
 

 

 
 

สนามบินเชียงใหม่ - หลวงพระบาง - สนามบนิเชียงใหม่ 
Full Board Tour, Lao airlines, 3 วัน 2 คนื 
โรงแรมเมืองทอง หรือ เทียบเท่า 
 

วันแรกของการเดินทาง, สนามบินเชียงใหม่ - หลวงพระบาง 
12.15 น.คณะพร้อมกัน ณ เคาเตอร์สายการบินลาวแอร์ไลน์ ฝั่งระหว่างประเทศ 
15.15 น.เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง โดย Lao Airlines | Flight Number QV636  
16.15 น.เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง ไกด์ท้องถิ่นรับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง, เดินทางสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง, 

เช็คอินที่พัก 
มื้อค่่า ร้านอาหาร (ม้ือที่ 1)   /  กลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่สองของการเดินทาง, หลวงพระบาง 
มื้อเช้า ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 2) 
รายการ พาท่านลงเรือ ล่องเรือแม่น้่าโขง ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้่าโขง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง  

 
 
พาเที่ยวชม บ้านซ่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้่าโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรง
และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพ้ืนเมืองผ้าทอสวยงามมากมายวางจ่าหน่าย  
 



 

 

 

 
 
จากนั้นพาท่าน ชม ถ้่าติ่ง ซึ่งเป็นถ้่าอยู่บนหน้าผาริมแม่น้่าโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือ
พระพุทธรูปไม้จ่านวนนับพันองค์ 
 

 
 

มื้อเที่ยง   ร้านเรือแพน้่าทิปโชคดี (มื้อที่ 3) 
รายการ หลังรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จ พาล่องเรือกลับตามเส้นทางเดิม ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง, จากนั้นน่าท่านช้

อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อท่ีอพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอ

ผ้าสวย เลือกซ้ืออิสระตามอัธยาศัย                        

 

จากนั้นเดินทางไป น ้าตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้่าตกตาดกวางซี  

ซึ่งเป็นน้่าตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน้่าตกท่ีลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้น

เกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้่า พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควร

เดินทางกลับหลวงพระบาง  



 

 

 

จากนั้นน่าท่านไปสักการะพระธาตุพูสี   ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  

นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบางหากไม่ได้ขึ้นสักการะพระธาตุ ก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้น

พระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจ่าปาลาวหลากสีสัน   มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานี

เก่าแก่ริมแม่น้่าโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง  

 

มื้อค่่า ร้านอาหารปากห้วยมีไซ (มื้อที่ 4) 
รายการ หลังจาก รับประทานอาหาร พาท่านเที่ยวชม ตลาดมืด ซ่ึงเป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจะ

มีพ่อค้าแม่ค้าชาวหลวงพระบางน่าสินค้าของตนมาวางจ่าหน่ายอาทิเช่น เสื้อยืดสกรีนภาษาลาว, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, 
ผ้าห่ม, ปลอกหมอน, โคมไฟที่ท่าจากกระดาษสา และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
หลังจากพาซ็อปปิ้งเสร็จ กลับสู่ห้องพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
วันที่สามของการเดินทาง, หลวงพระบาง - สนามบินเชียงใหม่ 
รายการ พาท่านร่วมท่าบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่ง

รอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดย



 

 

สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อม ใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของ
ชาวล้านช้าง 

 
 
 หลังจากนั้นอ่ิมบุญกันแล้ว พาท่านไปอ่ิมท้องที่ ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ซึ่งมีอาหารพ้ืนบ้าน, ขนม,ของกินของ

ใช้มากมาย และท่านยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้า ชาวบ้าน ที่มาจ่ายตลาดตอนเช้าอีกด้วย 

 
มื้อเช้า ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 5) 
รายการ พาท่านเที่ยวชม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง พระราชวังเก่า เดิมคือพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตสายหลวง

พระบาง  จึงเรียกอีกชื่อว่า วังเจ้ามหาชีวิต  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2447  ในสมัยเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์  ลักษณะอาคาร
เป็นอาคารชั้นเดียวยกพ้ืนสูง  ศิลปกรรมแบบยุโรปผสมผสานล้านช้างหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  รัฐบาลลาว
ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์  จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่า  อาทิ  บัลลังก์  ธรรมาสน์  เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต  
พระพุทธรูป  และวัตถุโบราณ  ของขวัญจากต่างประเทศต่างๆ และบริเวณพระราชวังยังมีที่ ประดิษฐาน พระบาง  
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางอีกด้วย 

 

 
จากนั้นพาท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้
สร้างข้ึน และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณ
ที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้่าคานมาบรรจบกันกับแม่น้่าโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ความงาม



 

 

ของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบ่ารุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้น
ก่าเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง 

 

 
มื้อเที่ยง Dokjampa Restaurant โรงแรมเมืองทอง (มื้อที่ 6) 
เมน ู เฝอ หรือ ข้าวเปียก หรือ ข้าวซอย 
รายการ เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง, ส่งคณะที่ สนามบินหลวงพระบาง 
13.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินLao Airlines | Flight Number QV635  
14.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ...และประทับใจ 

 

 

อัตราค่าบริการ ท่านละ 

ก้าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ เด็ก ไม่เกิน 2 ขวบ 
เด็ก 2 - ไม่เกิน 12 

ขวบ 
2-3 ท่าน 
ต่อห้อง 

1 ท่านต่อ
ห้อง 

ไม่เสริม
เตียง 

เสริม
เตียง 

ไม่เสริม
เตียง 

เสริม
เตียง 

6-8 เม.ย. 61 13,900 15,500 1,500 2,000 12,400 12,400 
13-15 เม.ย. 61 13,900 15,500 1,500 2,000 12,400 12,400 
25-27 พ.ค. 61 12,900 14,500 1,500 2,000 11,900 11,900 
27-29 ก.ค. 61  12,900 14,500 1,500 2,000 11,400 11,400 
10-12ส.ค. 61  12,900 14,500 1,500 2,000 11,400 11,400 

 
 

ราคานี เป็นราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี 

 



 

 

หมายเหตุ :  

1.อัตราค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้ และ/หรือ ขอ

คืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์ 

2.กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจ่านวนไม่ต่่ากว่า 8 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อน

การเดินทางอย่างน้อย10 วัน  

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้่ามันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมา

จากอัตราแลกเปลี่ยน  

4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท่าการจอง มิฉะนั้น  

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  

ประกาศส้าคัญ 

สายการบิน มีนโยบายใน จ้ากัดน ้าหนักท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม  กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกิน 15 กิโลกรัม ท่านต้องช้าระค่า

น ้าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บและกรุ๊ปออกเดินทางได้ 8 ท่านขึ นมีหัวหน้าทัวร์ 

เดินทางพร้อมคณะ  

อัตรานี รวม 

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่– หลวงพระบาง – เชียงใหม่ ชั้นประหยัด โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์                     

ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองหลวงพระบาง                                                                                                                                  

ค่าท่ีพักโรงแรม  รวมทั้งสิ้น 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน                                                                                                           

ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ                                                                                                                    

ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ                                                                                                              

อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ                                                                                                                                                               

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท  / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย  

อัตรานี ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้่าหนักเกิน 15 กิโลกรัม  

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน  (รวม 3 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน) 

****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่่ากว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่าง

ติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาทที่เหลือช่าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช่าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  

และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ



 

 

เดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้

บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณี

ใดๆท้ังสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย 

หนังสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส้าเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อ

ออกตั๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ นไป (นับจากวันออก

เดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างส้าหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ นไป   

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้่ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนช่าระค่าบริการ ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ตัว

ท่านและสมาชิกเอง และเม่ือท่านตกลงช่าระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ ก่าหนด 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส่ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้ 

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักส่าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้ 

9.กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค่าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ่านาจของผู้จัดก่ากับเท่านั้น  

11.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน



 

 

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท่าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. บริการน้่าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

13.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจล

เหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะท่าให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่ก่าหนด และ/

หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่ก่าหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนจาก

ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท่าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธ

การเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส่าคัญ 

 เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน (นับจากวันหมดอายุ) 

 
 
 


