
 

 

                    
 

 

 

  

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค ่า 

1 
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัโพนเพา - วดัวชุินราช - วดัเชียงทอง - 
พระธาตุพสีู – ตลาดไนทบ์าร์ซา 

   SUNWAY HOTEL         

2 
ตกับาตรขา้วเหนียว - ตลาดเชา้ - พิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง - ถ ้าต่ิง - บา้น
ซ่างไห่ - น ้ าตกตาดกวางสี - บา้นผานม – วดัแสนสุขาราม 

   SUNWAY HOTEL         

3 
ศูนยเ์คร่ืองเงิน- วดัใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง - 
กรุงเทพฯ 

   - 

Highlight: 
 ร่วมประเพณีตกับาตรขา้วเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบางล่องเรือแม่น ้าซอง ชมธรรมชาติท่ีสวยงาม สมญานาม “กุย้หลินเมืองลาว” 

 ชมววิพระอาทิตยต์กดินที่ พระธาตุพสีู พร้อมชมววิทิวทศัน์ของเมืองหลวงพระบาง 

 ช่ืนชมความงาม น ้าตกตาดกวางสี น ้ าตกหินปูนท่ีสวยมหศัจรรยแ์ห่งหลวงพระบางนมสัการ วดัพระธาตุหลวง สัญลกัษณ์ส าคญัของประเทศลาว 

 ชมววิพระอาทิตยต์กดินที่ พระธาตุพสีู 

 ชมความสวยงามอลงัการ วดัเชียงทอง อญัมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วดัเก่าแก่ท่ีสุดของแขวงหลวงพระบาง  

เดนิทางระหว่าง สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561 

 

WONDERFUL LAOS 

สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก  
3 วนั 2 คนื  

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
12,900.- 



 

 

 

วนัแรก          กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัโพนเพา - วดัวชุินราช - วดัเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา 

07.00 น.         คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F เช็คอินกรุ๊ปของสายกาบิน  
บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAYS) โดยมีเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค 
สมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

10.05 น. น าออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตวิตัไต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยสายการบิน บางกอก  
                       แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG941 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
12.00 น.         เดินทเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตวิตัไต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น าท่านผา่นพิธีการตรวจ                 
                       คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ตวัเมืองมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโกไ้ดย้กให ้เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองวฒันธรรมโลก  
และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เน่ืองจากมีวดัวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบา้นเรือนอนัเป็นเอกลกัษณ์โคโลเนียลสไตล ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงามและยงัสืบทอดจนถึงปัจจุบนั เมืองหลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวงเก่าใน โดย
พระเจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแว่นแควน้ต่างๆ ของชนเผ่าไท - ลาว ในเขตลุ่มแม่น ้ าโขง แม่น ้ าคาน แม่น ้ าอู ก่อตั้งเป็น
อาณาจกัรลา้นชา้ง ณ ดินแดนริมน ้าโขง คือ หลวงพระบาง  จากนั้นน าท่านไปยงั วัดโพนเพา ซ่ึงเป็นวดั ท่ีสร้างข้ึน
โดยพระอาจารยส์ายสมุทร มีศาสนสถานส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณเชิงเขา จุดเด่นท่ีน่าชมอยู่ท่ีสันติเจดีย ์ยอดเนิน เป็นวดั
สร้างใหม่ เป็นท่ีวิปัสสนาธรรม เม่ือไปถึงวดัแห่งน้ีจะเห็นความแตกต่างจากเจดียอ์งค์อ่ืนในเมืองพระบาง ภายใน
เจดียน์ั้นสามารถเดินข้ึนไปชมความสวยงามในเจดียท์ั้ง 4 ชั้น และสามารถมองเห็นวิวของเมืองหลวงพระบางได้
โดยรอบ  สถานท่ีท่ีเราจะไปเยี่ยมชมอีกท่ีซ่ึงมีความส าคญัและเร่ืองราวยาวนานเช่นเดียวกนัคือวัดวิชุนราช ท่ีสร้าง
ข้ึนในสมยัพระเจา้วิชุนราช (พ.ศ. 2046) นบัเป็นอีกหน่ึงพระธาตุท่ีชาวหลวงพระบางใหค้วามนบัถือ ซ่ึงเป็นพระธาตุ
ท่ีมีรูปทรงคลา้ยกบัลูกแตงโมผ่าคร่ึง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกช่ือ พระธาตุหมากโม น้ีมาจนถึงปัจจุบนั  อีกหน่ึง
สถานท่ีของผูม้าเยือนเมืองหลวงพระบางควรมาเท่ียวชม วัดเชียงทอง ซ่ึงเป็นวดัท่ีส าคญัและมีความท่ีสุดแห่งหน่ึง
จนไดรั้บการยกย่องจากนกัโบราณคดีว่าเป็นดัง่อญัมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วดัเชียงทองถูกสร้างข้ึนในรัชสมยั
พระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ผนงัภายในปิดทองฉลุบนพ้ืนรักสีด า เล่าเร่ืองพุทธประวติัพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดก
และภาพนิทานเพ่ือนบา้น พระประธานมีช่ือวา่ “พระองคห์ลวง”นอกจากวดัเชียงทองจะมีพระอุโบสถท่ีโดดเด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแต่งลวดลายตามผนงัภายในมีการตบแต่งดว้ยการ น ากระจกสีมาตดัต่อกนั
เป็นรูปต้นโพธ์ิขนาดใหญ่ ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายท่ีแสงแดดส่องสะท้อนลงมาดูสวยงาม  
จากนั้นน าท่านข้ึนสู่ เขาพูสี ข้ึนบนัได 328 ขั้น นมัสการธาตุพูสี เจดียธ์าตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงบาง ตลอดทาง
ข้ึนท่านจะไดรั้บความกล่ินหอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซ่ึงเป็นดอกไมป้ระจ าชาติลาว เม่ือท่านถึงยอดให้
ท่านนมสัการองค์ธาตุ ซ่ึงสร้างในสมยัพระเจา้อนุรุทธ เม่ือปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบวั อยู่บนฐาน
ส่ีเหล่ียมยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองส าริด 7 ชั้น สูง 21 เมตร ชมพระอาทิตยย์ามอสัดง วิวทิวทศัน์รอบหลวงพระ
บางยามเยน็ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารค ่า อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค ่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ ์ตั้งแต่หนา้พระราชวงัจนสุด



 

 

ถนน ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเส้ือยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, 
ผา้คลุมไหล่, กระเป๋าถือ, เคร่ืองประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินคา้แทบทุกช้ินเป็นสินคา้แฮนด์
เมดของชาวบา้นแท้ๆ   วางจ าหน่ายในราคาท่ีต่อรองกนัได ้อีกทั้งยงัมีเบเกอร่ี ต่าง ๆ เพ่ือใหท่้านไดล้ิ้มลอง และขนม
เคก้อนั แสนอร่อยนานาชนิด หากท่านใดจะเลือกซ้ือของใส่บาตรในเชา้วนัรุ่งข้ึนกส็ามารถจดัแจงหาซ้ือไดเ้ช่นกนั 

 น าคณะเข้าสู่ที่พกั SUNWAY HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว, เมอืงหลวงพระบาง 
 

วนัที่สอง          ตกับาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พพิธิภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ า้ติง่ - บ้านซ่างไห่ - น า้ตกตาดกวางสี - บ้านผานม -    
                        วดัแสนสุขาราม 

ต่ืนเช้าท าธุระส่วนตวั จดัแจงเคร่ืองแต่งกายเพ่ือรอ ใส่บาตรขา้วเหนียวพร้อมกบัประชาชนชาวหลวพระบาง ซ่ึง
พระสงฆแ์ละสามเณรจากวดัต่างๆ ทัว่เมืองหลวงพระบางจ ะออกบิณฑบาตเป็นแถวนบัร้อยรูป ซ่ึงเป็นภาพอนัน่า
ประทบัใจและส่ือถึงความศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าท าบุญ ไม่รวมใน
รายการ) จากนั้นให้ท่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซ่ึงเป็น ตลาดสดให้ท่านเลือกซ้ืออาหารพ้ืนเมือง
และชมของป่าซ่ึงของป่าบางชนิดกแ็ปลกตาและเป็นท่ีสนใจของเหล่านกัท่องเท่ียวผูม้าเยือน 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลกัษณะอาคารเก่าท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาว

ฝร่ังเศสสถาปัตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียเ์จา้มหาชีวิตศรีสวา่ง
วงศ ์พระราชวงัแห่งน้ีอดีตนั้นเป็นท่ีประทบัของเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง
ในปี พ.ศ.2518 พระราชวงัหลวงพระบาง ไดถู้กปรับเปล่ียนให้เป็นพิพิธภณัฑ์ ภายในเป็นท่ีประดิษฐาน “พระบาง”
พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบาง  จากนั้นน าท่านชม ถ ้าติง่ ตั้งอยูใ่นภูเขาลกูใหญ่ตระหง่านอยู่ริมน ้าโขง เป็น
ลกัษณะถ ้าริมหน้าผามีโพรงถ ้าต้ืนๆ มีหินงอกหินยอ้ยเล็กน้อย เดิมมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบนัเหลือแต่
พระพุทธรูปไมจ้ านวนนบัพนัองค์ ในอดีตเจา้มหาชีวิตแห่งหลวงพระบาง ตอ้งไปสักการะบูชาพระพุทธรูปในถ ้า 
โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาว ทั้งเจา้มหาชีวิต ขา้ราชบริพาร พระสงฆ ์ประชาชนทัว่ไปจะเดินทางไปสรงน ้าพระพุทธรูป
ท่ีถ ้าต่ิงบนและถ ้าต่ิงล่าง ดงันั้นถ ้าต่ิงจึงเป็นอีกไฮไลส าคญัท่ีท่านจะไปไปชมและพระพุทธรูปภายในถ ้า  น าท่าน
เดินทางชมวิถีชีวิตของชาวลาวท่ี บ้านซ่างไห (Sanghai) ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าโขง  เป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการตม้
เหลา้ขาว หรือท่ีชาวต่างประเทศเรียกกนัว่า “เหลา้ลาว (Lau Lao)” แทบทุกหลงัคาเรือนจะมีการตม้เหลา้ อนัเป็น
เอกลกัษณ์เด่นๆ และเป็นอาชีพหลกัของหมู่บา้นซ่างไห นอกจากจะให้ท่านไดช้มกรรมวิธีการตม้เหลา้แลว้ยงัมี
สินคา้ท่ีเป็นเหลา้หมกัอีกมากมาย อาทิเช่น เหลา้ดองแมงป่อง เหลา้ดองงู จะซ้ือเป็นของฝากก็ไดน้อกจากจะมีเหลา้
ตม้แลว้ยงัมีการทอผา้ เคร่ืองเงินและของท่ีระลึกของชาวเขาเผา่แมว้วางจ าหน่ายอีกดว้ย 

กลางวนั          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บ่าย               น าท่านเดินทางต่อเพ่ือไปชม น ้าตกตาดกวางสี ซ่ึงหมายถึงกวางหนุ่ม น ้ าตกน้ีตกจากเขาท่ีสูง 70 เมตร สามารถ

ถ่ายภาพจากดา้นหนา้ซ่ึงมีสะพานพาดผ่านสายน ้าท่ีตกลงมา ฉากหลงัคือน ้าตกหินปูนสีขาวและน ้าใสๆ บางคร้ังอาจ
เป็นละอองเกิดเป็นสีรุ้งให้ไดเ้ห็น ทศันียภ์าพโดยรอบเป็นธรรมชาติให้เหล่านกัท่องเท่ียวไดศึ้กษาแมกไมพื้ชพนัธ์ุ
และยงัมีจุดลงเล่นน ้ าตามล าธารเล็กๆ บริเวณดา้นล่างของน ้ าตกท่านจะไดพ้บกบัหมีด าท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมถ่ายรูป
นอกจากความงามของน ้าตกแลว้ ยงัหาซ้ือของท่ีระลึกท่ีทางเขา้น ้ าตกไดอี้กดว้ย  จากนั้นชม บ้านผานม หมู่บา้นชาว
ไทล้ือผูท้อผา้ของเจา้มหาชีวิตลาว อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวซ่ึงผูม้าเยือนหลวงพระบางไม่ควรพลาด เพราะบา้นผานมมี



 

 

ช่ือเสียงในการท าผา้ทอมือดว้ยก่ีกระตุกแบบดั้งเดิม ผา้ทอบา้นผานมมีทั้งผา้แพรเบ่ียงลวดลายแบบล้ือแท้ๆ  และผา้ท่ี
ประยุกตเ์ป็นของใชใ้นชีวิตปัจจุบนั เช่น ผา้ปูโต๊ะ ผา้คลุมเตียง ผา้รองแกว้รองจานฯลฯ เด๋ียวน้ีชาวบา้นผานม น าผา้
มาวางจ าหน่ายให้นักท่องเท่ียวเลือกซ้ือท่ีศูนยห์ัตถกรรมกลางหมู่บา้น  จากนั้นน าท่านชม วัดแสนสุขาราม ตาม
ประวติักล่าววา่ช่ือของวดัมาจากเงินจ านวน 100,000 กีบ  ท่ีมีผูบ้ริจาคใหเ้ป็นทุนเร่ิมสร้าง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีถกูสร้างข้ึน
ภายหลงัท่ีนครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวียงจนัทน์ 

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
                       น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั SUNWAY HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว, เมอืงหลวงพระบาง 
 
วนัที่สาม        ศูนย์เคร่ืองเงนิ - วดัใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ   

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้สู่ ศูนย์เคร่ืองเงิน ใหท่้านไดช้มงานฝีมือการท าเคร่ืองเงิน และเคร่ืองประดบัของใชต่้างๆ ท่ีมีการออกแบบ
ไวอ้ย่างสวยงามเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีช่ือเสียงของลาว  จากนั้นน าท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือท่ีชาวหลวง
พระบาง เรียกกนัสั้นๆ ว่า "วดัใหม่" เคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสังฆราชบุญทนั ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสังฆราช
องคข์องลาวและยงัเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมยัของเจา้มหาชีวิตสกัริน
ฤทธ์ิ จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบปัจจุบนั 
เม่ือมาเยือนวดัแห่งน้ีส่ิงท่ีเราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือ ตวัอุโบสถ (สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคาร
ทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งส่ีดา้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั ผนงัดา้นหนา้พระอุโบสถตกแต่งดว้ย
ภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนงั เล่าเร่ืองพระเวสสันดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวงประจ ารัชกาล
เจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์ เดินทางสู่ ตลาดดารา เพ่ือชมเคร่ืองเงิน ผา้ทอมือท่ีมาจากแขวงหัวพนั ซ าเหนือ และหลวง
พระบาง นอกจากนั้นยงัมีผา้ทอของไทล้ือ และผา้ทอจากลาวสูง ทอเป็นผา้ซ่ิน หมวก ย่าม ฯลฯ สมควรแก่เวลาอ าลา
เมอืงหลวงพระบาง เดินทางสู่ สนามบินนานาชาตหิลวงพระบาง เพ่ือน าท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

12.45 น.         น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAYS) เที่ยวบิน
ที่ PG942    (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

14.50 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

*********************************** 
ข้อควรควรทราบ : 

***โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว 
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมจี านวนผู้โดยสาร 

จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มจี านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มหัีวหน้าทัวร์ไทย*** 
 

 

 
 
 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

31 ส.ค-2 ก.ย.61                 
15-17, 28-30 ก.ย.61 

12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,000.- 

05-07,06-08,19-21,26-28, 27-29 ต.ค.61 
02-04,03-05,09-11,10-12  พ.ย.61 
16-18,17-19,23-25,24-26 พ.ย.61 

30 พ.ย-02 ธ.ค.61 

13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,000.- 

12-14, 20-22 ต.ค.61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 2,000.- 

11-13 ส.ค.61 
13-15 ต.ค.61  

14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,000.- 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 
พาสปอร์ตจะต้องมอีายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ปฏิเสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้ส้ิน 

 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 
ท่านละ 450 บาท /ทริป/ต่อท่าน / หัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ดุลพนิิจ*** 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์        



 

 

        ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได ้** 
 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั 
  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน ้าหนกัตามสายการบินก าหนด 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 450 บาท ต่อท่านต่อทริป 

 
เงือ่นไขการให้บริการ 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมืองรวมทั้งในกรณีที ท่านจะใชห้นังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง    

2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่าน ทราบ
ล่วงหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดินทาง 

5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 
กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 



 

 

3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 
 
การส ารองที่นั่ง 
 กรุณาส ารองท่ีนัง่+ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจง้ช่ือ+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วนั 
  เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

และขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1.ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
5.ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
6.ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง กรณีถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้ งจากประเทศไทยและประเทศกมัพูชา ไม่มีการคืนเงิน
ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ินในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทาง
บริษัทฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้ งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
7.ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถกูท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 
3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



 

 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
10. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี 
บริษทัระบุในรายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆทั้งส้ิน 
11. บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
13. เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขและ 
ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศกมัพูชามีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพกั
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศลาวตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว
เท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน ข้ึนอยู่
กบัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกั
ติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามท่ีตอ้งการ 
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 
16. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
17. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 


