ็นตเ์ป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองหลวงพระบาง 

14.30 

จากนั้นน าท่านไปยงั มรกตมหัศจรรย ์แห่งหลวงพระบาง น ้ าตกกวางสี หรือ น ้ าตกกวางซี เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติซ่ึงมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของหลวงพระบาง น ้ าตกแห่งน้ีอยู่นอกเมืองหลวงพระบางไปทางทิศใตป้ระมาณ 30 กิโลเมตร ช่ือของน ้ าตกกวางสี 
หมายถึง กวางหนุ่มท่ีเขาเพ่ิงเร่ิมงอก (ภาษาไทยเรียกกวางซีหรือกวางเขาซี) น ้าตกกวางสีเป็นน ้าตกหินปูน สายน ้ าทิ้งตวัจากหน้าผาสูง
กว่า 70 เมตร สู่แอ่งน ้ ากวา้งเบ้ืองล่าง ท าให้เกิดละอองฝอยของไอน ้ าพุ่งกระจายทัว่บริเวณ โดยบริเวณดา้นล่างน ้ าตกจะมีสะพานและ
เส้นทางให้เดินไปชมมุมต่างๆ ตลอดจนมีท่ีนั่งให้ชมทิวทศัน์และพกัผ่อนหย่อนใจ น ้ าตกกวางสีมีน ้ าไหลตลอดปี อากาศเยน็สบาย 
อนุญาตให้เล่นน ้าไดเ้ป็นบางจุดตามป้ายเตือนไวเ้ท่านั้น ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีอยากใกลชิ้ดน ้าตกก็มีทางเดินดา้น ขา้งให้เลาะไปยงัชั้น
บน ซ่ึงควรระมดัระวงัในการเดินเพราะจะเป็นเส้นทางท่ีล่ืนชนั (โปรดจดัเตรียมชุดเล่นน ้าตกเพ่ือความสนุก) 

17.30 น าท่านเดินทางกลบัมายงั โรงแรม อิสระเตรียมตวั เพื่อค ่าคืนสดใส บนถนนตลาดมืด แห่ง เมืองมรดกโลก 

18.00 

พร้อมท่ีล๊อบบ้ี รถตูป้รับอากาศ และ Guide น าคุณสู่ตวัเมืองหลวงพระบาง ณ ถนน ขา้วเหนียว จอดรับส่งคุณ บริเวณดา้นหนา้ตลาดมืด  
อิสระให้คุณไดเ้ลือกล้ิมลองอาหารแบบคนทอ้งถ่ิน ในซอยถนนขา้วเหนียว  (ตามรอย Amazing ของกินในหลวงพระบาง)หรือหาของ
อร่อยไฮโซ เก๋ไก๋ เช่น ร้านอาหารฝร่ังเศสร้านเท่ห์ แบบสไตล ์Chill out Restaurant is recommend  
- ร้านอาหารบา้นโบราณ (Antique House Restaurant)  
- ร้านอาหารฝร่ังเศส ชั้นดี ราคาถูก แนะน า Dao Fa Bristo restaurant พ่อครัวฝร่ังเศส พูดลาว สุดยอด เมนูแนะน า ปลานิลแม่น ้ าโขง 
Filet แสนอร่อย พร้อม ของหวานแสนอร่อย Creeps with Bananas Flambé  
The best place chill out 
➢ แต่งตวัเท่ห์ๆ เดินแบบเปร้ียวๆ เฉ่ียวเขา้ร้าน ไฮโซ  ราคาจ่ายสบาย  
➢ ค าแนะน าท่ีอยากให้ท า แชะ แชท แชร์ สบายดีหลวงพระบาง 



20.30 รถตูป้รับอากาศ และไกดร์อรับทกุท่านกลบัสู่โรงแรม 
 

DAY วนัที่สาม  หลวงพระบาง – เวยีงจันทน์ – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั เยน็หรอืค ่า 

3  x x - 

06.00 
อำหำรเชำ้ ท่ีห้องอำหำร เลือกเติมความอร่อย และรับพลงั อนัสดช่ืน ของอากาศยามเชา้ ก่อนเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ ดินแดนสุวรรณ
ภูมิ กรุงเทพมหานครฯ 

06.30 เช็คเอาท ์ และ ออกเดินทางไปยงั สนำมบินแห่งชำติหลวงพระบำง เพื่อเช็คอินทเ์ท่ียวบิน QV 112 to VTE 

07.40 การบินลาว น าคุณเหินฟ้า ขา้มแม่น ้า มุ่งสู่ สนามบินวดัไต บริการอาหารว่าง บนเคร่ือง 

08.30 เดินทางถึง สนำมบินวดัไต นครหลวงเวียงจนัทน์ 

09.30 

Guide & Van รอถือป้าย “ Journey Laos ” รอให้การตอ้นรับน าท่านชม วดัพระธำตุหลวงเวียงจนัทน์ (ภำยนอก) มีต านานเล่าสืบทอด
กนัมาว่า เป็นเมืองพญานาคเป็นผูส้ร้างหรือเนรมิตขึ้นมาให้เจา้นครเวียงจนัทน์ขึ้นครองและไม่มีใครมารุกรานได ้เพราะมีพญานาค
ช่วยปกป้องคุม้ครอง อีกทั้งยงัมีวดัธำตุหลวงเหนือและวดัธำตุหลวงใต ้ซ่ึงเป็นท่ีอาศยัของพระภิกษุสามเณร จำกนั้นน ำท่ำนชมบ่อน ้ ำ
พญำนำคหรือบ่อน ้ำทิพยบ์ริเวณขา้งๆพระธาตุหลวง ซ่ึงใตก้น้บ่อจะเป็นทางเช่ือมลงสู่วงับาดาลของ พญาศรีสัตนาคราช ซ่ึงผูค้นชาว
ลาวต่างให้ความศรัทธา องค์ท่านทุกคน ท่ีส าคญั บ่อน ้ าทิพยน้ี์ น ้ าในบ่อเป็นน ้ าจากวงับาดาล เช่ือกันว่า ผูใ้ดได้น าน ้ าทิพยน้ี์มา
สักการบูชา หรือ ประพรมตามร่างกาย จะช่วยเพ่ิมพูนพลงักายทิพยใ์ห้สูงขึ้น อนัจะน ามาซ่ึงความเป็นสิริมงคล ท าส่ิงใดมกัจะส าเร็จ
ไดโ้ดยง่าย อีกทั้ง บริเวณพระธาตุหลวงเวียงจนัทน์ 

 

วดัพระธาตุหลวง ประตูชยั พระธาตุด า 

 

12.00 เดินทางเขา้สู่ เมืองหลวง เวียงจนัท ์น าท่านไปรับประทำนอำหำร เมนู ลำวแท้ๆ  ท่ี ร้ำนอำหำรใจกลำงเมือง 

13.00 
หลงัอาหารกลางวนัน าท่านชม อนุสำวรียป์ระตูชยั สถาปัตยกรรมทีผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝร่ังเศสเขา้ดว้ยกนัซ่ึงตั้งตระหง่าน
อยูก่ลางเมืองเวียงจนัทน์ ประตูชยัแห่งน้ีสร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงขา้ราชการและพลเรือนท่ีเสียสละชีวิตในสงครามอินโดจีน 

14.30 

จากนั้นน าท่านเย่ียมชมรอบ  พระธำตุด ำ ท่ีมีอายเุก่าแก่หลายร้อยปี ตั้งอยู่บริเวณวงเวียน ตรงหมู่บา้นธาตุด า พระธำตุด ำ เป็นเจดียท์รง
ระฆังแปดเหล่ียมขนาดใหญ่ มีความงาม แปลกตา ไม่เหมือนกับเจดีย์อื่นๆ ตามต านานเล่าขานกันมาว่าบริเวณพระธาตุเป็น
ทางเข้าออกเมืองบาดาลท่ีพญานาค 7 เศียรท่ีมาช่วยเหลือชาวเมืองในสมัยท่ีท าสงครามกับกองทัพสยาม จึงเป็นท่ีเล่ือมใสและ
สักการะบูชาของชนชาวลาว 

15.35 ออกเดินทางสู่ สนำมบินวดัไต นครหลวงเวียงจนัทน์ เพื่อท าการเช็คอินท ์สายการบินแห่งชาติลาว QV445  
18.40 สายการบินแห่งชาติลาว เที่ยวบิน QV445 น าท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
19.40 เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดว้ยความสวสัด์ิภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึน้ได้ ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การล่าช้าของเท่ียวบิน สภาพอากาศ เป็นต้น  
ซ่ึงบริษทัฯ และผู้จัด จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีท่ีสุด 



 

หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 3 วนั 

โปร..ถกู.โค.ตะ.ระ หนีเท่ียวลาวแบบชิลๆ เดือนเมษายนถึงกนัยายน19 

• เดินทำงปกติ  10  ท่ำนผูใ้หญ่ (รำคำพิเศษไม่มีรำคำเด็กต ่ำกว่ำ 12ปี) (ท่ีนัง่จ ำกดั จอง+จ่ำยก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมค่ำตัว๋) 
• Guide เป็นผูดู้แลบริกำรตลอด 3 วนั   
• ไม่มีหวัหนำ้ทวัร์จำกประเทศไทยดูแล ลูกคำ้ตอ้งเดินทำงไปเจอไกดท่ี์หลวงพระบำงดว้ยตนเอง 
• ** ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัท่ี  18/07/19** 

• ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงบินสำยกำรบิน 

จัดเกบ็ 1,200 บาท ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ ) 
เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 

ปกติผูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  
 

 

Departure ตุลาคม 2019  (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 04 ตุลำคม 19 06 ตุลำคม 19 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 18 ตุลำคม 19 20 ตุลำคม 19 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 25 ตุลำคม 19 27 ตุลำคม 19 9,988 1,500 
 

Departure พฤศจิกายน 2019  (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 01 พฤศจิกำยน 19 03 พฤศจิกำยน 19 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 08 พฤศจิกำยน 19 10 พฤศจิกำยน 19 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 15 พฤศจิกำยน 19 17 พฤศจิกำยน 19 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 22 พฤศจิกำยน 19 24 พฤศจิกำยน 19 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 29 พฤศจิกำยน 19 01 ธนัวำคม 19 9,988 1,500 

Departure ธันวาคม 2019  (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 06 ธนัวำคม 19 08 ธนัวำคม 19 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 13 ธนัวำคม 19 15 ธนัวำคม 19 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 20 ธนัวำคม 19 22 ธนัวำคม 19 9,988 1,500 
 

Departure มกราคม 2020  (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 03 มกรำคม 20 05 มกรำคม 20 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 10 มกรำคม 20 12 มกรำคม 20 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 17 มกรำคม 20 19 มกรำคม 20 9,988 1,500 



วนัศุกร์ 24 มกรำคม 20 26 มกรำคม 20 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 31 มกรำคม 20 02 กุมภำพนัธ์ 20 9,988 1,500 
 

Departure กมัภาพนัธ์ 2020  (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 07 กุมภำพนัธ์ 20 09 กุมภำพนัธ์ 20 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 14 กุมภำพนัธ์ 20 16 กุมภำพนัธ์ 20 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 21 กุมภำพนัธ์ 20 23 กุมภำพนัธ์ 20 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 28 กุมภำพนัธ์ 20 01 มีนำคม 20 9,988 1,500 
 

Departure มีนาคม 2020  (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอนิ วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 06 มีนำคม 20 08 มีนำคม 20 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 13 มีนำคม 20 15 มีนำคม 20 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 20 มีนำคม 20 22 มีนำคม 20 9,988 1,500 

วนัศุกร์ 27 มีนำคม 20 29 มีนำคม 20 9,988 1,500 
 
 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุต ่ากว่า 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ  เด็กทารกสามารถเดินทาง
โดยนั่งบนหน้าตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตให้เด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้น ารถเข็นเด็ก หรือท่ีนัง่ส าหรับเด็กขึ้นบน
เคร่ืองบิน จ านวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจ ากดัไวเ้พื่อความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเด็กทารกเดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผู ้จดั 
เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง  ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือ
ทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้ห้บริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใช้
แบตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ สตรีมีครรภ ์ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้ห้บริการ  
 

อตัรา
ค่าบริการรวม   

❖ ตั๋วเค ร่ืองบินไป -กลับ  (BKK-LPQ-BKK  Economy Class) โดยสายการบินลาวร์ไลน์  รวมค่าภาษีสนามบินและ
ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ +  ห้องพกั Standard Room จ านวน 2 คืนพกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน โรงแรมระดบั 3 
ดาวลาวในหลหลวงพระบาง รวมอาหารเชา้ในแต่ละม้ือท่ีโรงแรม + ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยว ตามโปรแกรมทวัร์ + ชุด
ส าหรับตกับาตรขา้วเหนียว 1 ชุด ต่อ 2 ท่าน + อาหารในแต่ละม้ือ ตามโปรแกรมท่ีระบุ + สารธารณประชาชนลาว งดค่าวี
ซ่า แก่ นกัเดินทางจากประเทศไทย  สามารถใชพ้าสปอร์ต เดินทางเขา้ประเทศไดเ้ลย แต่พาสปอร์ต ตอ้งมีอายกุารใชง้าน 6 
เดือน ก่อนวนัหมดอายุ (กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทาง) + สายการบินจ ากดัน ้ าหนักเพียงท่านละ 20 กก.(ขึ้นอยู่กับ
นโยบายสายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ช้ิน) และถือขึ้นเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1 ช้ิน 7 กก. (ตามขนาดท่ีก าหนดของสายการ
บิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) + ประกนัภยัการเดินทาง (ขั้นต า่วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 
ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือ
การถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย) 

❖ รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (ยกเวน้ตัว๋เคร่ืองบิน) 

ราคาค่าบริการ
ไม่รวม 

❖ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ท่ีส่ังเพ่ิม โดยผูเ้ดินทาง ในแต่ละม้ือ 
❖ ค่าอาหารค ่า 1 ม้ือ ในวนัเดินทางวนัท่ี 2 ท่ีปล่อยให้ท่านอิสระ  
❖ ค่าเช่ารถจกัยาน หรือ ยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงค่าเขา้สถานท่ีอื่นๆ ท่ีไม่ไดมี้แจง้ไวใ้น โปรแกรม  
❖ ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว 1 ใบ             
❖ อาหาร เคร่ืองด่ืม ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และ เหลา้-เบียร์ มินิบาร์  ค่าโทรศพัท ์ ค่า Spa และการนวดต่างๆ 



❖ จัดเกบ็ 1,200 บาท ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ ) 
เง่ือนไขในการ
จอง   
 

ราคาพิเศษ ขอเก็บเงินเต็มจ านวน  โดยปกติจะตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 2 วนันับจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน   หาก
ไม่ช าระมัดจ าตามก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่    การช าระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือ
เช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการ

ยกเลิก  ***เมื่อตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางผูจ้ดัจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
*** 

การยกเลกิการ
จอง 

กำรยกเลิกกำรจองนั้น จะยึดเงินเต็มจ านวน (มดัจ าและยอดเต็มของค่าทัวร ์

เน่ืองจากราคาขายเป็นราคาพิเศษ เง่ือนไขเป็นไปตามบริษทัก าหนด) (การเดินทางท่ี
ตอ้งซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบิน  เท่ียวบินเหมาล า Charter Flight  หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั้งการการันตีค่าห้องพกั การการันตีแพ็กเกตททัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ
ค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) 

สายการบินและตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการส ารองท่ีนั่งและการใส่ช่ือในระบบส ารองท่ีนั่ง  ผูเ้ดินทางต้องส่งส าเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชัดเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นต์ช่ือ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ้่ายใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นทั้งหมด และสาย
การบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ้่ายเพื่อแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 
หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและ
เวลาการเดินทางได้  ทั้ งน้ี เพ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวันเดินทาง  
ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบุท่ีนัง่ ซ้ือแบบใชวิ้ธี RANDOM คือสุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ให้ไดเ้ท่านั้น 
การติดต่อใดๆ ทางเอกสารกบัทางผูจ้ดั  เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมายฯ  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางผูจ้ดั  ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางผูจ้ดั 

สายการบิน  การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ให้ได้
เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน 
รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room)  ทุกห้องมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบเหมือนกนั 
เมนูอาหาร  อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยูก่บัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบิน การจารจรบนทอ้งถนน  วนั
เวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ   ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงปรับปรุง 
เน่ืองจากการเดินทางนั้นเตม็ไปดว้ยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสารนั้นมีจ ากดั ดงันั้นจึงแนะน าให้ซ้ือประกนั
อุบติัเหตุ หรือ ประกนัภยัการเดินทาง (ทางบกและทางอากาศ) ซ่ึงมีความคุม้ครองเร่ืองอุบติัเหตุ การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล  การเปล่ียนแปลง
แผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าชา้ เสียหายและสูญหายอนัเกิดกบักระเป๋าเดินทางและส่ิงของอ่ืน และซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมเติม  โดย
จะซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติมจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกั ซ่ึงไม่จ าเป็นว่าตอ้งเป็นบริษทัเดียวกนักบัประกนัภยัท่ีทางผูจ้ดัจดัให้   เพ่ือความมัน่ใจ
ไดว่้าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวขึ้นในต่างประเทศ 
หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและ
เวลาในการเดินทางได ้ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

 



 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 
• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอาย ุ1-2 

ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นกับวช (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพื่อ
สร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงค์จะลกัลอบเขา้ประเทศลาวเพื่ อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  หาก
ผูโ้ดยสารถูกปฏิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขา้ประเทศลาว จากเจา้หน้าท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หน้าท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและ
เจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองท่ีประเทศลาว  ทางผูจ้ ัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ ายท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี  ผูโ้ดยสารอาจจะต้อง
รับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศลาวเรียกเก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  
ทั้งน้ีแลว้แต่ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

• การเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถท่องเท่ียวใน
แต่ละวนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามท่ีจะ
ตามรายการสรุปให้ตรงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์น
หรืออยา่งอื่น การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้  โดยจะ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษทัขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ  ท่ีจะ
ส่งผลท าให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอให้ทราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ี
จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

• ผูน้ าทวัร์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดั
ก ากบัเท่านั้น     

• ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เ ช่น 
ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ ัดหรือตัวแทนของประเทศท่ีท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดิน
ทางผ่าน  เห็นว่าผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี 
(ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกันไม่ให้ความประพฤติ
ดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

• การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนกัท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว  โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดย
การเลือกซ้ือของทุกอยา่งเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

• กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการ
บินมีก าหนดการจ ากดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระ
กระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการเดินทางนีทุ้กประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือค าตัดสินของผู้จัดเป็นท่ีส้ินสุด 
 


