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  สะบายด ีเวยีงจนัทน ์ วงัเวยีง  หลวงพระบาง 

   3วนั 2คนื 
   โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยส ์PG 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- เทีย่วไมเ่หนื่อย บนิเขา้เวยีงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พกัวงัเวยีง 1 คนื หลวงพระบาง 1 คนื 

- ลอ่งเรอืแมน่ า้ซอง ชมธรรมชาตทิีส่วยงาม สมญานาม “กุย้หลนิเมอืงลาว” 

- ชมเมอืงหลวงใหม ่นครเวยีงจันทน์ และ ชมเมอืงมรดกโลก หลวงพระบาง 

- ใหท้า่นตกับาตรขา้วเหนยีว ยามเชา้และ ชมตลาดเชา้ เมอืงหลวงพระบาง 

- นมัสการ วดัพระธาตหุลวง สญัลกัษณ์ส าคญัของประเทศลาว 

-ชมววิพระอาทติยต์กดนิที ่พระธาตพูุส ี

-ชอ้ปป้ิง....ตลาดไนทบ์ารซ์า สนิคา้หัตถกรรม ผา้ทอ, เครือ่งเงนิ ทอ้งถิน่ 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 

Day 1  กรงุเทพฯ – เวยีงจนัทน ์– วดัพระธาตหุลวง – วดัสสีะเกด – เวยีงจนัทน ์– วงัเวยีง 

07.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิ

บางกอกแอรเ์วยส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้ับทา่น 

09.45 น.  ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตวิตัไต สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว โดย  สายการบนิ

บางกอกแอรเ์วยส ์เทีย่วบนิที ่PG943 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชเ้วลาเดนิทาง 1.15 ชัว่โมง) 

11.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตวิตัไต สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นนมัสการ พระธาตหุลวง มชีือ่เรยีกอกีชือ่วา่ “พระเจดยีโ์ลกะจุฬามณี” นับเป็นปชูนียสถานอันสําคัญยิง่ของ

เมอืงเวยีงจันทน์ ตํานานกลา่ววา่พระธาตหุลวงมปีระวัตกิารกอ่สรา้งนับ

พันปีเชน่เดยีวกันพระธาตพุนมในประเทศไทย วัดพระธาตหุลวงถอืไดว้า่

เป็นสญัลักษณ์สําคัญของประเทศลาว บรเิวณดา้นหนา้มอีนุสาวรยีพ์ระ

เจา้ไชยเชษฐาธริาชประดษิฐานอยู ่และยังมรีา้นคา้จัดจําหน่ายสนิคา้

พืน้บา้นและหัตถกรรม  จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยัง วดัสสีะเกด หรอื วดั

สตสหสัสาราม กับหอคํา พระราชวังหลวงของกษัตรยิล์าวในสมัยกอ่น 

วัดสสีะเกดสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2094 โดยพระเจา้โพธสิารราช พระบดิาของพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ในพทุธศตวรรษ

ที ่16 สาเหตทุีไ่ดช้ือ่วา่วัดสสีะเกดเพราะอยูใ่กลก้ับพระราชวังหลวง พระเจา้แผ่นดนิลาวทกุพระองคนั์บแตพ่ระเจา้

โพธสิารราชผูส้รา้งนครหลวงเวยีงจันทน์ทรงบรรทมหันศรีษะมาทางวัดนี้ เพือ่แสดงความเคารพตอ่พระรัตนตรัย 

เพราะมพีระพทุธรปูสําคัญของลา้นชา้งประดษิฐานอยูห่ลายองค ์รวมทัง้พระแกว้มรกตทีท่รงอัญเชญิไปจาก

เชยีงใหม ่ดังนัน้วัดนี้จงึถกูเรยีกวา่ "วัดสสีะเกด" คอืวัดทีพ่ระเจา้แผ่นดนิทรงบรรทมหันพระเศยีร(ศรีษะ)ไปยังทีต่ัง้

วัด ดจุพระสารบีตุรนอนหันศรีษะไปในทศิทีพ่ระอัสชอิยู ่สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง วงัเวยีง อกีหนึง่

วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-เวยีงจนัทน-์วดัพระธาตหุลวง-วดัสสีะ

เกด-เวยีงจนัทน-์วงัเวยีง 
 

  KHAMPASEUTH 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

2 

 

ลอ่งเรอืแมน่ า้ซอง-วงัเวยีง-หลวงพระบาง-น า้ตก

ตาดกวางส-ีพระธาตพุสู-ีตลาดไนทบ์ารซ์า    SUNWAY HOTEL  

 หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ตกับาตรขา้วเหนยีว-ตลาดเชา้-วดัใหมส่วุรรณภู

มาราม-พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง-วดัเชยีงทอง-

วดัวชิุนราช-หลวงพระบาง-กรงุเทพฯ 

 

   
 

เครือ่งAirbus A319 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3 
เสรฟ์ิอาหาร  

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ  1 ชิน้ 

ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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เมอืงทอ่งเทีย่วใน แขวงเวยีงจันทน์ หา่งจากเวยีงจันทน์ประมาณ 160 ก.ม. วังเวยีง เมอืงในลุม่น้ําซองทีเ่งยีบสงบ

โอบลอ้มไปดว้ยขนุเขากับสายหมอกยามเชา้ทีส่วยทีส่ดุ ดังคําลํ่าลอืทีนั่กทอ่งเทีย่วขนานนามวา่ “กุย้หลนิเมอืงลาว” 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  โรงแรม  KHAMPASEUTH HOTEL / วงัเวยีง หรอืเทยีบเทา่ 

   

Day 2           ลอ่งเรอืแมน่ า้ซอง – วงัเวยีง – หลวงพระบาง – น า้ตกตาดกวางส ี– พระธาตพูุส ี–  

ตลาดไนทบ์ารซ์า  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ตืน่เชา้รับอรณุกับบรรยากาศเย็นสบาย นําทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้ซอง  

ชมธรรมชาตแิละเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองขา้งทาง  ไดเ้วลาออก

เดนิทางไปยัง เมอืงหลวงพระบาง  ระหวา่งทางจะเห็นวถิชีวีติของ

ชาวลาวสองขา้งถนนทีต่ัง้บา้นเรอืนแตกตา่งกันออกไป การเดนิทาง

จะไตร่ะดับขึน้สูท่ ีส่งูสลับทีล่าดเชงิเขา ทา่นจะไดพ้บเห็นป่าไมแ้ละ

ทวิทัศน์ทีส่วยงามประกอบกับภเูขาหนิปนูทีม่รีปูรา่งตา่งๆ แปลกตา

สวยงามและยังคงสามารถรักษาธรรมชาตไิวไ้ดอ้ยา่งดแีละสรา้งความประทับใจแกผู่ม้าเยอืน 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

บา่ย               นําทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปชม น า้ตกตาดกวางสี  ซึง่หมายถงึกวาง

หนุ่ม น้ําตกนี้ตกจากเขาทีส่งู 70 เมตร สามารถถา่ยภาพจากดา้นหนา้

ซึง่มสีะพานพาดผ่านสายน้ําทีต่กลงมา ฉากหลังคอืน้ําตกหนิปนูสขีาว

และน้ําใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกดิเป็นสรีุง้ใหไ้ดเ้ห็น ทัศนียภ์าพ

โดยรอบเป็นธรรมชาตใิหเ้หลา่นักทอ่งเทีย่วไดศ้กึษาแมกไมพ้ชืพันธ์

และยังมจีุดลงเลน่น้ําตามลําธารเล็กๆ บรเิวณดา้นลา่งของน้ําตกทา่น

จะไดพ้บกับหมดํีาทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมถา่ยรปู นอกจากความงามของน้ําตกแลว้ ยังหาซือ้ของทีร่ะลกึทีท่างเขา้น้ําตก

ไดอ้กีดว้ย  จากนัน้นําทา่นเขา้สู ่ตวัเมอืงมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโกไ้ดย้กให ้เมอืงหลวงพระบาง  เป็นเมอืง

วัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเกา่แก ่เนื่องจากมวัีดวาอารามเกา่แกม่ากมาย มบีา้นเรอืนอันเป็นเอกลักษณ์สไตล์

โคโลเนียลและขนบธรรมเนียมประเพณีทีง่ดงาม ทีย่ังสบืทอด มาจนถงึปัจจุบัน เมอืงหลวงพระบาง เคยเป็นเมอืง

หลวงเกา่ในอดตี โดยพระเจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแวน่แควน้ตา่งๆ ของชนเผ่าไท-ลาวในเขตลุม่แมน้ํ่าโขง แมน้ํ่าคาน 

แมน้ํ่าอ ูกอ่ตัง้เป็น อาณาจักรลา้นชา้ง ณ ดนิแดนรมิน้ําโขง คอื หลวงพระบาง จากนัน้นําทา่นขึน้สู ่ เขาพูสี ขึน้

บันได 328 ขัน้ นมัสการธาตพุสู ีเจดยีธ์าตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึน้ทา่นจะไดรั้บความกลิน่

หอมจากดอกจําปาลาว (ดอกลลีาวด)ี ซึง่เป็นดอกไมป้ระจําชาตลิาว เมือ่ทา่นถงึยอดใหท้า่นนมัสการองคธ์าต ุซึง่

สรา้งในสมัยพระเจา้อนุรทุธ เมือ่ปี พ.ศ.2337 พระธาตเุป็นรปูทรงดอกบัว อยูบ่นฐานสีเ่หลีย่มยอดประดับดว้ย

เศวตฉัตรทองสํารดิ 7 ชัน้ สงู 21 เมตร ชมพระอาทติยย์ามอัสดง ววิทวิทัศน์รอบเมอืงหลวงพระบางยามเย็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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หลังอาหารคํ่าอสิระเดนิเทีย่วชม ตลาดยามค า่ (NIGHT MARKET) บน

ถนนศรสีวา่งวงศ ์ตัง้แตห่นา้พระราชวังจนสดุถนน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม

เลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตร ีมทีัง้เสือ้ยดื

สกรนีเป็นภาษาลาว, ผา้คลมุไหล,่ กระเป๋าถอื, เครือ่งประดับ , โลหะเกะ

สลัก, ภาพเขยีน ฯลฯ จุดเดน่คอื สนิคา้แทบทกุชิน้เป็นสนิคา้แฮนดเ์มด

ของชาวบา้นแท ้ๆ  วางจําหน่ายในราคาทีต่อ่รองกันได ้อกีทัง้ยังมเีบเกอรี่

ตา่ง ๆ เพือ่ใหท้า่นไดล้ิม้ลอง และขนมเคก้อันแสนอรอ่ยนานาชนดิ หากทา่นใดจะเลอืกซือ้ของใสบ่าตรในเชา้

วันรุง่ข ึน้ก็สามารถจัดแจงหาซือ้ไดเ้ชน่กัน 

ทีพ่กั  โรงแรม  SUNWAY HOTEL / หลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่  

     

Day 3        ตกับาตรขา้วเหนยีว – ตลาดเชา้ – วดัใหมสุ่วรรณภูมาราม – พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง – 

วดัเชยีงทอง – วดัวชุินราช – หลวงพระบาง – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ตืน่เชา้ทําธรุะสว่นตัวจัดแจงเครือ่งแตง่กาย  เพือ่รอ  ตกับาตรขา้ว

เหนยีว พรอ้มกับประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึง่พระสงฆแ์ละสามเณร

จากวัดตา่งๆ ทั่วเมอืงหลวงพระบางจะออกบณิฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรปู 

ซึง่เป็นภาพอันน่าประทับใจและสือ่ถงึความศรัทธาเลือ่มใสใน

พระพทุธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง (คา่ทําบญุ ไมร่วมใน

รายการ) จากนัน้ใหท้า่นเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง  ซึง่

เป็นตลาดสดใหท้า่นเลอืกซือ้อาหารพืน้เมอืงและชมของป่า  ซึง่ของป่า

บางชนดิก็แปลกตาและเป็นทีส่นใจของเหลา่นักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน 

จากนัน้นําทา่นชม วดัใหมสุ่วรรณภูมาราม หรอืทีช่าวหลวงพระบางเรยีกกันสัน้ๆ วา่ "วดัใหม"่ เคยเป็นทีป่ระทับ

ของสมเด็จพระสงัฆราชบญุทัน ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคส์ดุทา้ยของลาว และยังเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง 

พระพทุธรปูคูเ่มอืงหลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธิจ์นกระทั่งถงึปี พ.ศ.2437 จงึไดอ้ัญเชญิพระ

บางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน เมือ่มาเยอืนวัดแหง่นี้ส ิง่ทีเ่ราจะสงัเกตเห็น

ถงึความแตกตา่งจากวัดอืน่ๆ คอื ตัวอโุบสถ (สมิ) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปก

คลมุทัง้สีด่า้นสองระดับตอ่เนื่องกัน ผนังดา้นหนา้พระอโุบสถตกแตง่ดว้ยภาพลงรักปิดทองดเูหลอืงอรา่มงามตายาว

ตลอดผนัง เลา่เรือ่งพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมอืชา่งหลวงประจํารัชกาลเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์ จากนัน้นําทา่น

เดนิชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ)์ ลักษณะอาคารเกา่ทีอ่อกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส 

สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีเ์จา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์

พระราชวังแหง่นี้อดตีนัน้เป็นทีป่ระทับของเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์ตอ่มาเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในปี 

พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ไดถ้กูปรับเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภัณฑ ์ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง” 

พระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบาง 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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อกีหนึง่สถานทีข่องผูม้าเยอืนเมอืงหลวงพระบางควรมาเทีย่วชม วดัเชยีงทอง ซึง่เป็นวัดทีสํ่าคัญและมคีวามงดงาม

ทีส่ดุแหง่หนึง่ จนไดรั้บการยกยอ่งจากนักโบราณคดวีา่เป็นดั่งอัญมณีแหง่สถาปัตยกรรมลาว วัดเชยีงทองถกูสรา้ง

ขึน้ในรัชสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ผนังภายในปิดทองฉลบุนพืน้รักสดํีา เลา่เรือ่งพทุธประวัตพิระสธุน-มโนราห ์

ทศชาตชิาดกและภาพนทิานเพือ่นบา้น พระประธานมชีือ่วา่ “พระองคห์ลวง” นอกจากวัดเชยีงทองจะมพีระอโุบสถที่

โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแตง่ลวดลายตามผนังภายในมกีารตบแตง่ดว้ยการนํากระจกสมีา

ตัดตอ่กันเป็นรปูตน้โพธิข์นาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ตดิเป็นรปูสตัวใ์นวรรคด ียามบา่ยทีแ่สงแดดสอ่งสะทอ้นลงมาดู

สวยงาม สถานทีท่ีเ่ราจะไปเยีย่มชมอกีทีซ่ ึง่มคีวามสําคัญและเรือ่งราวยาวนานเชน่เดยีวกันคอื วัดวชินุราช ทีส่รา้ง

ขึน้ในสมัยพระเจา้วชินุราช (พ.ศ.2046) นับเป็นอกีหนึง่พระธาตทุีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึง่เป็นพระธาตทุี่

มรีปูทรงคลา้ยกับลกูแตงโมผ่าครึง่ ชาวหลวงพระบาง จงึเรยีกชือ่ พระธาตหุมากโม นี้มาจนถงึปัจจุบัน  สมควรแก่

เวลาอําลาเมอืงหลวงพระบาง เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง เพือ่นําทา่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

17.20 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส ์เทีย่วบนิที ่PG946  

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) (ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง) 

18.50 น.  คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

 

สะบายด ีเวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง  

 3วนั 2คนื By PG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

พกั 2 ทา่น 

เด็กทารกอายุไมเ่กนิ 

2 ปี 1 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

06-08 เมษายน 2561 14,777 3,900 2,000 

13-15 เมษายน 2561 15,777 3,900 2,000 

14-16 เมษายน 2561 15,777 3,900 2,000 

20-22 เมษายน 2561 12,777 3,900 2,000 

28-30 เมษายน 2561 13,777 3,900 2,000 

04-06 พฤษภาคม 2561 13,777 3,900 2,000 

11-13 พฤษภาคม 2561 13,777 3,900 2,000 

18-20 พฤษภาคม 2561 13,777 3,900 2,000 

25-27 พฤษภาคม 2561 13,777 3,900 2,000 

01-03 มถิุนายน 2561 13,777 3,900 2,000 

08-10 มถิุนายน 2561 13,777 3,900 2,000 

15-17 มถิุนายน 2561 13,777 3,900 2,000 

22-24 มถิุนายน 2561 13,777 3,900 2,000 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ] 3,900 บาท / ทา่น *** 
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*** ราคานี ้เป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ**   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสาย

การบนิ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจากความขัดขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุ

หนึง่เหตใุดจนทําใหไ้มส่ามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอื

เปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย อัตราคา่บรกิารนี้ สําหรับเดนิทางตัง้แต ่30 ทา่น

ขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพั่ก 2 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูชํ้านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก. 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ขา้วเหนียวสําหรับตักบาตร 

2. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

4. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขับรถ 450 บาท ตอ่ทา่น ตอ่ทรปิ 

6. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาสํารองทีน่ั่ง+ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 11,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วนั 

3. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

และ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 11,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร ์
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5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทางกรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศกัมพชูาไมม่กีารคนืเงนิ

ท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทาง

บรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วทา่นละ 11,000 บาทและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่ี

การคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ 

เงอืนไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนืคา่บรกิารที่

ทา่นไดชํ้าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทฯ ขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศกัมพชูามมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกตา่งกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่ก

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามทีร่ะบใุนรายการ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพัก



2pM Holiday ขอนําทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วลาว โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยส ์
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2pm holiday co., ltd.     info@2pmholiday.com  2pmholiday   2pmholiday   
349 PSK Place , unit 301 , Chang Akat Uthit Road , Don Mueang , Bangkok  Thailand 10210   

 +662 019 4668 or +662 019 4669  +662 019 4669 (auto) 089 923 8313  www.2pmholiday.com      

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่

Tel: 02 019 4668 or 02 019 4669 

Hot Line: 089 923 8313 

Fax: 02 019 4669 (auto) 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 

          FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                      ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

แบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่ับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกันอาจจะ

ทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ หรอื

อบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่น ัน้ทาง

บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
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