รหัสทัวร์ ALAO134-04 ขึ้นดอนเมือง

เที่ยวครบสุดคุม้ พัก หลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน, ช้อปปิ้ งจุใจ ฟรีโหลดกระเป๋ า 10 กก.
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หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน้ าตกตาดกวางสี
ล่องแม่น้ าซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุย้ หลินเมืองลาว
เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซยั , หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง ช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี
เปิ ดประสบการณ์ใหม่ นัง่ รถไฟความเร็วสูงลาวจีนเปิ ดใหม่ 2 เที่ยว

วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-อุดรธานี -หนองคาย-เวียงจันทน์-ประตูซยั -พระธาตุหลวง-หอพระแก้ว -นัง่
รถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-ตลาดมืด

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 2 ผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศ บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการ
บิน ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air) หรือ นกแอร์ (Nok Air) เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความ
สะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที เนื่ องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นระบบ Random
ไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขสายการบินหากท่านต้องการระบุที่นงั ่ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโปรดสอบถามพนักงานขาย

06.05 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้ าสู่ อุดรธานี โดย สายการบิน ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air) เที่ยวบินที่ SL600 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง 5 นาที ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่ม
หรือ นกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD300 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 5 นาที (07.50-09.00 น.) ไม่มบี ริการ
อาหารและเครื่องดื่ม*ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบิน ในกรณี ที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของ
เที่ยวบิน หรือจานวนที่นงั ่ ไม่เพียงพอ*

07.10 น.

เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นาเที่ยวรอท่านอยู่ดา้ นนอกที่จุดนัดพบ จากนัน้ นาท่าน
ออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย นาท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ นาท่านชม ประตูซยั ตัง้ อยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์บนถนนล ้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชยั สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็ น
อนุสรณ์สถานเพือ่ ระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวติ ในสงครามก่อนหน้าการปฏิวตั ิพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชยั มีชื่อเรียก
อีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตัง้ เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกาที่ซ้อื มาเพือ่ สร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์
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ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงได้นามาสร้างประตูชยั แทนเป็ นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล ้านช้างกับ
ฝรัง่ เศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนัน้ นาท่านชม พระธาตุหลวง ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชยั เป็ นสัญลักษณ์ประจาชาติลาวมี
ความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึงความเป็ นเอกราชและอานาจอธิปไตยของลาวสร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 16เป็ นเจดียท์ ่มี ลี กั ษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล ้านช้างเป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมใน
พระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรมีลกั ษณะคล ้ายป้ อมปราการมีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ข้นึ โอบล้อมองค์
พระธาตุไว้พร้อมกับทาช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็ นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดงรอบๆองค์พระธาตุ
ยังมีเจดียบ์ ริวารล้อมอยู่โดยรอบ จากนัน้ นาท่านชม หอพระแก้ว สร้างขึ้น เมือ่ ปี พ.ศ.2108 โดยพระเชษฐาธิราชกษัตริยแ์ ห่ง
อาณาจักรล้านช้าง เป็ นวัดหลวงประจาราชวงศ์และใช้เป็ นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต จากนัน้ ได้อญั เชิญมาที่ประเทศไทย
ปัจจุบนั พระแก้วมรกต ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระแก้ว ประเทศไทย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง
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เส้นทางรถไฟลาว-จีนมีทงั้ หมด 32 สถานีทงั้ สถานีรบั ส่งผูโ้ ดยสารและสถานีขนส่งสินค้า ในส่วนของประเทศลาวได้เปิ ดรับส่ง
ผูโ้ ดยสารแลว้ 6 สถานี ได้แก่ บ่อเต็น, เมืองไซ, หลวงพระบาง, วังเวียง, โพนฮง และนครหลวงเวียงจันทน์
16.05 น.

นาท่านสัมผัสบรรยากาศนัง่ รถไฟความเร็วสูง นาท่านออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง เนื่ องจากตัวรถไฟของคณะเป็
๋
นระบบ Random
ไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นงั ่ บน
รถไฟได้ในคณะ

18.00 น.

เดินทางถึง สถานี รถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองหลวงพระบาง

เย็น

บริการอาหารเย็น

หลังอาหารคา่ อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตัง้ แต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน ให้
ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทงั้ เสื้อยืดสกรีนเป็ นภาษาลาว, ผ้าคลุมไหล่,
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ที่พกั

กระเป๋ าถือ, เครื่องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้าแทบทุกชิ้นเป็ นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ
วางจาหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้
Sunway Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองหลวงพระบาง

วันที่สอง

ตักบาตรข้าวเหนี ยว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวงพระบาง-น้ าตกตาดกวางสี-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช(พระธาตุ
หมากโม)-วัดใหม่สุวรรณมาราม-พระธาตุพูส-ี นัง่ รถไฟความเร็วสูง-วังเวียง

05.30 น.

ตื่นเช้าทาธุระส่วนตัว จัดแจงเครื่องแต่งกายเพือ่ รอ ใส่บาตรข้าวเหนี ยว พร้อมกับประชาชนชาวหลวพระบาง ซึ่งพระสงฆ์และ
สามเณรจากวัดต่างๆ ทัว่ เมืองหลวงพระบางจะออกมาบิณฑบาตเป็ นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็ นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึง
ความศรัทธาเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าทาบุญของใส่บาตร ไม่รวมในรายการ)

จากนัน้ อิสระให้ท่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็ น ตลาดสดให้ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป่ าซึ่ง
ของป่ าบางชนิดก็แปลกตาและเป็ นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวผูม้ าเยือน
เช้า

บริการอาหารเช้า
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นาท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่ เศส สถาปัตยกรรม
ฝรัง่ เศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็ นที่ตงั้ ของอนุสาวรียเ์ จ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์ พระราชวังแห่งนี้อดีตนัน้
เป็ นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังหลวงพระ
บาง ได้ถูกปรับเปลีย่ นให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบาง นา
ท่านชม ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝี มือการทาเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่าง
สวยงามเป็ นสินค้าส่งออกที่มชี ื่อเสียงของลาว จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ น้ าตกตาดกวางสี นา้ ตกที่มชี ื่อเสียงและสวยที่สุดของ

กลางวัน

เมืองหลวงพระบาง ซึ่ง ตาด ในภาษาลาวแปลว่า นา้ ตก มีจานวนชัน้ ทัง้ หมด 4 ชัน้ เป็ นผาและธารนา้ ในสีเขียวมรกต มีความ
สูงโดยรวมประมาณ 70 เมตร เป็ นนา้ ตกหินปูน ซึ่งบางจุดของชัน้ นา้ ตกนักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นนา้ ได้ นับเป็ นอีกหนึ่ง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่สี วยงาม ไม่ควรพลาดเมือ่ ไปเยือนหลวงพระบาง
บริการอาหารกลางวัน
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บ่าย

18.30 น.

จากนัน้ นาท่านสู่ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็ นวัดที่สาคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งจนได้รบั การยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็ น
ดัง่ อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนังภายในปิ ดทองฉลุบนพื้นรัก
สีดา เล่าเรื่องพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบ้าน พระประธานมีชื่อว่า “พระองค์หลวง”
นอกจากวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบลา้ นช้างแล ้ว การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมี
การตบแต่งด้วยการนากระจกสีมาตัดต่อกันเป็ นรูปต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ด้านข้างก็ติดเป็ นรูปสัตว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดด
ส่องสะท้อนลงมาดูสวยงาม สถานที่ท่เี ราจะไปเยี่ยมชมอีกที่ซ่งึ มีความสาคัญและเรื่องราวยาวนานเช่นเดียวกันคือ วัดวิชุนราช
ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็ นอีกหนึ่งพระธาตุท่ชี าวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็ นพระธาตุท่มี ี
รูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ พระธาตุหมากโม นี้มาจนถึงปัจจุบนั จากนัน้ นาท่านชม วัด
ใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสัน้ ๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน
ซึ่งเป็ นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็ นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัช
สมัย ของเจ้ามหาชีวิตสัก รินฤทธิ์ จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้อญั เชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายใน
พระราชวังจวบจนกระทัง่ ปัจจุบนั เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้ส่งิ ที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ ตัวอุโบสถ
(สิม) ลักษณะจะเป็ นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทัง้ สี่ดา้ นสองระดับต่อเนื่องกัน ผนังด้านหน้าพระ
อุโบสถตกแต่งด้วยภาพลงรักปิ ดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยฝี มือช่างหลวง
ประจารัชกาลเจ้ามหาชีวติ ศรีสว่างวงศ์ การจากนัน้ นาท่านขึ้นสู่ เขาพูสี นมัสการ พระธาตุพูสี เจดียธ์ าตุคู่บา้ นคู่เมืองของชาว
หลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รบั ความกลิ่นหอมจากดอกจาปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็ นดอกไม้ประจาชาติ ลาว
สามารถมองเห็นวิวหลวงพระบางได้โดยรอบ และยังเป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินอันสวยงามซึ่งเป็ นบรรยากาศที่พลาด
ไม่ได้เมือ่ ได้มาเยือนหลวงพระบาง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เส้นทางรถไฟลาว-จีน
นาท่านออกเดินทางสู่ วังเวียง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง เนื่ องจากตัวรถไฟของคณะเป็
๋
นระบบ Random ไม่
สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นงั ่ บนรถไฟได้ในคณะ

19.20 น.

เดินทางถึง สถานี รถไฟความเร็วสูงวังเวียง เมืองในลุ่มนา้ ซองที่เงียบสงบโอบล้อมไปด้วยขุนเขากับสายหมอกยามเช้าที่สวย
ที่สุด ดังคาลา่ ลือที่นกั ท่องเที่ยวขนานนามว่า กุย้ หลินเมืองลาว จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั

เย็น
ที่พกั

บริการอาหารเย็น
Vilaivong Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองวังเวียง

วันที่สาม

วังเวียง-ล่องแม่น้ าซอง-บลูลากูน-เวียงจันทน์-หนองคาย-สนามบินอุดรธานี -ดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
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เช้า

18.35 น.

บริการอาหารเช้า
จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือแม่น้ าซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศ ทัศนียภาพอันงดงามที่รายล ้อมเมืองนัน้ เป็ นที่ราบที่
ถูกขนาบด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ ที่รูจ้ กั ในฉายา “กุย้ หลินเมืองลาว” สร้างความประทับใจแก่ผูม้ าเยือน

จากนัน้ นาท่านชม บลูลากูน (Blue Lagoon) สระนา้ สีฟ้าใสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากภูเขาหินปูน ซ่อนตัวอยู่ใน
ขุนเขาและธรรมชาติท่อี ุดมสมบูรณ์ของเมืองวังเวียง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เวียงจันทน์ จากนัน้ นาท่านสู่ด่านชายแดนลาวไทย ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้านานาชนิดให้เลือกซื้อเป็ นของฝาก อิสระอาหารเที่ยง สมควรแก่เวลาจากนัน้ นาท่านเดินทางกลับ
สู่ฝงั ่ ประเทศไทยเพือ่ เดินทางสู่สนามบินอุดรธานี
ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สายการบิน ไทยไลออนแอร์ (Thai Lion Air) เที่ยวบิน
ที่ SL611 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 10 นาที ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่ม
หรือ นกแอร์ (Nok Air) เที่ยวบินที่ DD309 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ( 19.00-20.00 น.) ไม่มบี ริการอาหารและ
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เครื่องดื่ม*ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสายการบิน ในกรณี ที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือ
จานวนที่นงั ่ ไม่เพียงพอ*
19.45 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
***********************************************

อัตราค่าบริการ
ลาว สะบายดี นัง่ รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน-SL / DD
กาหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

เดินทางเดือน กรกฎาคม 2565
21-23 กรกฎาคม 2565

10,990.-

2,000. -

22-24 กรกฎาคม 2565

11,990.-

2,000. -

24-26 กรกฎาคม 2565

10,990.-

2,000. -

31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

เดินทางเดือน สิงหาคม 2565
4-6 สิงหาคม 2565

10,990.-

2,000. -

5-7 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

7-9 สิงหาคม 2565

10,990.-

2,000. -

14-16 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

18-20 สิงหาคม 2565

10,990.-

2,000. -
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19-21 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

21-23 สิงหาคม 2565

10,990.-

2,000. -

25-27 สิงหาคม 2565

10,990.-

2,000. -

26-28 สิงหาคม 2565

11,990.-

2,000. -

28-30 สิงหาคม 2565

10,990.-

2,000. -

เดินทางเดือน กันยายน 2565
1-3 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

2-4 กันยายน 2565

11,990.-

2,000. -

4-6 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

8-10 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

9-11 กันยายน 2565

11,990.-

2,000. -

11-13 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

15-17 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

16-18 กันยายน 2565

11,990.-

2,000. -

18-20 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

22-24 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

23-25 กันยายน 2565

11,990.-

2,000. -
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25-27 กันยายน 2565

10,990.-

2,000. -

29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565

10,990.-

2,000. -

30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565

11,990.-

2,000. -

2-4 ตุลาคม 2565

10,990.-

2,000. -

อัตราค่าบริการนี้รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

ค่าบัตรโดยสารชัน้ ประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
ค่าภาษีนา้ มันและภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินเรียกเก็บเพิม่ )
ค่านา้ หนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
ค่านา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง 10 กิโลกรัม 1 ชิ้น ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
ค่ารถนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าที่พกั ระดับ 3 ดาว 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านเสริมเตียง (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษทั สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่ นแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันชีวติ กรณีอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม





ค่าบริการตรวจโควิด RT-PCR และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศลาว
ค่าแพ็คเกจ Test and Go สาหรับเดินทางกลับประเทศไทย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฏข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศไทย
ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นงั ่ บนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นงั ่ บนรถนาเที่ยว
ค่าบริการโหลดกระเป๋ าส่วนเกิน 10 กก. 1 ชิ้น
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มสัง่ พิเศษนอก
รายการ ค่าซักรีด, ค่าอาหารพิเศษสาหรับผูท้ ่มี ขี อ้ จากัดทางศาสนาและความเชื่อส่วนบุคคล เช่น อิสลาม, เจ หรือ มังสวิรตั ิ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผูเ้ กี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ 900 บาท ต่อท่าน

เงื่อนไขการสารองที่นัง่ และการยกเลิก
เงื่อนไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทาการหรือก่อนหน้านัน้ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 5,000 บาท โดยส่งเอกสารดังนี้
- สาเนาหนังหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มรี ูปผูเ้ ดินทาง (PASSPORT) ที่อายุใช้งานคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้า
ว่างสาหรับประทับตรา 2 หน้า โดยแสกนเป็ นไฟล์รูปภาพเท่านัน้ ไม่สามารถใช้รูปที่ถ่ายจากโทรศัพท์ได้
- เอกสารรับรองการได้รบั วัคซีน โดยต้องได้รบั เข็มที่ 2 ไม่เกิน 180 วัน หากเป็ นเข็มที่ 3 บูสเตอร์ ต้องไม่ตา่ กว่า 14 วัน
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั้ หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของ
ท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3.เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการให้บริการที่ได้ระบุ
ไว้ในเอกสารฉบับนี้ทงั้ หมดนี้แลว้ เงือ่ นไขการยกเลิก
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์***
 แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าตัวเครื
๋ ่องบิน และค่าบริการ 4,500 บาท
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถงึ 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าตัวเครื
๋ ่องบิน
, ค่ามัดจารถนาเที่ยว, ค่ามัดจาโรงแรมที่พกั , ค่ามัดจาร้านอาหาร, และ ค่าบริการ จานวน 6,000 บาท
 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจานวน
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**ในกรณี จองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้ สิ้น**

รบกวนอ่านทาความเข้าใจเงื่อนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั
ฯ เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุติส้นิ สุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชาระเงินค่าบริการมาแล ้ว ถือว่าท่าน
ได้ยอมรับและรับทราบเงือ่ นไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทัง้ หมดนี้แล ้ว
2. บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป
ค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย
และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทา
ดังกล่าวทัง้ สิ้น
3. โปรแกรมทัวร์น้ จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 16 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแลว้ น้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง
4. กรณีท่ที างประเทศลาวระงับการอนุมตั ิวซี ่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในกรณีตอ้ งทาเรื่องยื่นขอวีซ่า
5. อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคา
ค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
6. เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ บัตรโดยสารชัน้ ประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเทีย่ วบินเช่าเหมาลา
ทางบริษทั จะทาการออกบัตร
โดยสารทันทีเมื่อคณะมีจานวนขัน้ ตา่ 8 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเ้ ดินทาง และกาหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการ
เปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมตามที่สายการบินกาหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน เวลากาหนดการเดินทาง
ของเที่ยวบิน ตามข้อกาหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษทั ฯและตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์,เทีย่ วบิน,สายการบินและที่นงั ่ บนรถนาเที่ยวตามความ
เหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขอ้ จากัดด้านภูมิอากาศ, จานวนที่นงั ่ ของชัน้ ประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่
เดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
8. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
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10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
11. เดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าที่ผูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
12. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
13. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้น
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
14. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
15. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่ง ไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุในรายการ
ท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
16. ในกรณีผูเ้ ดินทางที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่สี นามบิน กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง (ถ้ามี)
17. กรณีท่ผี ูเ้ ดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัวเครื
๋ ่องบิน , ตัวรถทั
๋ วร์ , ตัวรถไฟ
๋
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับ
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ ก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นใดๆทัง้ สิ้น
18. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากผูเ้ ดินทางไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทัง้ สิ้น
19. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
20. กรณีผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้ จากที่ดา้ นหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์และค่าทิปที่
ท่านชาระมาแล้วในทุกกรณี
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