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ราคาเร่ิมต้นเพียง 15,900.- 
 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 

เชียงใหม่บนิตรง เยี่ยมยามเมืองลาว 
หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน 

 เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562  
 
 

 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1  เชียงใหม่ - หลวงพระบาง (PG983 : 16.30-17.45)-ตลาดไนท์บาร์ซาร์ 
วนัที่ 2   ตกับาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-หลวงพระบาง-วงัเวียง-ถ า้จัง-บล ูลากนู 
วนัที่ 3   ลอ่งเรือแม่น า้ซอง–วงัเวียง-หลวงพระบาง-น า้ตกตาดกวางส-ีพระธาตพุูส ี
วนัที่ 4   วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-ตลาดดารา-หลวงพระบาง-เชียงใหม่  (PG984 : 18.30-

19.45) 
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Let's Go Holiday Co.,Ltd. TAT License 11/07184 
100/182 Urbano Ramkhamhaeng 94 Saphansung Bangkok 10240 

Tel : 02-1083478-79  Fax : 02-1084249 
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วันท่ี 1 เชียงใหม่ - หลวงพระบาง (PG983 : 16.30-17.45)-ตลาดไนท์บาร์ซาร์ 

14.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู7-10 เคาน์เตอร์  เช็คอินกรุ๊ปของสาย
การบิน บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAYS) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค
สมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุท่าน 

16.30 น. น าออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ 
เที่ยวบินที่ PG983 (บริการของว่างและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

17.45 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้น าท่านเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้ เมือง
หลวงพระบาง เป็นเมืองวัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เนื่องจากมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอนัเป็น
เอกลกัษณ์โคโลเนียลสไตล์และขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามและยังสืบทอดจนถึงปัจจุบัน  เมืองหลวงพระบาง เคยเป็น
เมืองหลวงเก่าในอดีต โดยพระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวมแว่นแคว้นต่างๆ ของชนเผ่าไท - ลาว ในเขตลุม่แม่น า้โขง แม่น า้คาน แม่น า้
อ ูก่อตัง้เป็นอาณาจกัรล้านช้าง ณ ดินแดนริมน า้โขง คือ หลวงพระบาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ร้านอาหาร 
หลงัอาหารค ่าอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดค ่า (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตัง้แต่หน้าพระราชวงัจนสดุถนน ให้ท่าน
ได้เลอืกชมเลอืกซือ้สนิค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทัง้เสือ้ยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลมุไหล,่ กระเป๋าถือ
, เคร่ืองประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขียน ฯลฯ จดุเด่นคือ สนิค้าแทบทกุชิน้เป็นสนิค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ  วาง
จ าหน่ายในราคาที่ต่อรองกนัได้ อีกทัง้ยงัมีเบเกอร่ี ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ลิม้ลอง และขนมเค้กอนัแสนอร่อยนานาชนิด หากท่าน
ใดจะเลอืกซือ้ของใสบ่าตรในเช้าวนัรุ่งขึน้ก็สามารถจัดแจงหาซือ้ได้เช่นกนั 

ที่พัก โรงแรม SAYSAMPHANH HOTEL3* หรือเทียบเท่า (เมืองหลวงพระบาง) 

วันท่ี 2 ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-หลวงพระบาง-วังเวียง-ถ า้จัง-บลู ลากูน 
 

 

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/
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เช้ามืด ต่ืนเช้าท าธุระส่วนตัว จัดแจงเคร่ืองแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรข้าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง ซึ่งพระสงฆ์
และสามเณรจากวดัต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็นแถวนบัร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจและสือ่ถึง
ความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าท าบุญ ไม่รวมในรายการ) จากนัน้ให้ท่านเดินชม 
ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็น ตลาดสดให้ท่านเลอืกซือ้อาหารพืน้เมืองและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนิดก็แปลกตา
และเป็นที่สนใจของเหลา่นกัท่องเที่ยวผู้มาเยือน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม หลังอาหารเช็คเอาท์ออกจากที่พัก 
 น าท่านเดินทางต่อไปยัง วังเวียง (ใช้เวลาเดินทางโดยรถ ประมาณ 4 ชั่วโมง) “วังเวียง” เมืองท่องเที่ยวที่ตัง้อยู่ในแขวง

เวียงจนัทน์ ประเทศลาว เมืองเล็กๆ แห่งนีเ้ป็นที่รู้จกัในฉายา “กุ้ยหลินเมืองลาว” อนัเนื่องมาจากทัศนียภาพอันงดงามที่ราย
ล้อมเมืองนัน้เป็นที่ราบที่ถกูขนาบด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ ที่มีแม่น า้ไหลผ่านเเละถกูโอบล้อมด้วยป่าไม้ที่ยงัสมบรูณ์ วงัเวียง
เร่ิมเป็นที่รู้จกัมากขึน้ หลงัจากที่เมืองหลวงพระบางได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกจากทางยเูนสโก ในปี 2538 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเที่ยวชม ถ า้จัง เป็นถ า้หินปูนขนาดใหญ่ ในอดีตเคยเป็นที่หลบภัยสงครามของชาวบ้าน เมื่อสงครามสงบลงชาวบ้าน

จงึได้กลบัออกมาตัง้รกรากถ่ินฐานอยู่ในเมืองวงัเวียง ภายในถ า้แบ่งออกเป็นหลายส่วน มีทัง้ห้องโถงใหญ่และทางเดินแคบ ๆ 
เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย ภายในมีการติดไฟ เพื่อความสว่างสวยงามของถ า้ จากนัน้ชมความงดงามของ บลู ลากูน สระน า้
สฟี้าใสที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ น า้ในสระจะเป็นสีฟ้าใสราวกบัคริสตัล สามารถมองเห็นพืน้ดินด้านล่างได้อย่างชัดเจน น า้จะมี
ความเย็นชื่นใจ สามารถลงไปว่ายน า้เลน่ได้ ด้านข้างสระจะมีต้นไม้ใหญ่ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ร้านอาหาร   
ที่พัก โรงแรม SAIMON HOTEL3* หรือเทียบเท่า (เมืองวงัเวียง) 

วันท่ี 3 ล่องเรือแม่น า้ซอง–วังเวียง-หลวงพระบาง-น า้ตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 
น าท่าน ล่องเรือแม่น า้ซอง แม่น า้สายส าคัญที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง บริเวณริมแม่น า้ซองจะมีร้านค้าที่จัดที่นั่งริมน า้ไว้
ให้บริการ ระดบัน า้ในแม่น า้ซองจะไม่สงูมาก น า้ในแม่น า้จะใสไหลเย็น ชมวิวทิวทศัน์โดยรอบที่ถกูโอบล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่ 
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นบัเป็นบรรยากาศ“กุ้ยหลินเมืองลาว” ที่เหมาะแก่การพกัผ่อนจริงๆ  

 
  
 ได้เวลาออกเดินทางกลับเมืองหลวงพระบาง ระหว่างทางจะเห็นวิถีชีวิตของชาวลาวสองข้างถนนที่ตัง้บ้านเรือนแตกต่างกัน

ออกไป การเดินทางจะไต่ระดบัขึน้สูท่ี่สงูสลบัที่ลาดเชิงเขา ท่านจะได้เห็นป่าไม้และทิวทัศน์ที่สวยงามประกอบกับภูเขาหินปูน
ที่มีรูปร่างต่างๆ แปลกตาสวยงามและยงัคงสามารถรักษาธรรมชาติไว้ได้อย่างดีและสร้างความประทบัใจแก่ผู้มาเยือน  
(ใช้เวลาเดินทางโดยรถประมาณ 4 ชัว่โมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

 
 น าท่านเดินทางต่อเพื่อไปชม น า้ตกตาดกวางสี ซึง่หมายถงึกวางหนุ่ม น า้ตกนีต้กจากเขาที่สงู 70 เมตร สามารถถ่ายภาพจาก
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ด้านหน้าซึ่งมีสะพานพาดผ่านสายน า้ที่ตกลงมา ฉากหลงัคือน า้ตกหินปนูสีขาวและน า้ใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกิดเป็นสี
รุ้งให้ได้เห็น ทัศนียภาพโดยรอบเป็นธรรมชาติให้เหลา่นักท่องเที่ยวได้ศึกษาแมกไม้พืชพันธ์และยังมีจุดลงเล่นน า้ตามล าธาร
เลก็ๆ บริเวณด้านลา่งของน า้ตกท่านจะได้พบกบัหมีด าที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป  

 จากนัน้น าท่านขึน้สู ่เขาพูสี ขึน้บนัได 328 ขัน้ นมัสการพระธาตุพสูี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทาง
ขึน้ท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ าชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่าน
นมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุทธ เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอด
ประดบัด้วยเศวตฉตัรทองส าริด 7 ชัน้ สงู 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอสัดง วิวทิวทศัน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ร้านอาหาร   
ที่พัก โรงแรม PHOU ANG KHAM HOTEL3* หรือเทียบเท่า (เมืองหลวงพระบาง) 

วันท่ี 4 
วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมา
ราม-ตลาดดารา-หลวงพระบาง-เชียงใหม่  (PG984 : 18.30-19.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่ส าคัญและมีความงดงามที่สดุแห่งหนึ่งจนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็น
ดัง่อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วดัเชียงทองถูกสร้างขึน้ในรัชสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิดทองฉลบุนพืน้รักสี
ด า เล่าเร่ืองพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบ้าน พระประธานมีชื่อว่า “พระองค์หลวง”
นอกจากวดัเชียงทองจะมีพระอโุบสถที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว การตกแต่งลวดลายตามผนงัภายในมีการ
ตบแต่งด้วยการน ากระจกสีมาตดัต่อกันเป็นรูปต้นโพธ์ิขนาดใหญ่ ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสตัว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดส่อง
สะท้อนลงมาดสูวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมวัดวิชุนราช ที่สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าวิชนุราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึง่พระธาตทุี่ชาวหลวงพระบางให้ความนบัถือ ซึ่ง
เป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าคร่ึง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ “พระธาตุหมากโม” นีม้าจนถึงปัจจุบัน  
จากนัน้น าท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส 
สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตัง้ของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พระราชวัง
แห่งนีอ้ดีตนัน้เป็นที่ประทบัของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวัง
หลวงพระบาง ได้ถกูปรับเปลีย่นให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพทุธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระ
บาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 จากนัน้น าท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบาง เรียกกันสัน้ๆ ว่า "วดัใหม่" เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จ
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พระสงัฆราชบญุทัน ซึ่งเป็นสมเด็จพระสงัฆราชองค์สดุท้ายของลาวและยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมือง
หลวงพระบางในรัชสมยัของเจ้ามหาชีวิตสกัรินฤทธ์ิ จนกระทั่งถงึปี พ.ศ. 2437 จงึได้อญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระ
บางภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวดัแห่งนีส้ิง่ที่เราจะสงัเกตเห็นถงึความแตกต่างจากวดัอื่นๆ คือ ตัว
อโุบสถ (สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลมุทัง้สี่ด้านสองระดบัต่อเนื่องกัน ผนังด้านหน้า
พระอุโบสถตกแต่งด้วยภาพลงรักปิดทองดเูหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เลา่เร่ืองพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวง
ประจ ารัชกาลเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  จากนัน้เดินทางสู่ ตลาดดารา เพื่อชมเคร่ืองเงิน ผ้าทอมือที่มาจากแขวงหัวพัน ซ า
เหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนัน้ยงัมีผ้าทอของไทลือ้ และผ้าทอจากลาวสงู ทอเป็นผ้าซ่ิน หมวก ย่าม ฯลฯ   
สมควรแก่เวลาอ าลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู ่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศ
ไทย 

18.30 น. เดินทางกลบั เชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG984  
(บริการของว่างและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

19.45 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง เยี่ยมยามเมืองลาว หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน  
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 12 - 15 ต.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,000. - 

วนัท่ี 28 - 31 ธ.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,200. - 
ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,900 .- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน  

 

อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือเช็ค

ข้อมลูความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. หนงัสือเดินทางจะต้องมีอายกุ่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 
4. การช าระคา่บริการ 
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     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
5. การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรง

หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งห้อง) 

3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

4. คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6. คา่ประกันอบุัติเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 

เพ่ิมเติมกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 

ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
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[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7. รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  

8. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม /ท่าน สว่นเกินน า้หนกัตามสายการ

บินก าหนด 

2. คา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
3. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 

4. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 

5. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 

6. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ (รวม 1,200 บาท/ท่าน/ทริป) เดก็ผู้ใหญ่เกบ็เท่ากนั 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

2.     บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, 

การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคืน

คา่บริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ

จากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการ

ทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
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Let's Go Holiday Co.,Ltd. TAT License 11/07184 
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9.  หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ 

โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

10.  กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี 

 บริษัทระบใุนรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆทัง้สิน้ 

11.  บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์การเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้ 

12.  เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

13.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

ในเง่ือนไขและ ข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

14.  โรงแรมท่ีพักในประเทศลาว มีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศลาวตามท่ี

ระบใุนรายการท่องเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin หรือ Double) ในกรณีท่ีท่านมี

ความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม 

ซึ่งมีความแตกตา่งกนัอาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องพกัติดกนั และไมส่ามารถเสริมเตียงได้ตามท่ีต้องการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สญูหาย 

ลา่ช้า หรืออบุตัิเหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16.  เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

17.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ

เช่นนัน้ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
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