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DE519 : โปรแกรมทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวงชี 3 วัน 2 คืน (QV)

เดือน

กำหนดการ

ตุลาคม 2562

11-13 ต.ค. 62 , 12-14 ต.ค. 62 , 25-27 ต.ค. 62

พฤศจิกายน 2562

22-24 พ.ย. 62

ธันวาคม 2562

05-07 ธ.ค. 62 , 07-09 ธ.ค. 62 , 08-10 ธ.ค. 62 , 28-30 ธ.ค. 62 , 29-31
ธ.ค. 62 , 30 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63

มกราคม 2563

17-19 ม.ค. 63

กุมภาพันธ์ 2563

08-10 ก.พ. 63

มีนาคม 2563

13-14 มี.ค. 63 , 27-29 มี.ค. 63
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วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - นครหลวงพระบาง

07.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 เคาน์เตอร์ W
แถว 6-8 สายการบินลาว(QV) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและเช็คเอกสาร

10.20 น.

เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบิน QV 634

12.20 น.

เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง ผ่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่รับคณะที่สนามบิน
เมืองหลวงอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี”
เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

บ่าย

เที่ยวชม “หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
(พระราชวังเก่า)”อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447)
โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เมื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่า ทำด้วยทองคำ 90
เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง
เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ
จากนั้นเที่ยวชม “วัดเชียงทอง” ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น
และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ
บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง
ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม
ชม สิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง
นำท่านไปสักการะ “พระธาตุพูสี” ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง
สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน (ช่วง กพ.-มีค.)
มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา
เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์
โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
เลือกซื้อของฝากนานาชนิด ที่ “ตลาดมืดหลวงพระบาง”

ที่พัก
วันที่ 2
05.30 น.

MuangThong Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม - บ้านปากอู - บ้านซ่างไห - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวงชี
ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วม ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบาง
ทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป
ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อม
ใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง ( พิเศษชุดตักบาตรเช้าท่านละ 1 ชุด )
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เที่ยวชม ตลาดเช้า เมืองหลวงพระบางสัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน ที่นำสินค้าพื้นเมือง มากมายมาวางขาย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักโรงแรม (มื้อที่ 3)
นำท่านเที่ยวชม “วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม” สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046
สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่
วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่าพระธาตุหมากโมเป็นทรงโอคว่ำ
ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย
เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์ (คำสุก)
ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457
ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด
พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
เดินทางสู่ บ้านปากอู แวะ เที่ยวชม “บ้านซ่างไห” สัมผัสวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงมีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรง
และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่าย
จากนั้นนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำโขง เที่ยวชม “ถ้ำติ่ง” ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงินนาก
ปัจจุบันเหลือพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

บ่าย

เดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงชี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน
เที่ยวชม “น้ำตกตาดกวงชี” ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตก ที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ
อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ
แล้วเดินทางกลับหลวงพระบาง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

ที่พัก

MuangThong Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - ช้อปปิ้ง - พระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย - เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ

07.00 น.

เดินทางสู่ สนามบินหลวงพระบาง

เช้า

Box Set (มื้อที่ 6)

07.40 น.

เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย Lao Airlines QV633

09.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

11 - 13 ตุลาคม 2562
12 - 14 ตุลาคม 2562
25 - 27 ตุลาคม 2562
22 - 24 พฤศจิกายน 2562
05 - 07 ธันวาคม 2562
07 - 09 ธันวาคม 2562
08 - 10 ธันวาคม 2562
28 - 30 ธันวาคม 2562
29 - 31 ธันวาคม 2562
30 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563
17 - 19 มกราคม 2563
08 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
13 - 14 มีนาคม 2563
27 - 29 มีนาคม 2563

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
15,999
15,999
16,999
13,999
14,999
13,999
13,999
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พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
4,500
4,500
4,500
3,500
3,500
3,500
3,500

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ– หลวงพระบาง - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์
• ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และที่เมืองหลวงพระบาง
• ค่าที่พักโรงแรม รวมทั้งสิ้น 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
• ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
• ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
• ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
• อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัย
อัตรานี้ไม่รวม
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, และหัก ณ ที่จ่าย 3%/
• ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าระวางน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ที่หลวงพระบาง ท่านละ 200 บาท / วัน / คน (รวม 3 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน) เก็บพร้อมค่าทัวร์
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
การจองทัวร์
• ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000.- พร้อมสำเนาหน้าพาสปอตร์ ส่วนที่เหลือชำก่อนเดินทาง 30 วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
• เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จ
ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่า
บริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชำระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง
และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กำหนด
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7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง
ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน
จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทำให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กำหนด
และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนด
โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย
ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี
โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสำคัญ
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง : หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
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(นับจากวันหมดอายุ)

