
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เร ิ�มตน้เพยีง 11,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 
 

 

สะบายด ีเวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง  

3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

 

ไฮไลทท์วัร ์
• เที�ยวไมเ่หนื�อย บนิเขา้เวยีงจันทน ์ออกหลวงพระบาง พักวงัเวยีง 1 คนื หลวงพระบาง 1 คนื 
• ลอ่งเรอืแมนํ่�าซอง ชมธรรมชาตทิี�สวยงาม สมญานาม “กุย้หลนิเมอืงลาว” 
• ชมเมอืงหลวงใหม ่นครเวยีงจันทน ์และ ชมเมอืงมรดกโลก หลวงพระบาง 
• ใหท้า่นตักบาตรขา้วเหนยีว ยามเชา้และ ชมตลาดเชา้ เมอืงหลวงพระบาง 
• นมัสการ วดัพระธาตหุลวง สญัลักษณ์สําคัญของประเทศลาว 
• ชมววิพระอาทติยต์กดนิที� พระธาตพุสู ี
• ชอ้ปปิ�ง ตลาดไนทบ์ารซ์า สนิคา้หัตถกรรม ผา้ทอ, เครื�องเงนิ ทอ้งถิ�น 



 

   กําหนดการเดนิทาง  
 

วนัที� 25-27 สงิหาคม 61 13,900.- 

วนัที� 08-10 กนัยายน 61 13,900.- 

วนัที� 21-23 กนัยายน 61 13,900.- 

วนัที� 28-30 กนัยายน 61 11,900.- 

วนัที� 06-08 ตลุาคม 61 14,900.- 

วนัที� 13-15 ตลุาคม 61 17,900.- 

วนัที� 19-21 ตลุาคม 61 16,900.- 

วนัที� 26-28 ตลุาคม 61 14,900.- 

วนัที� 27-29 ตลุาคม 61 14,900.- 

วนัที� 02-04 พฤศจกิายน 61 14,900.- 

วนัที� 03-05 พฤศจกิายน 61 14,900.- 

วนัที� 09-11พฤศจกิายน 61 14,900.- 

วนัที� 10-12 พฤศจกิายน 61 14,900.- 

วนัที� 16-18 พฤศจกิายน 61 14,900.- 

วนัที� 17-19 พฤศจกิายน 61 14,900.- 

วนัที� 23-25 พฤศจกิายน 61 14,900.- 

วนัที� 24-26 พฤศจกิายน 61 14,900.- 

วนัที� 30 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 61 14,900.- 

วนัที� 01-03 ธนัวาคม 61 14,900.- 
วนัที� 07-09 ธนัวาคม 61 14,900.- 
วนัที� 08-10 ธนัวาคม 61 15,900.- 
วนัที� 14-16 ธนัวาคม 61 14,900.- 
วนัที� 15-17 ธนัวาคม 61 14,900.- 
วนัที� 21-23 ธนัวาคม 61 14,900.- 
วนัที� 22-24 ธนัวาคม 61 14,900.- 
วนัที� 28-30 ธนัวาคม 61 16,900.- 

วนัที� 29-31 ธนัวาคม 61 16,900.- 

วนัที� 30 ธนัวาคม-01 มกราคม 62 19,900.- 

วนัที� 31 ธนัวาคม-02 มกราคม 62 19,900.- 

หมายเหต ุ: รายการนี�ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ  

(รวม 450 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 
กรงุเทพฯ-เวยีงจันทน-์วัดพระธาตหุลวง-วัดสสีะเกด-เวยีงจันทน-์ 
วังเวยีง 
 

✈ � � 
KHAMPASEUTH HOTEL  
3* หรอืเทยีบเทา่, เมอืง
วังเวยีง 

2 
ลอ่งเรอืแมนํ่�าซอง – วังเวยีง-หลวงพระบาง-นํ�าตกตาดกวางส-ีพระ
ธาตพุสู-ีตลาดไนทบ์ารซ์า 
 

� � � 
SUNWAY HOTEL 3* 
หรอืเทยีบเทา่, เมอืง
หลวงพระบาง 



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ - เวยีงจนัทน ์- วดัพระธาตหุลวง - วดัสสีะเกด - เวยีงจนัทน ์– วงัเวยีง 

07.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์F เช็คอนิกรุ๊ป
ของสายการบนิ บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAYS) โดยมเีจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวย
ความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

09.45 น.  นําออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตวิตัไต สาธารณรัฐประชาธปิไตย ประชาชนลาว โดยสายการ

บนิ บางกอกแอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� PG943 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชั�วโมง (บรกิารอาหารและ

เครื�องดื�มบนเครื�อง) 

11.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตวิตัไต สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน ลาว นําทา่นผา่น

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านนมสัการ พระธาตหุลวง มชีื�อเรยีกอกีชื�อวา่ พระเจดยีโ์ลกะจฬุามณี นับเป็นปชูนยีสถานอนัสําคัญ

ยิ�งของเมอืงเวยีงจันทน์ ตํานานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมปีระวัตกิารกอ่สรา้งนับพันปีเชน่เดยีวกันพระธาตุ

พนมในประเทศไทย วัดพระธาตุหลวงถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญของประเทศลาว บรเิวณดา้นหนา้มี

อนุสาวรยีพ์ระเจา้ไชยเชษฐาธริาชประดษิฐานอยู ่และยังมรีา้นคา้จัดจําหน่ายสนิคา้พื�นบา้นและหัตถกรรม  

จากนั�นเดนิทางตอ่ไปยงั วดัสสีะเกด หรอื วดัสตสหสัสาราม กบัหอคํา พระราชวงัหลวงของกษัตรยิล์าว

สมัยกอ่น วัดสสีะเกดสรา้งขึ�นในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจา้โพธสิารราช พระบดิาของพระเจา้ไชยเชษฐาธิ

ราช ในพุทธศตวรรษที� 16 สาเหตุที�ไดช้ื�อวา่วัดสสีะเกดเพราะอยูใ่กลก้ับพระราชวังหลวง พระเจา้แผ่นดนิ

ลาวทุกพระองคนั์บแต่พระเจา้โพธสิารราชผูส้รา้งนครหลวงเวยีงจันทน์ ทรงบรรทมหันศรีษะมาทางวัดนี�

เพื�อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย เพราะมพีระพุทธรูปสําคัญของลา้นชา้งประดษิฐานอยู่หลายองค ์

รวมทั �งพระแกว้มรกตที�ทรงอัญเชญิไปจากเชยีงใหม ่ ดังนั�นวัดนี�จงึถกูเรยีกวา่ "วัดสสีะเกด"  คอืวัดที�พระ

เจา้แผ่นดนิทรงบรรทมหันพระเศยีร(ศรีษะ)ไปยังที�ตั �งวัด ดจุพระสารบีตุรนอนหันศรีษะไปในทศิที�พระอสัช ิ

อยู ่ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั วังเวยีง อกีหนึ�งเมอืงทอ่งเที�ยวใน แขวงเวยีงจันทน ์ห่างจาก

เวยีงจันทนป์ระมาณ 160 ก.ม. วังเวยีง เมอืงในลุม่นํ�าซองที�เงยีบสงบโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขากบัสายหมอก

ยามเชา้ที�สวยที�สดุ ดังคําลํ�าลอืที�นักทอ่งเที�ยวขนานนามวา่ กุย้หลนิเมอืงลาว 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
พกัที� 

 KHAMPASEUTH HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่, เมอืงวงัเวยีง 

วนัที� 2 
ลอ่งเรอืแมน่ํ �าซอง - วงัเวยีง - หลวงพระบาง - นํ �าตกตาดกวางส ี- พระธาตพุสู ี-  ตลาดไนทบ์าร์

ซา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ตื�นเชา้รับอรุณกับบรรยากาศเย็นสบาย นําท่าน ล่องเรอืแมนํ่�าซอง ชมธรรมชาตแิละเก็บภาพบรรยากาศ

ตลอดสองขา้งทาง  ไดเ้วลาออกเดนิทางไปยงั เมอืงหลวงพระบาง ระหวา่งทางจะเห็นวถิชีวีติของชาวลาว

สองขา้งถนนที�ตั �งบา้นเรอืนแตกตา่งกนัออกไป การเดนิทางจะไตร่ะดับขึ�นสูท่ี�สงูสลับที�ลาดเชงิเขา ทา่นจะ

ไดพ้บเห็นป่าไมแ้ละทวิทัศนท์ี�สวยงามประกอบกบัภเูขาหนิปนูที�มรีูปรา่งต่างๆ แปลกตาสวยงามและยังคง

สามารถรักษาธรรมชาตไิวไ้ดอ้ยา่งดแีละสรา้งความประทับใจแกผู่ม้าเยอืน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางต่อเพื�อไปชม นํ �าตกตาดกวางส ีซ ึ�งหมายถงึกวางหนุ่ม นํ�าตกนี�ตกจากเขาที�สงู 70 เมตร 

สามารถถ่ายภาพจากดา้นหนา้ซึ�งมสีะพานพาดผ่านสายนํ�าที�ตกลงมา ฉากหลังคอืนํ�าตกหนิปนูสขีาวและ

3 
ตักบาตรขา้วเหนยีว-ตลาดเชา้-วัดใหมส่วุรรณภมูาราม-พพิธิภณัฑ์
หลวงพระบาง-ศนูยเ์ครื�องเงนิ-วัดเชยีงทอง-วัดวชินุราช-หลวงพระ
บาง – กรงุเทพ  

� � ✈  



 

นํ� าใสๆ บางครั �งอาจเป็นละอองเกิดเป็นสีรุง้ใหไ้ดเ้ห็น ทัศนีย์ภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติใหเ้หล่า

นักทอ่งเที�ยวไดศ้กึษาแมกไมพ้ชืพันธแ์ละยงัมจีดุลงเลน่นํ�าตามลําธารเล็กๆ บรเิวณดา้นลา่งของนํ�าตกทา่น

จะไดพ้บกับหมดํีาที�นักท่องเที�ยวนยิมถ่ายรูป นอกจากความงามของนํ�าตกแลว้ ยังหาซื�อของที�ระลกึที�

ทางเขา้นํ�าตกไดอ้กีดว้ย  จากนั�นนําทา่นเขา้สูต่ัวเมอืงมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโกไ้ดย้กให ้เมอืงหลวง

พระบาง เป็นเมืองวัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เนื�องจากมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มี

บา้นเรอืนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตลแ์ละขนบธรรมเนียมประเพณีที�งดงามและยังสบืทอดจนถงึ

ปัจจุบัน เมอืงหลวงพระบาง เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ในอดตี โดยพระเจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแว่นแควน้ต่างๆ 

ของชนเผ่าไท - ลาว ในเขตลุ่มแมนํ่�าโขง แมนํ่�าคาน แมนํ่�าอ ูกอ่ตั �งเป็น  อาณาจักรลา้นชา้ง ณ ดนิแดน

รมินํ�าโขง คอื หลวงพระบาง  จากนั�นนําท่านขึ�นสู ่เขาพูส ีขึ�นบันได 328 ขั �น นมัสการธาตุพูส ีเจดยีธ์าตุ

คู่บา้นคู่เมอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ�นท่านจะไดร้ับความกลิ�นหอมจากดอกจําปาลาว (ดอก

ลลีาวด)ี ซึ�งเป็นดอกไมป้ระจําชาตลิาว เมื�อท่านถงึยอดใหท้่านนมัสการองคธ์าตุ ซึ�งสรา้งในสมัยพระเจา้

อนุรุทธ เมื�อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี�เหลี�ยมยอดประดับดว้ยเศวตฉัตรทอง

สํารดิ 7 ชั �น สงู 21 เมตร ชมพระอาทติยย์ามอสัดง ววิทวิทัศนร์อบเมอืงหลวงพระบางยามเย็น 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 หลังอาหารคํ�าอิสระเดินเที�ยวชม ตลาดคํ�า (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั �งแต่หนา้

พระราชวังจนสุดถนน ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื�อสนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตร ีมทีั �ง

เสื�อยดืสกรนีเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล่, กระเป๋าถือ, เครื�องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ 

จุดเด่นคอื สนิคา้แทบทุกชิ�นเป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจําหน่ายในราคาที�ต่อรองกันได ้

อกีทั �งยงัมเีบเกอรี� ตา่ง ๆ เพื�อใหท้า่นไดล้ิ�มลอง และขนมเคก้อนัแสนอรอ่ยนานาชนดิ หากทา่นใดจะเลอืก

ซื�อของใสบ่าตรในเชา้วันรุง่ขึ�นก็สามารถจัดแจงหาซื�อไดเ้ชน่กนั 

  SUNWAY HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่, เมอืงหลวงพระบาง 

วนัที� 3 ตกับาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - วดัใหม่สุวรรณภูมาราม - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง – ศูนย์

เครื�องเงนิ - วดัเชยีงทอง - วดัวชิุนราช - หลวงพระบาง – กรงุเทพฯ 

 ตื�นเชา้ทําธรุะสว่นตัว จัดแจงเครื�องแตง่กายเพื�อรอ ใสบ่าตรขา้วเหนยีวพรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระบาง 

ซึ�งพระสงฆแ์ละสามเณรจากวัดต่างๆ ทั�วเมอืงหลวงพระบางจ ะออกบณิฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรูป ซึ�งเป็น

ภาพอันน่าประทับใจและสื�อถงึความศรัทธาเลื�อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง (ค่า

ทําบญุ ไมร่วมในรายการ) 

จากนั�นใหท้่านเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึ�งเป็น ตลาดสดใหท้่านเลือกซื�ออาหาร

พื�นเมอืงและชมของป่าซึ�งของป่าบางชนดิก็แปลกตาและเป็นที�สนใจของเหลา่นักทอ่งเที�ยวผูม้าเยอืน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนั�นนําทา่นชม วดัใหมส่วุรรณภมูาราม  หรอืที�ชาวหลวงพระบางเรยีกกนัสั �นๆ วา่ "วัดใหม"่ เคยเป็นที�

ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบญุทัน ซึ�งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคส์ุดทา้ยของลาวและยังเคยเป็นที�

ประดษิฐานพระบาง พระพุทธรปูคูเ่มอืงหลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธิ� จนกระทั�งถงึปี 

พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั�งปัจจุบัน 

เมื�อมาเยอืนวัดแห่งนี�ส ิ�งที�เราจะสังเกตเห็นถงึความแตกต่างจากวัดอื�นๆ คอื ตัวอโุบสถ (สมิ) ลักษณะจะ

เป็นอาคารทรงโรง หลังคามขีนาดใหญ ่มชีายคาปกคลมุทั �งสี�ดา้นสองระดับต่อเนื�องกัน ผนังดา้นหนา้พระ

อโุบสถตกแตง่ดว้ยภาพลงรักปิดทองดเูหลอืงอรา่มงามตายาวตลอดผนัง เลา่เรื�องพระเวสสนัดรชาดก โดย

ฝีมอืช่างหลวงประจํารัชกาลเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ์  จากนั�นนําท่านเดนิชม พระราชวังหลวงพระบาง 

(พพิธิภัณฑ)์ ลักษณะอาคารเก่าที�ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรั�งเศส สถาปัตยกรรมฝรั�งเศสผสมผสาน

วัฒนธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นที�ตั �งของอนุสาวรยีเ์จา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์พระราชวังแห่งนี�อดตีนั�น

เป็นที�ประทับของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ์ ต่อมาเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 

พระราชวังหลวงพระบาง ไดถู้กปรับเปลี�ยนใหเ้ป็นพพิธิภัณฑ ์ภายในเป็นที�ประดษิฐานของ “พระบาง” 



 

พระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบาง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเขา้สู ่ศนูยเ์ครื�องเงนิ ใหท้่านไดช้มงานฝีมอืการทําเครื�องเงนิ และเครื�องประดับของใชต้่างๆ ที�มี

การออกแบบไวอ้ยา่งสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกที�มชี ื�อเสยีงของลาว  จากนั�นนําทา่นสู ่อกีหนึ�งสถานที�ของ

ผูม้าเยอืนเมอืงหลวงพระบางควรมาเที�ยวชม วัดเชยีงทอง ซึ�งเป็นวัดที�สําคัญและมคีวามงดงามที�สดุแห่ง

หนึ�งจนไดร้ับการยกยอ่งจากนักโบราณคดวีา่เป็นดั�งอญัมณีแหง่สถาปัตยกรรมลาว วัดเชยีงทองถกูสรา้งขึ�น

ในรัชสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพื�นรักสดํีา เล่าเรื�องพุทธประวัตพิระสุธน-

มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนทิานเพื�อนบา้น พระประธานมชีื�อว่า “พระองคห์ลวง”นอกจากวัดเชยีง

ทองจะมพีระอโุบสถที�โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมี

การตบแต่งดว้ยการนํากระจกสมีาตัดต่อกันเป็นรูปตน้โพธิ�ขนาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ตดิเป็นรูปสัตวใ์นวรรคด ี

ยามบ่ายที�แสงแดดส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม สถานที�ที�เราจะไปเยี�ยมชมอกีที�ซ ึ�งมีความสําคัญและ

เรื�องราวยาวนานเชน่เดยีวกันคอื วัดวชินุราช ที�สรา้งขึ�นในสมัยพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอกี

หนึ�งพระธาตุที�ชาวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึ�งเป็นพระธาตุที�มรีปูทรงคลา้ยกับลกูแตงโมผ่าครึ�ง ชาว

หลวงพระบาง จงึเรยีกชื�อ พระธาตุหมากโม นี�มาจนถงึปัจจุบัน  สมควรแกเ่วลาอําลาเมอืงหลวงพระบาง 

เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง เพื�อนําทา่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

17.20 น.  เดนิทางสู ่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์ (BANGKOK AIRWAYS) 

เที�ยวบนิที� PG946 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั�วโมง  (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

18.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

  

************************************************************ 

  

 
โปรแกรม : LAOS … สะบายด ีเวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง  3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น 
 ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยว
เพิ�ม 

ทา่นละ 

วันที� 25-27 สงิหาคม 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 8,000.- 2,000.- 

วันที� 08-10 กนัยายน 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 8,000.- 2,000.- 

วันที� 21-23 กนัยายน 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 8,000.- 2,000.- 

วันที� 28-30 กนัยายน 61 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 6,000.- 2,000.- 

วันที� 06-08 ตลุาคม 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 13-15 ตลุาคม 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 19-21 ตลุาคม 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 26-28 ตลุาคม 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 27-29 ตลุาคม 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 



 

วันที� 02-04 พฤศจกิายน 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 03-05 พฤศจกิายน 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 09-11 พฤศจกิายน 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 10-12 พฤศจกิายน 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 16-18 พฤศจกิายน 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 17-19 พฤศจกิายน 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 23-25 พฤศจกิายน 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 24-26 พฤศจกิายน 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 01-03 ธันวาคม 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 07-09 ธันวาคม 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 08-10 ธันวาคม 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 9,000.- 3,000.- 

วันที� 14-16 ธันวาคม 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 15-17 ธันวาคม 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 21-23 ธันวาคม 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 22-24 ธันวาคม 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 9,000.- 2,000.- 

วันที� 28-30 ธันวาคม 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 9,000.- 3,000.- 

วันที� 29-31 ธันวาคม 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 9,000.- 3,000.- 

วันที� 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 9,000.- 3,000.- 

วันที� 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 9,000.- 3,000.- 

*** ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,900.- *** 

*** ราคานี�รวมรายการทวัร ์และ ต ั�วเครื�องบนิ *** 

 

***ราคานี�เฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ั�น กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ั�ง*** 

**ราคานี�สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั�น!! ** 
**สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งทาํวซีา่เขา้ประเทศลาว 

หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ั�ง** 
 



 

หมายเหต ุ: รายการนี�ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ (รวม 450 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งที�กรงุเทพฯ และที�ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิ�งสิ�น 

 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทางบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กอง

ตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้

เมอืงรวมทั �งในกรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ

ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อท่านทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุุกขอ้   

แลว้ 

 
 
 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
 

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ�นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดั 

2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ

4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 



 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ�ามนั  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 

1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม /ทา่น สว่นเกนินํ�าหนักตามสาย

การบนิกําหนด 

2. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม,คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง,คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ (รวม 450 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

 

เง ื�อไขการยกเลกิเดนิทาง 
 

1. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึ�นไป คนืเงนิท ั�งหมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึ�นไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั �งจากประเทศไทยและประเทศกมัพชูา 

ไม่มกีารคนืเงนิทั �งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั �งนี�

ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตั�วท่านละ 10,000 บาท 

และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําที�พักโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ั �งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมา

จา่ยในเที�ยวบนินั�นๆ 

 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.     บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ�และจะไมร่ับผดิชอบ

คนืคา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 



 

4.  บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5.  รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 

และโรงแรมที�พักในต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสูงขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับ

ราคาตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ

จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9.  หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แตท่ั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�

อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ�การจัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�ประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที� 

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทั �งสิ�น 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

12.  เที�ยวบนิ และรายการท่องเที�ยวอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับในเงื�อนไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

14.  โรงแรมที�พักในประเทศกัมพูชามมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที�พักแตกต่างกับประเทศไทย 

โดยโรงแรมที�พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ

ลาวตามที�ระบุในรายการท่องเที�ยวเท่านั�น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ 

Double) ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ�นอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวาง

รปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ�งมคีวามแตกต่างกันอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไม่

สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามที�ตอ้งการ 

15.  กระเป๋าสัมภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั �งสิ�น 

16.  เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

17.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง 

มเิชน่น ั�นทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งสิ�น 

 

********* HAVE A NICE TRIP ********** 
 
 


