
#15363 ทัวรลาว เวียงจันทน หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
พระธาตุหลวงเวียงจันทร นมัสการพระธาตุพูสี บิน FD
ทัวรลาว เวียงจันทน วังเวียง หลวงพระบาง วัดสีสะเกด ประตูชัย ลองเรือแมนํ้า
ซอง ตลาดคํ่า ตักบาตรขาวเหนียว ตลาดเชาของชาวหลวงพระบาง วัดใหม
สุวรรณภูมาราม พระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานวัตไต - วัดสีสะเกด - วัดพระธาตุหลวง -
อนุสาวรียประตูชัยเวียงจันทน - วังเวียง   

The Grand
Riversid
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 ลองเรือแมน้ําซอง - หลวงพระบาง - เขาพูสี - พระธาตุพูสี - ตลาดคํ่า   

Chichareune
Mouangluang
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ตักบาตรขาวเหนียว - ตลาดเชาหลวงพระบาง - วัดใหมสุวรรณภูมาราม - พระราชวัง
หลวงพระบาง - ศูนยเคร่ืองเงิน - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - ทาอากาศยานหลวงพระ
บาง - ทาอากาศยานดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 ม.ค. 66 - 12 ม.ค. 66 ฿14,990 ฿14,990 ฿14,990 ฿3,990

17 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66 ฿13,990 ฿13,990 ฿13,990 ฿3,990

24 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66 ฿15,990 ฿15,990 ฿15,990 ฿3,990

31 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66 ฿13,990 ฿13,990 ฿13,990 ฿3,990



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานวัตไต - วัดสีสะเกด -
วัดพระธาตุหลวง - อนุสาวรียประตูชัยเวียงจันทน - วังเวียง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

10.00 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 2-3 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน แอรเอเชีย (Air
Asia) โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่อง
กอนเวลาเครื่องออก 30 นาที

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไม
สามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

บาย

12.50 น. บินลัดฟาสู เมืองเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสายการบิน แอรเอเชีย (Air Asia)
เท่ียวบินท่ี FD1040 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)

14.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติวัตไต เมืองเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังผานขั้น
ตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู วัดสีสะเกด หรือ วัดสตสหัสสาราม กับ หอคํา พระราชวังหลวงของกษัตริยลาวสมัยกอน วัดสีสะเกดสราง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจาโพธิสารราช พระบิดาของพระเจาไชยเชษฐาธิราช ในพุทธศตวรรษท่ี 16 สาเหตุท่ีไดชื่อวาวัดสีสะ
เกดเพราะอยูใกลกับพระราชวังหลวง พระเจาแผนดินลาวทุกพระองคนับแตพระเจาโพธิสารราชผูสรางนครหลวงเวียงจันทน ทรง
บรรทมหันศีรษะมาทางวัดน้ีเพ่ือแสดงความเคารพตอพระรัตนตรัย

จากนั้นชม พระธาตุหลาง ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัยเป็นศาสนสถานท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศลาว เป็น
สัญลักษณประจําชาติลาวมีความหมายตอจิตใจของประชาชนชาวลาวอยางใหญหลวง แทนถึงความเป็นเอกราชและอํานาจ
อธิปไตยของลาว เป็นเจดียท่ีมีลักษณะโดดเดนท่ีสุดในอาณาจักรลานชาง

นําทานชม ประตูชัย ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทนบนถนนลานชางจะไปสิ้นสุดท่ีบริเวณประตูชัย
สรางเสร็จในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณสถานเพ่ือระลึกถึงประชาชนชาวลาวท่ีสละชีวิตในสงครามกอนหนาการปฏิวัติพรรค
คอมมิวนิสต

สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง วังเวียง อีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวใน แขวงเวียงจันทน หางจากเวียงจันทนประมาณ
160 ก.ม. วังเวียง เมืองในลุมน้ําซองท่ีเงียบสงบโอบลอมไปดวยขุนเขากับสายหมอกยามเชาท่ีสวยท่ีสุด ดังคําล่ําลือท่ีนักทอง
เท่ียวขนานนามวา กุยหลินเมืองลาว

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี The Grand Riversid Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา เมืองวังเวียง

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 บาย



 หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่อง
ออก 30 นาที

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไม
สามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

ทาอากาศยานวัตไต

วัดสีสะเกด

วัดพระธาตุหลวง

อนุสาวรียประตูชัยเวียงจันทน

วังเวียง

เป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานนานาชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยูท่ี
เมืองศรีโคตรบอง นครหลวงเวียงจันทน เป็นทาอากาศยานหลักของการบินลาว และลาว
เซ็นทรัลแอรไลน ทาอากาศยานมีอาคาร 2 หลังประกอบดวย 1.อาคารผูโดยสารใน
ประเทศ 2. อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ โดยสนามบินวัดไต สามารถจอด เครื่องบิน
ขนาด Boeing 747 ขึ้นไปได 25 ลําและยังมีโรงซอมเครื่องบินขนาด A320 ท่ีเก็บได 2
ลํา ของสายการบินลาวดวย

วัดสีสะเกด หรือ วัดสตสหัสสาราม กับหอคํา พระราชวังหลวงของกษัตริยลาวสมัยกอน
วัดสีสะเกดสรางขึ้นในปี พ.ศ. 2094 โดยพระเจาโพธิสารราช พระบิดาของพระเจาไชย
เชษฐาธิราช ในพุทธศตวรรษท่ี 16 สาเหตุท่ีไดชื่อวาวัดสีสะเกดเพราะอยูใกลกับพระราชวัง
หลวง พระเจาแผนดินลาวทุกพระองคนับแตพระเจาโพธิสารราชผูสรางนครหลวง
เวียงจันทน ทรงบรรทมหันศีรษะมาทางวัดน้ีเพ่ือแสดงความเคารพตอพระรัตนตรัย เพราะ
มีพระพุทธรูปสําคัญของลานชางประดิษฐานอยูหลายองค รวมท้ังพระแกวมรกตท่ีทรง
อัญเชิญไปจากเชียงใหม ดังนั้นวัดน้ีจึงถูกเรียกวา "วัดสีสะเกด" คือวัดท่ีพระเจาแผนดิน
ทรงบรรทมหันพระเศียร(ศีรษะ)ไปยังท่ีตั้งวัด ดุจพระสารีบุตรนอนหันศีรษะไปในทิศท่ี
พระอัสชิอยู

นมัสการ พระธาตุหลวง มีชื่อเรียกอีกชื่อวา พระเจดียโลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถาน
อันสําคัญย่ิงของเมืองเวียงจันทน ตํานานกลาววาพระธาตุหลวงมีประวัติการกอสรางนับ
พันปีเชนเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย วัดพระธาตุหลวงถือไดวาเป็นสัญลักษณ
สําคัญของประเทศลาว บริเวณดานหนามีอนุสาวรียพระเจาไชยเชษฐาธิราชประดิษฐานอยู
และยังมีรานคาจัดจําหนายสินคาพ้ืนบานและหัตถกรรม

อนุสาวรียประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะลานชางกับฝรั่งเศส เขาดวยกัน
อยางงดงามและกลมกลืนอยางย่ิง เป็นอนุสาวรียท่ีระลึกใหชาวลาวผูเสียชีวิต ของสงคราม
ในใจกลางของลาว ในการตอสูเพ่ือการเป็นอิสรภาพจากฝรั่งเศสและสงครามตางๆ ตั้งอยู
ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน ลักษณะสถาปัตยกรรม ซุม ประตู
ขนาดใหญ ลักษณะคลายประตูชัยของฝรั่งเศสท่ีกรุงปารีส แตรายละเอียดเป็นศิลปะลาน
ชาง ไมวาจะเป็นยอดปราสาทบนประตู ลาลายปูนป้ันและภาพวาดบนเพดาน

วังเวียง อีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวใน แขวงเวียงจันทน หางจากเวียงจันทนประมาณ 160
ก.ม. วังเวียง เมืองในลุมน้ําซองท่ีเงียบสงบโอบลอมไปดวยขุนเขากับสายหมอกยามเชาท่ี
สวยท่ีสุด ดังคําล่ําลือท่ีนักทองเท่ียวขนานนามวา กุยหลินเมืองลาว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 The Grand Riversid Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 ลองเรือแมน้ําซอง - หลวงพระบาง - เขาพูสี - พระธาตุพูสี -
ตลาดค่ํา

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน ลองเรือแมน้ําซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองขางทาง ไดเวลาออกเดินทางไปยัง เมืองหลวงพระ
บาง ระหวางทางจะเห็นวิถีชีวิตของชาวลาวสองขางถนนท่ีตั้งบานเรือนแตกตางกันออกไป การเดินทางจะไตระดับขึ้นสูท่ีสูงสลับ
ท่ีลาดเชิงเขา ทานจะไดพบเห็นปาไมและทิวทัศน ท่ีสวยงามประกอบกับภูเขาหินปูนท่ีมีรูปรางตางๆ แปลกตาสวยงามและยังคง
สามารถรักษาธรรมชาติไวไดอยางดีและสรางความประทับใจแกผูมาเยือน

สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง หลวงพระบาง อีกหน่ึงเมืองทองเท่ียว หางจากวังเวียงประมาณ 182 ก.ม. หลวงพระ
บางเป็นเมืองท่ีขนานนามวาเป็นเมืองแหงมรดกโลก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานขึ้นสู เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการพระธาตุพูสี เจดียธาตุคูบานคูเมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นทาน
จะไดรับความกล่ินหอมจากดอกจําปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซ่ึงเป็นดอกไมประจําชาติลาว เมื่อทานถึงยอดใหทานนมัสการองคธาตุ ซ่ึง
สรางในสมัยพระเจา

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

อิสระเดินเท่ียวชม ตลาดค่ํา (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสวางวงศ ตั้งแตหนาพระราชวังจนสุดถนน ใหทานไดเลือกชม
เลือกซ้ือสินคาในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี จุดเดนคือ สินคาแทบทุกชิ้นเป็นสินคาแฮนดเมดของชาวบานแทๆ วาง
จําหนายในราคาท่ีตอรองกันได อีกท้ังยังมีเบเกอรี่ ตาง ๆ และขนมเคกอันแสนอรอยนานาชนิด หากทานใดจะเลือกซ้ือของใส
บาตรในเชาวันรุงขึ้นก็สามารถจัดแจงหาซ้ือไดเชนกัน

พักท่ี Chichareune Mouangluang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา เมืองหลวงพระบาง

ลองเรือแมนํ้าซอง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลองเรือแมน้ําซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองขางทาง แมน้ําซอง หรือ
Song River ท่ีมีความหมายวา แมน้ําแหงเสียงเพลง ท่ีมีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาท่ีอยูไม
ไกลนัก ท่ีเป็นท้ังสายน้ําบริสุทธิ ์และเป็นสายน้ําแหงชีวิตของชาวลาวท่ีอาศัยอยูตามลุม
แมน้ําซอง



วันท่ี 3 ตักบาตรขาวเหนียว - ตลาดเชา ของเมืองหลวงพระบาง - วัด
ใหมสุวรรณภูมาราม - พระราชวังหลวงพระบาง - ศูนยเคร่ือง
เงิน - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - ทาอากาศยานหลวงพระบาง
- ทาอากาศยานดอนเมือง

หลวงพระบาง
เป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว อยูทางภาคเหนือของประเทศ ตัวเมือง
ตั้งอยูริมแมน้ําโขงและแมน้ําคาน ซ่ึงไหลมาบรรจบกัน หลวงพระบางไดรับการขึ้นทะเบียน
ใหเป็นมรดกโลกดวยเหตุผล คือ มีวัดวาอารามเกาแกมากมาย มีบานเรือนอันเป็นเอก
ลักษณโคโลเนียลสไตล ตัวเมืองตั้งอยูริมน้ําโขงและน้ําคาน ซ่ึงไหลบรรจบกันทามกลาง
ธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกท่ีย้ิมแยมแจมใส เป็นมิตร และมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เขาพูสี

พระธาตุพูสี

 บาย

เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการธาตุพูสี เจดียธาตุคูบานคูเมืองของชาวหลวงพระบาง
ตลอดทางขึ้นทานจะไดรับความกล่ินหอมจากดอกจําปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซ่ึงเป็นดอกไม
ประจําชาติลาว เมื่อทานถึงยอดใหทานนมัสการองคธาตุ ซ่ึงสรางในสมัยพระเจาอนุรุทธ
เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยูบนฐานสี่เหล่ียมยอดประดับดวย
เศวตฉัตรทองสําริด 7 ชั้น สูง 21 เมตร ชมพระอาทิตยยามอัสดง วิวทิวทัศนรอบเมือง
หลวงพระบางยามเย็น

พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองขางทางรมรื่นดวยตนดอกจําปา ภูษีน้ี หมายถึง
“ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางน่ันเอง ตั้งโดดเดนกลางใจเมืองมีจุดชมวิวกอนถึง
ยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บานเรือน ทอดยาวขนานกับแมน้ําโขงจรดปากแมน้ําคาน ยอด
สูงสุดของภูษี อยูบนพ้ืนท่ีราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหล่ียมทาสีทอง ตั้งอยู
บนฐานสี่เหล่ียมยอดประดับดวยเศวตฉัตรทองสําริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวย
มากในยามบายแกๆ แบบน้ีแสงแดแจะสององคพระธาตุเป็นสีทองสุกปล่ัง มีทางเดินรอบ
องคพระธาตุ

ตลาดคํ่า คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Chichareune Mouangluang Hotel หรือเทียบเทา

เป็นตลาดกลางคืนบนบนถนนศรีสวางวงศ ตั้งแตหนาพระราชวังจนสุดถนน ในตลาดมี
สินคาในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีท้ังเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผาคลุม
ไหล, กระเปาถือ, เครื่องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเดนคือ สินคาแทบทุก
ชิ้นเป็นสินคาแฮนดเมดของชาวบานแทๆ ซ่ึงวางจําหนายในราคาท่ีตอรองกันได อีกท้ังยังมี
เบเกอรี่ ตาง ๆ เพ่ือใหทานไดล้ิมลอง และขนมเคกอันแสนอรอยนานาชนิด หากทานใดจะ
เลือกซ้ือของใสบาตรในเชาวันรุงขึ้นก็สามารถจัดแจงหาซ้ือไดเชนกัน

 กิจกรรม เชา

ตื่นเชาทําธุระสวนตัว จัดแจงเครื่องแตงกายเพ่ือรอ ใสบาตรขาวเหนียว พรอมกับประชาชนชาวหลวพระบาง ซ่ึงพระสงฆและ
สามเณรจากวัดตางๆ ท่ัวเมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็นแถวนับรอยรูป ซ่ึงเป็นภาพอันนาประทับใจและสื่อถึงความ

่



ศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (คาทําบุญ ไมรวมในรายการ)

จากนั้นใหทานเดินชม ตลาดเชาของชาวหลวงพระบาง ซ่ึงเป็น ตลาดสดใหทานเลือกซ้ืออาหารพ้ืนเมืองและชมของปาซ่ึงของ
ปาบางชนิดก็แปลกตาและเป็นท่ีสนใจของเหลานักทองเท่ียวผูมาเยือน

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม วัดใหมสุวรรณภูมาราม หรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ วา "วัดใหม" เคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระ
สังฆราชบุญทัน ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคสุดทายของลาวและยังเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคูเมืองหลวงพระ
บางในรัชสมัยของเจามหาชีวิตสักรินฤทธิ ์จนกระท่ังถึงปี พ.ศ. 2437 จึงไดอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายใน
พระราชวังจวบจนกระท่ังปัจจุบัน

นําทานเดินชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ) ลักษณะอาคารเกาท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรม
ฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ดานนอกอาคารเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ พระราชวังแหงน้ีอดีตนั้นเป็น
ท่ีประทับของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ตอมาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังหลวงพระบาง ไดถูก
ปรับเปล่ียนใหเป็นพิพิธภัณฑ ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคูบานคูเมืองหลวงพระบาง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสู ศูนยเครื่องเงิน ใหทานไดชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใชตางๆ ท่ีมีการออกแบบไวอยาง
สวยงามเป็นสินคาสงออกท่ีมีชื่อเสียงของลาว

นําทานสู วัดเชียงทอง ซ่ึงเป็นวัดท่ีสําคัญและมีความงดงามท่ีสุดแหงหน่ึงจนไดรับการยกยองจากนักโบราณคดีวาเป็นด่ัง
อัญมณีแหงสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสรางขึ้นในรัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพ้ืนรักสีดํา
เลาเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพ่ือนบาน พระประธานมีชื่อวา “พระองคหลวง”

จากนั้นชม วัดวิชุนราช ท่ีสรางขึ้นในสมัยพระเจาวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหน่ึงพระธาตุท่ีชาวหลวงพระบางใหความ
นับถือ ซ่ึงเป็นพระธาตุท่ีมีรูปทรงคลายกับลูกแตงโมผาครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ พระธาตุหมากโม น้ีมาจนถึงปัจจุบัน

สมควรแกเวลาอําลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพ่ือนําทานเดินทางกลับสูประเทศไทย

15.50 น. บินลัดฟาสู กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) โดยสายการบิน แอรเอเชีย (Air Asia) เท่ียวบินท่ี FD1031 (ไมมี
บริการอาหารบนเครื่อง)

17.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ตักบาตรขาวเหนียว

ตลาดเชาหลวงพระบาง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตักบาตรขาวเหนียว (Tak Bat Kaonew) การใสบาตรของชาวบานในยามเชาตรู โดยทุกๆ
เชาราวตีหาครึ่ง พระสงฆและสามเณรจากทุกวัดในตัวเมืองราว 300-400 รูป จะออกมา
บิณฑบาตตามทองถนนเมืองหลวงพระบางน้ี นิยมใสบาตรรวมกับชาวหลวงพระบาง บาง
คนเรียกการตักบาตรแบบชาวหลวงพระบางวา “ ตักบาตรขาวเหนียว” เหตุเพราะสังเกต
เห็นวาคนหลวงพระบางใสบาตรแตขาวเหนียวเปลา โดยไมมีกับขาวเหมือนในเมืองไทย

เป็นตลาดสดใหทานเลือกซ้ืออาหารพ้ืนเมืองและชมของปาซ่ึงของปาบางชนิดก็แปลกตา
และเป็นท่ีสนใจของเหลานักทองเท่ียวผูมาเยือน จะมีการรอใสบาตรขาวเหนียว พรอมกับ
ประชาชนชาวหลวงพระบาง ซ่ึงพระสงฆและสามเณรจากวัดตางๆ ท่ัวเมืองหลวงพระบางจะ
ออกบิณฑบาตเป็นแถวนับรอยรูป ซ่ึงเป็นภาพอันนาประทับใจและสื่อถึงความศรัทธา
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง



วัดใหมสุวรรณภูมาราม

พระราชวังหลวงพระบาง

วัดใหมสุวรรณภูมาราม หรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ วา "วัดใหม" เคยเป็นท่ี
ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคสุดทายของลาวและ
ยังเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคูเมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจามหา
ชีวิตสักรินฤทธิ ์จนกระท่ังถึงปี พ.ศ. 2437 จึงไดอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอ
พระบางภายในพระราชวังจวบจนกระท่ังปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแหงน้ีสิ่งท่ีเราจะสังเกต
เห็นถึงความแตกตางจากวัดอ่ืนๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง
หลังคามีขนาดใหญ มีชายคาปกคลุมท้ังสี่ดานสองระดับตอเน่ืองกัน ผนังดานหนาพระ
อุโบสถตกแตงดวยภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอรามงามตายาวตลอดผนัง เลาเรื่องพระ
เวสสันดรชาดก โดยฝีมือชางหลวงประจํารัชกาลเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ

เป็นอาคารเกาท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสาน
วัฒนธรรมลาว ดานนอกอาคารเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ พระราชวัง
แหงน้ีอดีตนั้นเป็นท่ีประทับของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ตอมาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ไดถูกปรับเปล่ียนใหเป็นพิพิธภัณฑ
ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคูบานคูเมืองหลวงพระบาง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ศูนยเครื่องเงิน

วัดเชียงทอง

วัดวิชุนราช

 บาย

ศูนยเครื่องเงิน ใหทานไดชมงานฝีมือการทําเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใชตางๆ ท่ีมี
การออกแบบไวอยางสวยงาม อีกท้ังยังเป็นสินคาสงออกท่ีมีชื่อเสียงของบาหลี

วัดเชียงทอง เป็นวัดท่ีสําคัญและมีความงดงามท่ีสุดแหงหน่ึงจนไดรับการยกยองจากนัก
โบราณคดีวาเป็นด่ังอัญมณีแหงสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสรางขึ้นในรัชสมัย
พระเจาไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพ้ืนรักสีดํา เลาเรื่องพุทธประวัติพระสุ
ธน-มโนราห ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพ่ือนบาน พระประธานมีชื่อวา “พระองค
หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถท่ีโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมแบบลานชางแลว
การตกแตงลวดลายตามผนังภายในมีการตบแตงดวยการนํากระจกสีมาตัดตอกันเป็นรูป
ตนโพธิข์นาดใหญ ดานขางก็ติดเป็นรูปสัตวในวรรคดี ยามบายท่ีแสงแดดสองสะทอนลง
มาดูสวยงาม

วัดวิชุนราช ถูกสรางขึ้นในสมัยพระเจาวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหน่ึงพระธาตุท่ี
ชาวหลวงพระบางใหความนับถือ ซ่ึงเป็นพระธาตุท่ีมีรูปทรงคลายกับลูกแตงโมผาครึ่ง ชาว
หลวงพระบางจึงเรียกชื่อ "พระธาตุหมากโม" มาจนถึงปัจจุบัน



 หมายเหตุ ตักบาตรขาวเหนียว (คาทําบุญ ไมรวมในรายการ)

ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานหลวงพระบาง

ทาอากาศยานดอนเมือง

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีมีความสําคัญเป็นลําดับสองของประเทศลาว รองจากทา
อากาศยานนานาชาติวัตไตท่ีกรุงเวียงจันทน ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งอยูใกลกับใจกลาง
เมืองหลวงพระบาง และยังเป็นฐานการบินลําดับท่ีสองของสายการบินลาว

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจขอ

งบริษัทฯ เทานั้น อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถือเป็นขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ

2. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

3. รายการทัวรน้ีเป็นการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา (Partner)

4. อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนราคา
คาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

5. ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคา
บริการได

6. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได

7. คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

9. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

10. โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางได ตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทานรวมในคณะตามท่ีกําหนดไวเทานั้น หากมี
จํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง และราคาได

11. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ
เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การกอการราย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น

12. หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมด

13. ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซ้ือระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวน้ี

14. ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับ
ผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง

15. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิด
ขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ท่ี
เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป

18. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

19. กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
แลว

20. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

21. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได



)

การชําระเงิน
1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายชื่อและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองท่ีน่ัง พรอมชําระมัดจํา

คาทัวรเต็มจํานวน

2. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอ
ตกลงการใหบริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีท้ังหมดน้ีแลว

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ พรอมน้ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัมตอทาน 

คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบิน

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คารถรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินปรับเพ่ิมขึ้น

คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry)
หรือ คนตางดาว (เป็นหนาท่ีของผูเดินทางในการจัดทําเอง)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่ง
พิเศษนอกรายการ, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (โดยชําระท่ีสนามบินดอนเมืองกอนเดินทาง)

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,990

ราคาน้ีรวมรายการทัวร และ ตั๋วเครื่องบิน

การยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน เน่ืองจากเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น ทางบริ

ษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

่ ่ ่



2. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


