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รหสัทวัร ์ALAO134-04 ขึ้นดอนเมือง 

เที่ยวครบสุดคุม้ พกั หลวงพระบาง 1 คืน วงัเวียง 1 คืน, ชอ้ปป้ิงจุใจ ฟรีโหลดกระเป๋า 10 กก. 
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- หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวงัหลวงพระบาง, วดัพระธาตพุูสี ชมน ้าตกตาดกวางส ี

- ล่องแม่น ้าซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวงัเวียง กุย้หลินเมืองลาว 

- เที่ยวนครหลวงเวียงจนัทน์ ชมความงามประตูซยั, หอพระแกว้, พระธาตุหลวง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี 

- เปิดประสบการณ์ใหม่ นัง่รถไฟความเร็วสูงลาวจนีเปิดใหม่ 2 เที่ยว 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจนัทน์-ประตูซยั-พระธาตุหลวง-หอพระแกว้-นัง่

รถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-ตลาดมืด 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ บริเวณเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการ

บนิ ไทยไลออนแอร ์(Thai Lion Air) หรือ นกแอร ์(Nok Air) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร **หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ี

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ีเน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นระบบ Random 

ไม่สามารถล็อกที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดนั้ง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงที่นัง่บนเครื่องบินไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตาม

เงื่อนไขสายการบินหากท่านตอ้งการระบุที่นัง่มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมโปรดสอบถามพนักงานขาย 

06.05 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ อดุรธานี โดย สายการบนิ ไทยไลออนแอร ์(Thai Lion Air)  เที่ยวบนิที่ SL600 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ช ัว่โมง 5 นาท ีไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่ม 

หรือ นกแอร ์(Nok Air) เที่ยวบนิที่ DD300 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 5 นาท ี(07.50-09.00 น.)  ไม่มบีริการ

อาหารและเครื่องดื่ม*ขอสงวนสทิธ์ิเปล่ียนสายการบิน ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน,การเปล่ียนแปลงเวลาเดินทางของ

เที่ยวบิน หรือจ านวนที่นัง่ไม่เพียงพอ* 

07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบินอดุรธานี ใหท้่านรบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดน์ าเที่ยวรอท่านอยู่ดา้นนอกที่จุดนดัพบ จากนัน้น าท่าน

ออกเดนิทางสู่ด่านพรมแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย น าท่านเดนิทางสู่ นครหลวงเวียงจนัทน์ น าท่านชม ประตูซยั ต ัง้อยู่

ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทนบ์นถนนลา้นชา้งจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชยั สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็น

อนุสรณ์สถานเพือ่ระลกึถงึประชาชนชาวลาวที่สละชีวติในสงครามก่อนหนา้การปฏวิตัิพรรคคอมมวินิสตป์ระตูชยัมชีื่อเรยีก

อกีอย่างว่า รยัเวยแ์นวตัง้เพราะการก่อสรา้งนี้ใชปู้นซเีมนสจ์ากประเทศอเมริกาที่ซื้อมาเพือ่สรา้งสนามบนิใหม่ในเวยีงจนัทน์
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ในระหว่างสงครามอนิโดจีนแต่พ่ายเสยีก่อนจึงไดน้ ามาสรา้งประตชูยัแทนเป็นสถาปตัยกรรมที่ผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบั

ฝรัง่เศสเขา้ดว้ยกนัอยา่งงดงามและกลมกลนือย่างยิ่ง   

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย  จากนัน้น าท่านชม พระธาตุหลวง ต ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชยั เป็นสญัลกัษณ์ประจ าชาตลิาวมี

ความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถงึความเป็นเอกราชและอ านาจอธิปไตยของลาวสรา้งขึ้นใน

ศตวรรษที่ 16เป็นเจดยีท์ี่มลีกัษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจกัรลา้นชา้งเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมใน

พระพทุธศาสนากบัสถาปตัยกรรมของอาณาจกัรมลีกัษณะคลา้ยป้อมปราการมกีารก่อสรา้งระเบยีงสูงใหญ่ขึ้นโอบลอ้มองค์

พระธาตุไวพ้รอ้มกบัท าช่องหนา้ต่างเลก็ๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรกัสแีดงรอบๆองคพ์ระธาตุ

ยงัมเีจดยีบ์ริวารลอ้มอยู่โดยรอบ จากนัน้น าท่านชม หอพระแกว้ สรา้งขึ้น เมือ่ปี พ.ศ.2108 โดยพระเชษฐาธริาชกษตัริยแ์ห่ง

อาณาจกัรลา้นชา้ง เป็นวดัหลวงประจ าราชวงศแ์ละใชเ้ป็นที่ประดษิฐานพระแกว้มรกต จากนัน้ไดอ้ญัเชิญมาที่ประเทศไทย 

ปจัจุบนัพระแกว้มรกต ที่ประดษิฐานอยู่ในวดัพระแกว้ ประเทศไทย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง 
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เสน้ทางรถไฟลาว-จีนมที ัง้หมด 32 สถานีท ัง้สถานีรบัสง่ผูโ้ดยสารและสถานีขนส่งสนิคา้ ในส่วนของประเทศลาวไดเ้ปิดรบัส่ง

ผูโ้ดยสารแลว้ 6 สถาน ีไดแ้ก่ บ่อเต็น, เมอืงไซ, หลวงพระบาง, วงัเวยีง, โพนฮง และนครหลวงเวยีงจนัทน ์

16.05 น. น าท่านสมัผสับรรยากาศนัง่รถไฟความเร็วสูง น าท่านออกเดนิทางสู่ หลวงพระบาง 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง เน่ืองจากตัว๋รถไฟของคณะเป็นระบบ Random 

ไม่สามารถล็อกที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดนั้ง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงที่นัง่บน

รถไฟไดใ้นคณะ  

18.00 น. เดนิทางถงึ สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงหลวงพระบาง 

เย็น  บริการอาหารเย็น 

หลงัอาหารค า่อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ต ัง้แต่หนา้พระราชวงัจนสุดถนน ให ้

ท่านไดเ้ลือกชมเลือกซื้อสินคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี  มีท ัง้เสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล่, 
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กระเป๋าถอื, เครื่องประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จุดเด่นคือ สนิคา้แทบทุกชิ้นเป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   

วางจ าหน่ายในราคาที่ต่อรองกนัได ้

ที่พกั  Sunway Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองหลวงพระบาง 

วนัที่สอง ตกับาตรขา้วเหนียว-ตลาดเชา้-พระราชวงัหลวงพระบาง-น ้าตกตาดกวางสี-วดัเชียงทอง-วดัวิชุนราช(พระธาตุ

หมากโม)-วดัใหม่สุวรรณมาราม-พระธาตุพูส-ีนัง่รถไฟความเร็วสูง-วงัเวียง 

05.30 น.  ตื่นเชา้ท าธุระส่วนตวั จดัแจงเครื่องแต่งกายเพือ่รอ ใส่บาตรขา้วเหนียว พรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระบาง ซึ่งพระสงฆแ์ละ

สามเณรจากวดัต่างๆ ท ัว่เมืองหลวงพระบางจะออกมาบิณฑบาตเป็นแถวนบัรอ้ยรูป ซึ่งเป็นภาพอนัน่าประทบัใจและสื่อถงึ

ความศรทัธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง (ค่าท าบุญของใส่บาตร ไม่รวมในรายการ) 

 

จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็น ตลาดสดใหท้่านเลอืกซื้ออาหารพื้นเมอืงและชมของป่าซึ่ง

ของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่านกัท่องเที่ยวผูม้าเยอืน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ 
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น าท่านชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พิพิธภณัฑ)์ ลกัษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส สถาปตัยกรรม

ฝรัง่เศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นที่ต ัง้ของอนุสาวรียเ์จา้มหาชีวติศรีสว่างวงศ์ พระราชวงัแห่งนี้อดีตนัน้

เป็นที่ประทบัของเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวงัหลวงพระ

บาง ไดถู้กปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์ภายในเป็นที่ประดษิฐานของ “พระบาง”  พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบาง น า

ท่านชม ศูนยเ์ครื่องเงิน ใหท้่านไดช้มงานฝีมือการท าเครื่องเงิน และเครื่องประดบัของใชต้่างๆ ที่มีการออกแบบไวอ้ย่าง

สวยงามเป็นสนิคา้ส่งออกที่มชีื่อเสยีงของลาว จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ น ้าตกตาดกวางส ีน า้ตกที่มชีื่อเสยีงและสวยที่สุดของ

เมอืงหลวงพระบาง ซึ่ง ตาด ในภาษาลาวแปลว่า น า้ตก มจี านวนช ัน้ท ัง้หมด 4 ช ัน้ เป็นผาและธารน า้ในสเีขยีวมรกต มคีวาม

สูงโดยรวมประมาณ 70 เมตร เป็นน า้ตกหนิปูน ซึ่งบางจุดของช ัน้น า้ตกนกัท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน า้ได ้นบัเป็นอกีหน่ึง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ไม่ควรพลาดเมือ่ไปเยอืนหลวงพระบาง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 
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บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ วดัเชียงทอง ซึ่งเป็นวดัที่ส  าคญัและมคีวามงดงามที่สุดแห่งหนึ่งจนไดร้บัการยกย่องจากนกัโบราณคดวี่าเป็น

ดัง่อญัมณีแห่งสถาปตัยกรรมลาว วดัเชียงทองถูกสรา้งขึ้นในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ผนงัภายในปิดทองฉลุบนพื้นรกั

สีด า เล่าเรื่องพุทธประวตัิพระสุธน-มโนราห ์ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบา้น พระประธานมีชื่อว่า “พระองคห์ลวง”

นอกจากวดัเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแต่งลวดลายตามผนงัภายในมี

การตบแต่งดว้ยการน ากระจกสมีาตดัต่อกนัเป็นรูปตน้โพธ์ิขนาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ติดเป็นรูปสตัวใ์นวรรคด ียามบ่ายที่แสงแดด

ส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม สถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมชมอกีที่ซึ่งมคีวามส าคญัและเรื่องราวยาวนานเช่นเดยีวกนัคือ วดัวิชุนราช 

ที่สรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้วชิุนราช (พ.ศ. 2046) นบัเป็นอกีหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางใหค้วามนบัถอื ซึ่งเป็นพระธาตุที่มี

รูปทรงคลา้ยกบัลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกชื่อ พระธาตุหมากโม น้ีมาจนถงึปจัจุบนั  จากนัน้น าท่านชม วดั

ใหม่สุวรรณภูมาราม  หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกนัส ัน้ๆ ว่า "วดัใหม"่ เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทนั 

ซึ่งเป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคส์ุดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นที่ประดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรชั

สมยัของเจา้มหาชีวิตสกัรินฤทธ์ิ จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายใน

พระราชวงัจวบจนกระทัง่ปจัจุบนั เมื่อมาเยือนวดัแห่งน้ีสิ่งที่เราจะสงัเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอื่นๆ คือ ตวัอุโบสถ 

(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทัง้สี่ดา้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั ผนงัดา้นหนา้พระ

อุโบสถตกแต่งดว้ยภาพลงรกัปิดทองดูเหลอืงอร่ามงามตายาวตลอดผนงั เล่าเรื่องพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวง

ประจ ารชักาลเจา้มหาชีวติศรีสว่างวงศ์ การจากนัน้น าท่านขึ้นสู่ เขาพูส ีนมสัการ พระธาตุพูส ีเจดยีธ์าตุคู่บา้นคู่เมอืงของชาว

หลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะไดร้บัความกลิ่นหอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลลีาวดี) ซึ่งเป็นดอกไมป้ระจ าชาติลาว 

สามารถมองเห็นวิวหลวงพระบางไดโ้ดยรอบ และยงัเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยต์กดินอนัสวยงามซึ่งเป็นบรรยากาศที่พลาด

ไม่ไดเ้มือ่ไดม้าเยอืนหลวงพระบาง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เสน้ทางรถไฟลาว-จีน 

18.30 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ วงัเวียง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง เน่ืองจากตัว๋รถไฟของคณะเป็นระบบ Random ไม่

สามารถล็อกที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดนั้ง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงที่นัง่บนรถไฟไดใ้นคณะ 

19.20 น. เดนิทางถงึ สถานีรถไฟความเร็วสูงวงัเวียง เมอืงในลุ่มน า้ซองที่เงยีบสงบโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขากบัสายหมอกยามเชา้ที่สวย

ที่สุด ดงัค าล  า่ลอืที่นกัท่องเที่ยวขนานนามว่า กุย้หลนิเมอืงลาว จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั 

เย็น  บริการอาหารเย็น 

ที่พกั  Vilaivong Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองวงัเวียง 

วนัที่สาม วงัเวียง-ล่องแม่น ้าซอง-บลูลากูน-เวียงจนัทน์-หนองคาย-สนามบินอดุรธานี-ดอนเมือง(กรุงเทพฯ) 
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เชา้  บริการอาหารเชา้ 

จากนัน้น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าซอง ชมธรรมชาติและเกบ็ภาพบรรยากาศ ทศันียภาพอนังดงามที่รายลอ้มเมอืงนัน้เป็นที่ราบที่

ถูกขนาบดว้ยภูเขาหนิปูนนอ้ยใหญ่ ที่รูจ้กัในฉายา “กุย้หลนิเมอืงลาว” สรา้งความประทบัใจแก่ผูม้าเยอืน 

 

จากนัน้น าท่านชม บลูลากูน (Blue Lagoon) สระน า้สีฟ้าใสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากภูเขาหินปูน ซ่อนตวัอยู่ใน

ขนุเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมอืงวงัเวยีง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เวียงจนัทน์ จากนัน้น าท่านสู่ด่านชายแดนลาว-

ไทย ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิดใหเ้ลอืกซื้อเป็นของฝาก อสิระอาหารเที่ยง สมควรแก่เวลาจากนัน้น าท่านเดินทางกลบั

สู่ฝัง่ประเทศไทยเพือ่เดนิทางสู่สนามบนิอุดรธานี 

18.35 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ ไทยไลออนแอร ์(Thai Lion Air)  เที่ยวบนิ

ที่ SL611 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 10 นาท ีไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่ม 

หรือ นกแอร ์(Nok Air) เที่ยวบนิที่ DD309 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง ( 19.00-20.00 น.)  ไม่มบีริการอาหารและ
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เครื่องดื่ม*ขอสงวนสทิธ์ิเปล่ียนสายการบิน ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน,การเปล่ียนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือ

จ านวนที่นัง่ไม่เพียงพอ* 

19.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

*********************************************** 

อตัราค่าบรกิาร 

ลาว สะบายดี นัง่รถไฟความเร็วสูง เวียงจนัทน์ หลวงพระบาง วงัเวียง 3 วนั 2 คืน-SL / DD 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเดี่ยวเพิ่มท่านละ 

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 สงิหาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

เดินทางเดือน สงิหาคม 2565 

4-6 สงิหาคม 2565 10,990.- 2,000. - 

5-7 สงิหาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

7-9 สงิหาคม 2565 10,990.- 2,000. - 

14-16 สงิหาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

18-20 สงิหาคม 2565 10,990.- 2,000. - 
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19-21 สงิหาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

21-23 สงิหาคม 2565 10,990.- 2,000. - 

25-27 สงิหาคม 2565 10,990.- 2,000. - 

26-28 สงิหาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

28-30 สงิหาคม 2565 10,990.- 2,000. - 

เดินทางเดือน กนัยายน 2565 

1-3 กนัยายน 2565 10,990.- 2,000. - 

2-4 กนัยายน 2565 11,990.- 2,000. - 

4-6 กนัยายน 2565 10,990.- 2,000. - 

8-10 กนัยายน 2565 10,990.- 2,000. - 

9-11 กนัยายน 2565 11,990.- 2,000. - 

11-13 กนัยายน 2565 10,990.- 2,000. - 

15-17 กนัยายน 2565 10,990.- 2,000. - 

16-18 กนัยายน 2565 11,990.- 2,000. - 

18-20 กนัยายน 2565 10,990.- 2,000. - 

22-24 กนัยายน 2565 10,990.- 2,000. - 

23-25 กนัยายน 2565 11,990.- 2,000. - 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัที่ระบุในรายการ 

✓ ค่าภาษนี า้มนัและภาษสีนามบนิ (สงวนสทิธิเก็บเพิม่หากสายการบนิเรียกเก็บเพิม่) 

✓ ค่าน า้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรมัต่อท่าน ตอ่เที่ยวบนิ 

✓ ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 10 กิโลกรมั 1 ชิ้น ต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ 

✓ ค่ารถน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

✓ ค่าที่พกัระดบั 3 ดาว 2 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านเสริมเตียง (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัชีวติกรณีอุบตัิเหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อุบตัิเหตุในวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ค่ามคัคุเทศกน์ าเที่ยว 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าบริการตรวจโควดิ RT-PCR และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามกฎขอ้บงัคบัการเดนิทางเขา้ประเทศลาว 

 ค่าแพค็เกจ Test and Go ส าหรบัเดนิทางกลบัประเทศไทย และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามกฏขอ้บงัคบัการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

 ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกที่นัง่บนรถน าเที่ยว  

 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 10 กก. 1 ชิ้น 

25-27 กนัยายน 2565 10,990.- 2,000. - 

29 กนัยายน – 1 ตุลาคม 2565 10,990.- 2,000. - 

30 กนัยายน – 2 ตุลาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

2-4 ตุลาคม 2565 10,990.- 2,000. - 
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครือ่งดื่มส ัง่พเิศษนอก

รายการ ค่าซกัรีด, ค่าอาหารพเิศษส าหรบัผูท้ี่มขีอ้จ ากดัทางศาสนาและความเชื่อส่วนบุคคล เช่น อสิลาม, เจ หรือ มงัสวริตัิ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การ

ถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จา่ย 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ 900 บาท ต่อท่าน 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการยกเลิก 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการหรือก่อนหนา้นัน้ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท โดยส่งเอกสารดงัน้ี 

- ส าเนาหนงัหนงัสอืเดนิทางหนา้แรกที่มรูีปผูเ้ดนิทาง (PASSPORT) ที่อายุใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้

ว่างส าหรบัประทบัตรา 2 หนา้ โดยแสกนเป็นไฟลรู์ปภาพเท่านัน้ ไม่สามารถใชรู้ปที่ถ่ายจากโทรศพัทไ์ด ้

- เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนี โดยตอ้งไดร้บัเขม็ที่ 2 ไม่เกิน 180 วนั หากเป็นเขม็ที่ 3 บูสเตอร ์ตอ้งไม่ต า่กว่า 14 วนั 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางของ

ท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง 

3.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้ริการที่ไดร้ะบุ

ไวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดน้ีแลว้เงือ่นไขการยกเลกิ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

***เงื่อนไขการยกเลิกทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่าต ัว๋เครื่องบนิ และค่าบริการ 4,500 บาท 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่าต ัว๋เครื่องบนิ

, ค่ามดัจ ารถน าเที่ยว, ค่ามดัจ าโรงแรมที่พกั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, และ ค่าบริการ จ านวน 6,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิเต็มจ านวน  
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**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท ัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงื่อนไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทั

ฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบริการมาแลว้ ถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้ริการขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบุมาท ัง้หมดน้ีแลว้ 

2. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย 

และ อื่น ๆ ที่เขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท า

ดงักล่าวท ัง้สิ้น 

3. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 16 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

4. กรณีที่ทางประเทศลาวระงบัการอนุมตัิวซี่า ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่เติมในกรณีตอ้งท าเรื่องยื่นขอวซี่า 

5. อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นราคา

ค่าบริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรือ

อตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดนิทาง 

6. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช ัน่บตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษของเที่ยวบนิปกติและเทีย่วบนิเช่าเหมาล า ทางบริษทัจะท าการออกบตัร

โดยสารทนัทีเมื่อคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 8 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการ

เปล่ียนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินก าหนด และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบนิ เวลาก าหนดการเดนิทาง

ของเที่ยวบนิ ตามขอ้ก าหนดของกรมการบนิพลเรือนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและที่นัง่บนรถน าเที่ยวตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ, จ านวนที่นัง่ของช ัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

8. ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

9. ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท  าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได  ้
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10. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้ แต่จะไม่คืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

11. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

12. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

13. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ การ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่าง ๆ 

14. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาติ ภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

15. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุในรายการ

ท่องเที่ยว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

16. ในกรณีผูเ้ดินทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ เช่น การขอใชว้ีลแชรท์ี่สนามบิน กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรือต ัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร ์ทางบริษทัของสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

17. กรณีที่ผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ต ัว๋เครื่องบิน , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบั

เจา้หนา้ที่ก่อนทุกครัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่

เกิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น   

18. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 

บริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น 

19. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

20. กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่ดา้นหนา้เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หรือจากด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรแ์ละค่าทิปที่

ท่านช าระมาแลว้ในทุกกรณี 

 

  


