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อัตราค่าบริการ    

***ราคาค่าทัวรด์ังกล่าวหากมกีารเปลี่ยนแปลงคา่ตัว๋เครือ่งบนิภาษีสนามบนิภาษีน ้ามนัของสายการบนิ*** 
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ นตามสายการบนิ**  

 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น ้าตกตาดกวางซ ี“Tat Kuang Si -ตลาดมืด                                  ( - / - / D )  

เดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก พักเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

       วนัที่ 21 - 22 เม.ย. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 22 - 23 เม.ย. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 4 - 5 พ.ค. 61 6,999 6,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 5 - 6 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 6 - 7 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 11 - 12 พ.ค. 61 6,999 6,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 12 - 13 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 13 - 14 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 18 - 19 พ.ค. 61 6,999 6,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 19 - 20 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 20 - 21 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 25 - 26 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 26 - 27 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

       วนัที่  27- 28 พ.ค. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 1 – 2 มิ.ย. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 2 – 3 มิ.ย. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 8 – 9 มิ.ย. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

       วนัที่ 9 – 10 มิ.ย. 61 7,999 7,999 2,500 4,900  

INFANT (เด็กเลก็อายุ ไม่เกิน 2 ป)ี ราคา 5,000 บาท 
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10.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมี
เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่านเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระก่อนเดินทาง 

13.55 น.  เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 1030 
15.20 น.   ถึงสนามบินหลวงพระบางประเทศลาวไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะแล้วน าท่านขึ้นรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศท้องถิ่น เดินทางสู่ เมืองหลวง

พระบาง 
บ่าย เดินทางไปยัง น ้าตกตาดกวางซี  “Tat Kuang Si Waterfalls”ระหว่างทางผ่าน

หมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านถึงน้ าตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ าตกที่สวยที่สุดในเขต
หลวงพระบางชมความงามของน้ าตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการ
สะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ าพร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆบริเวณ ได้
เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง      

ค่ า รับประทานอาหารค่ า (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร  
หลัง 
จากนั้นให้ท่าน 
ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา (Night Market)เป็นถนนคนเดินตอนเย็น
ตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง  ลาวม้ง ชาวบ้านผานม
แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะน าสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ  ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้สินค้ามากมายถูก
วางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนนอิสระตามอัธยาศัยค่ า 
ที่พัก VILLA PUMALIN หรือเทียบเท่า        
    

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระธาตุพูสี - วัดเชียงทอง-พระราชวังหลวงพระบาง-วัดวิชุน-หมู่บ้านผานม-วัดแสนสุขา
ราม-กรุงเทพฯ            (B / L / - )       

05.30 น.     ตื่นเช้าไปร่วม ท าบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมา           
  นั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆรูปซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง        

โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หย่ังรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง
แวะเที่ยวชมตลาดเช้า         

08.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารโรงแรม   
จากนั้นน าท่านไปสักการะ พระธาตุพูสี “Phousi Hill” (ไม่รวมค่าเข้า) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตรใจกลางเมืองหลวงพระ
บางหากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบางสองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดง ดอกจ าปาลาวหลาก
สีสัน(ช่วง กพ.-มีค.)มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ าโขง 
จากนั้นเดินทางสู่พระราชวังหลวงพระบาง(Royal Palace Museum)ภายในนั้นมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และ
ยาวนานของเมืองหลวงพระบาง เมื่อเข้าไปสู่ พระราชวังหลวงพระบาง จะพบกับห้องโถงด้านหน้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน
ของพระบาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อจากทองค าบริสุทธิ์ พระบางคือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลาวให้ความเคารพนับถือ และ
เลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก รวมถึงมีการจัดแสดงสิ่งต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง และของขวัญ ของก านัลจาก
นานาประเทศที่มอบให้กับประเทศลาวน ามาจัดแสดง ณ พระราชวังหลวงพระบางวัดเชียงทอง“Wat Xieng Thong”ซึ่งเป็นวัด
หลวงคู่เมืองหลวงพระบางโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นจากนั้นน าชมวัดวิชุนราช “Visounnarath Temple”
สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าคร่ึงท าให้ชาวลาวเรียกกันว่าพระธาตุหมากโม 

 เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร         
 

 
 
 
 
 
 
จากนั้ นน า ท่านชม บ้านผานม 
หมู่บ้านชาวไทลื้อผู้ทอผ้าของเจ้ามหาชีวิตลาว อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวซึ่งผู้มาเยือนหลวงพระบางไม่ควรพลาด เพราะบ้านผานมมี
ชื่อเสียงในการท าผ้าทอมือด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม ผ้าทอบ้านผานมมีทั้งผ้าแพรเบ่ียงลวดลายแบบลื้อแท้ๆ และผ้าที่ประยุกต์เป็น
ของใช้ในชีวิตปัจจุบัน เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ผ้ารองแก้วรองจานฯลฯ เดี๋ยวนี้ชาวบ้านผานม น าผ้าทอมาวางจ าหน่ายให้
นักท่องเที่ยวเลือกซื้อที่ศูนย์หัตถกรรมกลางหมู่บ้าน 
จากนั้นน าท่านชม วัดแสนสุขาราม (Wat Sensoukaram) ตามประวัติกล่าวว่าชื่อของวัดมาจากเงินจ านวน 100,000 กีบที่มีผู้
บริจาคให้เป็นทุนเริ่มสร้างเป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังที่นครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวียงจันทน์  

16.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD1031 
17.55 น.      ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจ 
          

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุท่ีน่ัง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกท่ีน่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก้าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

แต่จะท้าการ Request ให้ได้เท่านั น งดการคืนบัตรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน   

หากผู้โดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศลาว 
จากเจา้หน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่

ประเทศลาว ทางผูจ้ัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นทกุกรณี   
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผดิชอบค่าปรับที่ประเทศลาวเรียกเกบ็   

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวา่งหรือตามวันเดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน   

ทั งนี แล้วแต่ทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนและสายการบินทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ   6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.   8. หัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
10. น้ าเปล่าวันละ 1 ขวด   

 
ราคาทัวร์ไม่รวม   
1.    ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี)  
2.    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด ปกติ 20 กิโลกรัม 
4. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ 
5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท (ช้าระพร้อมค่าทัวร์) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ 
เงื่อนไขการจองทัวร์ 
*  ช้าระเงินค่าทัวร์เต็มจ้านวน 
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนที่บริษัทฯจะท าการออกตั๋วโดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1 -2  

สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น  
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง  

• กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 
อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้ เดินทางควรหาผู้เดินทาง 
ท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้  

• กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้  
เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดิน สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้ 
เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้  

• กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี  
เงื่อนไขการยกเลิก 
•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัททัวร์คืนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามยอดที่ผู้จองช าระ(หากการเดินทางนั้นตรงกับ 

ช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศแล้ว ไม่อาจขอคืนเงินได้)  

•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย  
•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  
•  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั งแต่ 15 ท่านขึ นไป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย) 
2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

3. ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น 
4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

 
 
 
 
 
 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท้าการจองทุกครั ง 


