
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัรA์LAO152-01 WE 

 

บนิลดัฟ้าสูอ่ดุรธาน ีขา้มดา่นไทย-ลาวทีห่นองคาย 

น ัง่รถไฟความเร็วสงู 2 ขา เวยีงจนัทน-์หลวงพระบาง 

และหลวงพระบาง-วงัเวยีง 

พกัหลวงพระบาง 2 คนื วงัเวยีง 1 คนื 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่

ยนืยันกับทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ตั๋วเครื่องบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้อัน

เนื่องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั 

ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนือการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็น

เหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภัย ดังนัน้เหตผุลเหลา่นี้ อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ไมร่ับผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง ขออภัยในความไมส่ะดวก 

อา้งองิจากสถานการณ์โควดิ-19 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรับลกูคา้/ผูเ้ดนิทางทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ-19 ครบ

ตามเกณฑท์ีร่ัฐบาลและ/หรอืกระทรวงสาธารณสขุรับรอง ตอ้งแสดงเอกสารไดรั้บวัคซนีฯ และรายงานผลตรวจโควดิ 

(เป็นภาษาองักฤษ ระบชุือ่-นามสกลุ เลขหนังสอืเดนิทางทีถ่กูตอ้ง) จากสถานพยาบาลทีไ่ดรั้บการรับรองเทา่นัน้ 

***เงือ่นไขการเดนิทางเขา้-ออกประเทศ ทัง้ สปป.ลาว และไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลง ทางบรษัิทจะท าการแจง้ให ้

ทา่นทราบอกีครัง้ เมือ่มปีระกาศอยา่งเป็นทางการ*** 

***ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิ และไฟลท์บนิ 

***การเปลีย่นแปลงเป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

***คา่ทัวรไ์มร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซือ้น ้าหนักสมัภาระและอปัเกรดทีน่ั่งไดก้อ่นการ

เดนิทาง 3 วัน (มคีา่ใชจ้า่ยไมร่วมในราคาทัวร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูรั้บผดิชอบ) *** สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก. 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - อดุรธาน ี– เวยีงจนัทน ์- หลวงพระบาง 

05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิกรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 

SMILE/THAI LION AIR  พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอดุรธาน ีโดยสายการบนิ THAI SMILE/THAI LION AIR 

เทีย่วบนิที ่WE002 / SL600 

08.05 น. เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับคณะที ่สนามบนิอดุรธาน ี

09.00 น. เดนิทางไป สะพานมติรภาพ ไทย-ลาว เพือ่รอท าเอกสารผา่นแดนขา้มไปประเทศลาว 

จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่สปป.ลาว สิง่ทีต่อ้งเตรยีม 

• หนังสอืเดนิทาง 

• ใบรับรองการฉีดวัคซนี (International Vaccine Covid-19 Certificate) ขอเป็น E-vaccine จากหมอพรอ้ม 

หรอื Vaccine Passport (ถา้ม)ี 

จากนัน้เดนิทางเขา้ดา่น สะพานมติรภาพไทย-ลาว 1 เดนิทางถงึดา่นลาว ผา่นจดุคัดกรองตรวจคนเขา้เมอืง 

 สมควรแกเ่วลามุง่หนา้สู ่ตัวเมอืง นครหลวงเวยีงจนัทน ์ 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิอดุรธาน-ี สะพานมติรภาพไทยลาว-นคร
หลวงเวยีงจนัทน-์ประตชูยั-อนุสาวรยีข์องพระเจา้ไชยเชษฐาธิ
ราช-ชมหอพระแกว้-วดัศรเีมอืง-น ัง่รถไฟความเร็วสงูสูห่ลวง
พระบาง 
 

 
- 

 

 

 

 

โรงแรม วนัชนะ หลวง
พระบาง หรอืเทยีบเทา่ 

2 ใสบ่าตรตอนเชา้-ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง-พระราชวงั
หลวงพระบาง-วดัเชยีงทอง-หมูบ่า้นซา่งไห-น า้ตกตาดกวางส-ี
เขาพสู ี 

   
โรงแรม วนัชนะ หลวง
พระบาง หรอืเทยีบเทา่ 

3 วดัวชิุนราช-น ัง่รถไฟความเร็วสงูสูว่งัเวยีง-ถ า้จงั-อสิระกจิกรรม
ทีว่งัเวยีง    

ทวสีขุ โฮเต็ล แอนด ์ไอส์

แลนด ์
หรอืเทยีบเทา่ 

4 กลบัสูเ่วยีงจนัทร-์ดา่นตม.ลาว-อสิระชอ้ปป้ิง DUTY FREE-
สนามบนิอดุรธาน-ีกรงุเทพฯ   

-  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที ่1) 

 

ชม ประตชูยั ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของชยัชนะและอธปิไตยของลาว เขา้ชม อนุสาวรยีข์องพระเจา้ไชย

เชษฐาธริาช นมัสการพระธาตหุลวง ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเวยีงจันทรช์มศลิปแบบลา้นชา้ง เลอืกชมของ

พืน้เมอืงทีแ่มค่า้ชาวลาวน ามาจ าหน่าย  

ชมหอพระแกว้ นมัสการพระประธานเพือ่ความเป็นศริมิงคลเดนิทาง 

วดัศรเีมอืง สกัการะเจา้แมศ่รเีมอืง เดนิทางสูส่ถานรีถไฟฟ้าความเร็วสงูออกจาก เวยีงจนัทน ์ไป หลวง

พระบาง (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2) ณ ภตัตาคาร 

 

พกัที ่ โรงแรม วนัชนะ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

จากนัน้น าทา่นพาเดนิเทีย่วตลาดมดืหลวงพระบาง  

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2:   หลวงพระบาง 

 

05.30 น. เชญิทา่นรว่ม ท าบญุใสบ่าตรขา้วเหนยีว พรอ้มกบัประชาชนชาวหลวงพระบางในทกุเชา้ พระสงฆแ์ละ

สามเณรจากวดัตา่งๆ จะออกบณิฑบาต เป็นแถวนบัรอ้ยรปู ซึง่เป็นภาพอนันา่ประทบัใจ และสือ่ถงึ

ความเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาของชาวหลวงพระบาง 

น าทา่นเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็นตลาดสด ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารพืน้เมอืง และ

ของป่า ซึง่เป็นแบบฉบับของชาวลาว **การใสบ่าตรขา้วเหนยีวเป็นบญุสว่นบคุคล ผูเ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระเอง 

จ านวน ขัน้ต า่ 100 บาท** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ โรงแรม 

เขา้ชม พระราชวงัหลวงพระบาง สรา้งในรัชสมัยเจา้มหาชวีติศรสีวา่ง

วงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบ

ฝรั่งเศสและลาว เป็นทีป่ระทับของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์จนพระองค์

สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได ้

เปลี่ยนมาเป็นพพิธิภัณฑ ์น าท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดษิฐานพระ

บาง พระคู่บา้นคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางหา้มสมุทรเป็น

ศลิปะขอมสมัยบายน น ้าหนัก 54 กโิลกรัม เป็นทองค า 90 เปอรเ์ซ็นต ์

ชม วดัเชยีงทอง วัดทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น ้าโขงสรา้งในรัชสมัยพระเจา้ไชย

เชษฐาธริาช ชว่งประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึง่วัดเชยีงทองไดร้ับ

การอุปถัมภ์จากเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงค์ และเขา้ชวีติศรีสว่างวัฒนา 

กษัตรยิส์องพระองคส์ดุทา้ย ชมพระอโุบสถ ทีม่ศีลิปะแบบลา้นชา้ง หลัง

ศรแอ่นโคง้ต ่า ซอ้นกันอยู่สามชัน้ มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคา

รวมกัน 17 ชอ่ ถา้เป็นคนสามัญสรา้งจะม ี1-7 ชอ่เทา่นัน้ ชมพระพุทธรูป

ป่างหา้มสมุทรในอูปมูง ดา้นขา้งพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่

ประดษิฐานพระม่าน ผนังสชีมพู ภาพประดับกระจกสเีล่าถงึวถิชีวีติชาว

หลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจา้มณีวงศ์ ภายในบรรจุ

พระพทุธรปูแกะสลักไมจ้ านวนมากทีเ่ก็บมาจากวัดรา้งตา่งๆ 

 

 เดนิทางไปยัง หมูบ่า้นซา่งไห เพือ่ลงเรอืเดนิทางชมววิทวิทัศน ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 

           สองฝ่ังแมน่ ้าโขง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4)  

ถ ้าติง่ซึง่เป็นถ ้าอยูบ่นหนา้ผารมิแมน่ ้าโขงมอียู ่2 ถ ้า คอื ถ ้าลา่งและถ ้าบน ถ ้าติง่ลุม่ หรอื ถ ้าลา่งสงู 60 เมตรจาก

พื้นน ้า มีลักษณะเป็นโพรงน ้าตื้นๆ มีหนิงอกหนิยอ้ย มีพระพุทธรูปไม ้

จ านวน 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยนื มทัีง้ปางประทานพร และ

ปางหา้มญาต ิถ ้าติง่บน จะไปทางแยกซา้ยเดนิขึน้บันไดไป 218 ขัน้ 

ปากถ ้าไมล่กึมากมพีระพทุธรูปอยูใ่นถ ้าแตไ่มม่ากเทา่ถ ้าลา่งสมัยโบราณ

เป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวญิญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติง่ ต่อมา

พระเจา้โพธสิารทรงเลือ่มใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรูปเขา้มา 

และจงึทรงใชถ้ ้าติง่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างพทุธศาสนา 

ชม น า้ตกตาดกวางส ีห่างจากเมอืงหลวงพระบางประมาณ 30 กม.

ผ่านหมู่บา้นชนบทรมิสองขา้งทาง ชมความงดงามของน ้าตก ซึง่เป็น

น ้าตกทีส่งูราว 70-80 เมตร ถอืเป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในหลวงพระบาง 

โดยมสีายน ้าทีล่ดหลั่นผา่นชัน้หนิปนูลงสูแ่อง่น ้าทีส่ดใส มทีางเดนิลัด

เลาะขึน้ไปสูช่ัน้บนเพือ่ชมความงามอกีมมุหนึง่ของน ้าตก อสิระใหท้า่น

ดืม่ด า่กบัธรรมชาต ิเลน่น ้า บันทกึภาพอันประทับใจ 

 

 

ขึน้สู่ เขาพูส ีขึน้บันได 328 ขัน้ เชญินมัสการธาตุพูส ีเจดีย์ธาตุ

คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึน้ทา่นจะไดร้ับกลิน่

หอมจากดอกจ าปาลาว ดอกไมป้ระจ าชาตลิาว เมือ่ทา่นถงึยอดให ้

ท่านนมัสการองค์พระธาตุ ซึง่สรา้งในสมัยพระเจา้อนุรุท เมื่อปี 

พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอด

ประดับดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ 7 ชัน้ สงูประมาณ 21 เมตร ชมพระ

อาทติยย์ามอัสดง ววิทวิทัศนร์อบเมอืงหลวงพระบางยามเย็น 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) 

 

พกัที ่ โรงแรม วนัชนะ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่3:     หลวงพระบาง - น ัง่รถไฟความเร็วสงู - วงัเวยีง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที ่6) 

ชม วดัวชิุนราช สรา้งในสมัยพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอกีหนึง่

พระธาตทุีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึง่เป็นพระธาตทุีม่รีปูทรงคลา้ย

กบัลกูแตงโมผา่ครึง่ 

 เดนิทางออกจากหลวงพระบางขึน้รถไฟความเร็วสงู (ใชเ้วลาประมาณ 

1 ชัว่โมง)  

 เดนิทางถงึ วงัเวยีง  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชม ถ า้จงั ถ ้าที่สวยที่สุดของวังเวียงภายในเป็นโถงใหญ่ มีไฟประดับ 

ภายในบรเิวณถ ้าจะสัมผัสไดถ้งึอากาศเย็นฉ ่า หนิงอกหนิยอ้ยอันงดงาม

ทา่นใดสนใจ 

กจิกรรมอสิระทีว่ังเวยีง สามารถเลอืกไดต้ามอัธยาศัย 

แนะน า บลลูากนู, ถ ้าปคู า, ลอ่งหว่งยาง, ลอ่งเรอืหางยาวชมแมน่ ้าซองทีว่ัง

เวยีง, พายเรอืคายัค, ถ ้าน ้า, ถ ้าชา้ง (กจิกรรมนี ้เป็นคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั 

ไมอ่ยูใ่นแพคเกจทวัร)์ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) 

 

พักผอ่นตามอัธยาศัยหรอื เดนิเทีย่วเลน่ในตัวเมอืงวังเวยีงยามค า่คนื 

พกัที ่ ทวสีขุ โฮเต็ล แอนด ์ไอสแ์ลนด ์หรอืเทยีบเทา่ 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4:     วงัเวยีง - เวยีงจนัทน ์- หนองคาย - อดุรธาน ี- กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่9) 

 เดนิทางกลับสูเ่วยีงจันทน ์(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมงโดยรถโคช้ปรับอากาศ) 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) อ าลานครหลวงเวยีงจันทนเ์ดนิทางสูด่า่น ตม.ลาว ให ้

เวลาคณะชอ้ปป้ิงตอ่ที ่Duty Free 

 

 น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิอดุรธาน ีเพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 

19.40 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI SMILE/THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่WE009/SL611 

 

20.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุเทพฯ สง่ทกุทา่นกลับพรอ้มความประทับใจ  

 

 

 

  

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทาง ูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา ูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

23-26 พฤษภาคม 2565 14,900 14,900 4,500 

26-29 พฤษภาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

02-05 มถินุายน 2565 
*วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ

พระบรมราชนิ*ี 
18,900 18,900 4,500 

09-12 มถินุายน 2565 15,900 15,900 4,500 

16-19 มถินุายน 2565 15,900 15,900 4,500 

23-26 มถินุายน 2565 15,900 15,900 4,500 

30 มถินุายน – 03 กรกฎาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

07-10 กรกฎาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

14-17 กรกฎาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

21-24 กรกฎาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

28-31 กรกฎาคม 2565 
*วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10* 

18,900 18,900 4,500 

04-07 สงิหาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

11-14 สงิหาคม 2565 
*วนัแมแ่หง่ชาต*ิ 

18,900 18,900 4,500 

18-21 สงิหาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

25-28 สงิหาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

01-04 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 

08-11 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 

15-18 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 

22-25 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 

29 กนัยายน-02 ตลุาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

06-09 ตลุาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

13-16 ตลุาคม 2565 
*วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9* 

18,900 18,900 4,500 

20-23 ตลุาคม 2565 
*วนัปิยะมหาราช* 

18,900 18,900 4,500 

27-30 ตลุาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,100 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่น ูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ) 
• คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
• คา่อาหาร ดงัทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอบุัตเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

• คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 10,000 US  
(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
▪ คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศลาวส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศลาว 
▪ คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
▪ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
▪ คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
▪ ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของ

ทา่น 
 

เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง

ข ัน้ต ่า 8 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร์ หรือ เลือ่นการ

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่น

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดนิทางก่อนจองไฟลบ์นิ

ภายในประเทศทกุครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่ว่าจะเกดิเหตุการณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของทา่น 

หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้

ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดทั้ง้สิน้และเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด

ตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หาก

ท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจ าเป็น

จะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลา

ในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมัดจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
▪ กรณุาเตรยีมเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลกูคา้

ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
▪ การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมค่า

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

▪ หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

▪ เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

▪ สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

▪ หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้ง
ใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มคีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
(แตส่ามารถเปลีย่น ูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

• หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ และ
ไม่คนืค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้
เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

หมายเหต ุ

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 8 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทาง
บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้สิน้  

▪ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ไมส่ามารถน ามา
เลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

▪ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

▪ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

▪ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

▪ บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การลา่ชา้จากสายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การ
นัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

▪ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ย
ทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

▪ หากเกิดทรัพย์ส ินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

▪ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไม่
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


