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

เวยีง-ลอ่งแม่น้ําซอง 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ บรเิวณเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสาย

การบนิ นกแอร ์(Nok Air) เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้น

เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ีเน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถลอ็กท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่

อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงท่ีนัง่บนเครื่องบินไดใ้นคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบินหากท่าน

ตอ้งการระบท่ีุนัง่มีค่าใชจ้า่ยเพิม่เติมโปรดสอบถามพนกังานขาย 

05.55 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ อดุรธานี โดย นกแอร ์(Nok Air) เทีย่วบนิที ่DD088 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 5 นาท ีไม่

มบีรกิารอาหารและเครื่องดืม่*ขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไทยไลออนแอร ์หรอืสายการบินแอรเ์อเชีย 

ในกรณีท่ีมีการยกเลกิเท่ียวบิน,การเปลีย่นแปลงเวลาเดินทางของเท่ียวบิน หรอืจาํนวนท่ีนัง่ไม่เพยีงพอ* 

07.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินอดุรธานี ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดน์าํเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกทีจ่ดุนดัพบ จากนัน้นาํท่าน

ออกเดนิทางสู่ด่านพรมแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย นาํท่านเดนิทางสู่ นครหลวงเวยีงจนัทน์ นาํท่านชม ประตูซยั ตัง้อยู่

ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทนบ์นถนนลา้นชา้งจะไปสิ้นสุดทีบ่รเิวณประตูชยั สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็น

อนุสรณส์ถานเพือ่ระลกึถงึประชาชนชาวลาวทีส่ละชวีติในสงครามก่อนหนา้การปฏวิตัพิรรคคอมมวินิสตป์ระตูชยัมชีื่อเรยีก

อกีอย่างวา่ รยัเวยแ์นวตัง้เพราะการก่อสรา้งน้ีใชปู้นซเีมนสจ์ากประเทศอเมรกิาทีซ่ื้อมาเพือ่สรา้งสนามบนิใหมใ่นเวยีงจนัทน์

ในระหวา่งสงครามอนิโดจนีแต่พ่ายเสยีก่อนจงึไดน้าํมาสรา้งประตูชยัแทนเป็นสถาปตัยกรรมทีผ่สมผสานศิลปะลา้นชา้งกบั

ฝรัง่เศสเขา้ดว้ยกนัอย่างงดงามและกลมกลนือย่างยิง่   
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย  จากนัน้นาํท่านชม พระธาตหุลวง ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชยั เป็นสญัลกัษณป์ระจาํชาตลิาวมี

ความหมายต่อจติใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถงึความเป็นเอกราชและอาํนาจอธปิไตยของลาวสรา้งขึ้นใน

ศตวรรษที ่16เป็นเจดยีท์ีม่ลีกัษณะโดดเด่นทีสุ่ดในอาณาจกัรลา้นชา้งเป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปตัยกรรมใน

พระพทุธศาสนากบัสถาปตัยกรรมของอาณาจกัรมลีกัษณะคลา้ยป้อมปราการมกีารก่อสรา้งระเบยีงสูงใหญ่ขึ้นโอบลอ้มองค์

พระธาตไุวพ้รอ้มกบัทาํช่องหนา้ต่างเลก็ๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรกัสแีดงรอบๆองคพ์ระธาตุ

ยงัมเีจดยีบ์รวิารลอ้มอยู่โดยรอบ จากนัน้นาํท่านชม หอพระแกว้ สรา้งขึ้น เมือ่ปี พ.ศ.2108 โดยพระเชษฐาธริาชกษตัรยิแ์ห่ง

อาณาจกัรลา้นชา้ง เป็นวดัหลวงประจาํราชวงศแ์ละใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐานพระแกว้มรกต จากนัน้ไดอ้ญัเชญิมาทีป่ระเทศไทย 

ปจัจบุนัพระแกว้มรกต ทีป่ระดษิฐานอยู่ในวดัพระแกว้ ประเทศไทย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู ่วงัเวยีง เมอืงในลุม่นํา้ซองที่

เงยีบสงบโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขากบัสายหมอกยามเชา้ทีส่วยทีสุ่ด ดงัคาํล ํา่ลอืทีน่กัท่องเทีย่วขนานนามวา่ กุย้หลนิเมอืงลาว 

จากนัน้นาํท่าน ลอ่งเรอืแม่น้ําซอง ชมธรรมชาตแิละเก็บภาพบรรยากาศ ทศันียภาพอนังดงามทีร่ายลอ้มเมอืงนัน้เป็นทีร่าบที่

ถกูขนาบดว้ยภเูขาหนิปูนนอ้ยใหญ่ ทีรู่จ้กัในฉายา “กุย้หลนิเมอืงลาว” สรา้งความประทบัใจแก่ผูม้าเยอืน 
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เยน็  บรกิารอาหารเยน็ 

ท่ีพกั  Tavisouk Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า, เมืองวงัเวยีง 

 

วนัที่สอง วงัเวียง-นัง่รถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-วดัเชียงทอง-วดัวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)-วดัใหม่สุวรรณมา

ราม-บา้นช่างไห-ถํ้าติ่ง-พระธาตพุูส-ีตลาดมืด 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 

08.45 น. จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เสน้ทางรถไฟ

ลาว-จนีมที ัง้หมด 32 สถานีท ัง้สถานีรบัส่งผูโ้ดยสารและสถานี

ขนส่งสนิคา้ ในส่วนของประเทศลาวไดเ้ปิดรบัส่งผูโ้ดยสารแลว้ 

6 สถานี ไดแ้ก่ บ่อเต็น, เมอืงไซ, หลวงพระบาง, วงัเวยีง, 

โพนฮง และนครหลวงเวยีงจนัทน ์นาํท่านสมัผสับรรยากาศนัง่

รถไฟความเร็วสูง นาํท่านออกเดนิทางสู่ หลวงพระบาง ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง เน่ืองจากตัว๋รถไฟของคณะเป็น

ระบบ Random ไม่สามารถลอ็กท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงท่ีนัง่บนรถไฟไดใ้นคณะ  
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09.40 น. จากนัน้นาํท่านสู่ วดัเชียงทอง ซึง่เป็นวดัทีส่าํคญัและมคีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงจนไดร้บัการยกย่องจากนกัโบราณคดวีา่เป็น

ดัง่อญัมณีแห่งสถาปตัยกรรมลาว วดัเชยีงทองถกูสรา้งขึ้นในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ผนงัภายในปิดทองฉลบุนพื้นรกั

สดีาํ เลา่เรื่องพทุธประวตัพิระสุธน-มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนิทานเพือ่นบา้น พระประธานมชีื่อวา่ “พระองคห์ลวง”

นอกจากวดัเชยีงทองจะมพีระอโุบสถทีโ่ดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแต่งลวดลายตามผนงัภายในมี

การตบแต่งดว้ยการนาํกระจกสมีาตดัต่อกนัเป็นรูปตน้โพธิ์ขนาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ตดิเป็นรูปสตัวใ์นวรรคด ียามบ่ายทีแ่สงแดด

ส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม สถานทีท่ีเ่ราจะไปเยี่ยมชมอกีทีซ่ึง่มคีวามสาํคญัและเรื่องราวยาวนานเช่นเดยีวกนัคือ วดัวชินุราช 

ทีส่รา้งขึ้นในสมยัพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นบัเป็นอกีหน่ึงพระธาตทุีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนบัถอื ซึง่เป็นพระธาตทุีม่ี

รูปทรงคลา้ยกบัลูกแตงโมผ่าครึง่ ชาวหลวงพระบาง จงึเรยีกชื่อ พระธาตหุมากโม น้ีมาจนถงึปจัจบุนั  จากนัน้นาํท่านชม วดั

ใหม่สวุรรณภมูาราม  หรอืทีช่าวหลวงพระบางเรยีกกนัส ัน้ๆ วา่ "วดัใหม"่ เคยเป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็พระสงัฆราชบญุทนั 

ซึง่เป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระพทุธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรชั

สมยัของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธิ์ จนกระท ัง่ถงึปี พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายใน

พระราชวงัจวบจนกระท ัง่ปจัจบุนั เมือ่มาเยอืนวดัแห่งน้ีสิง่ทีเ่ราจะสงัเกตเหน็ถงึความแตกต่างจากวดัอืน่ๆ คอื ตวัอโุบสถ 

(สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลมุท ัง้สีด่า้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั ผนงัดา้นหนา้พระ

อโุบสถตกแต่งดว้ยภาพลงรกัปิดทองดูเหลอืงอร่ามงามตายาวตลอดผนงั เลา่เรื่องพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมอืช่างหลวง

ประจาํรชักาลเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู ่บา้นช่างไห ชมวถิชีวีติของชาวบา้นทีอ่ยู่รมิแมน่ํา้โขง มอีาชพีในการหมกัสาโท และตม้เหลา้ขาว จาํหน่าย

และยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้พื้นเมอืงจาํพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงนิ วางจาํหน่ายอย่างเป็นระเบยีบ ชม

ความร่วมมอืของชาวบา้นทีไ่ดจ้ดัแต่งลานบา้น อย่างสวยงามเพือ่รอรบันกัท่องเทีย่ว จากนัน้เดนิทางสู่ท่าเรอืบา้นช่างไห เพือ่

ลอ่งเรอืเดนิทางชมววิทวิทศันส์องฝัง่แมน่ํา้โขงสู่ ถํ้าต่ิง ซึง่เป็นถํา้อยู่บนหนา้ผารมิแมน่ํา้โขงมอียู่ 2 ถํา้ คอื ถํา้ลา่งและถํา้บน 

ถํา้ติ่งลุม่ หรอื ถํา้ลา่งสูง 60 เมตร จากพื้นนํา้มลีกัษณะเป็นโพรงนํา้ตื้นๆ มหีนิงอกหนิยอ้ย มพีระพทุธรูปไมจ้าํนวนนบั 

2,500 องค ์สว่นใหญ่จะเป็นพระยนื มที ัง้ปางประทานพร และปางหา้มญาต ิถํา้ติ่งบน จะไปทางแยกซา้ยเดนิขึ้นบนัไดไป 218 

ข ัน้ ปากถํา้ไมล่กึมากมพีระพทุธรูปอยู่ในถํา้แต่ไมม่ากเท่าถํา้ลา่ง สมยัโบราณเป็นทีส่กัการะบวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟ้ีา ผี

แถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจา้โพธสิารทรงเลือ่มใสพระพทุธศาสนาเป็นผูน้าํพระพทุธรูปเขา้มา และจงึทรงใชถ้ ํา้ติ่งเป็น

สถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์ทางพทุธศาสนา 
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การจากนัน้นาํท่านขึ้นสู ่เขาพูส ีนมสัการ พระธาตพูุส ีเจดยีธ์าตคูุ่บา้นคู่เมอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะ

ไดร้บัความกลิน่หอมจากดอกจาํปาลาว (ดอกลลีาวด)ี ซึง่เป็นดอกไมป้ระจาํชาตลิาว สามารถมองเหน็ววิหลวงพระบางได ้

โดยรอบ และยงัเป็นจดุชมววิพระอาทติยต์กดนิอนัสวยงามซึง่เป็นบรรยากาศทีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่ไดม้าเยอืนหลวงพระบาง 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ 

หลงัอาหารคํา่อสิระเดนิเที่ยวชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ ์ตัง้แต่หนา้พระราชวงัจนสุดถนน ให ้

ท่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อสนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มที ัง้เสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล่, 

กระเป๋าถอื, เครื่องประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จดุเด่นคอื สนิคา้แทบทกุชิ้นเป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   

วางจาํหน่ายในราคาทีต่่อรองกนัได ้

ท่ีพกั  Sunway Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า, เมืองหลวงพระบาง 

วนัที่สาม ตกับาตรขา้วเหนียว-ตลาดเชา้-พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ)์-ศูนยเ์ครื่องเงนิ-นัง่รถไฟความเร็วสูง-

เวยีงจนัทน์-หนองคาย-สนามบนิอดุรธานี-ดอนเมือง(กรุงเทพฯ) 
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05.30 น.  ตื่นเชา้ทาํธุระส่วนตวั จดัแจงเครื่องแต่งกายเพือ่รอ ใสบ่าตรขา้วเหนียว พรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระบาง ซึง่พระสงฆแ์ละ

สามเณรจากวดัต่างๆ ท ัว่เมอืงหลวงพระบางจะออกมาบณิฑบาตเป็นแถวนบัรอ้ยรูป ซึ่งเป็นภาพอนัน่าประทบัใจและสื่อถงึ

ความศรทัธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง (ค่าทาํบญุของใส่บาตร ไมร่วมในรายการ) 

จากนัน้อสิระใหท่้านเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็น ตลาดสดใหท่้านเลอืกซื้ออาหารพื้นเมอืงและชมของป่าซึง่

ของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นทีส่นใจของเหลา่นกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ 

นาํท่านชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พิพิธภณัฑ)์ ลกัษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส สถาปตัยกรรม

ฝรัง่เศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นทีต่ ัง้ของอนุสาวรียเ์จา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์พระราชวงัแห่งน้ีอดตีนัน้

เป็นที่ประทบัของเจา้มหาชีวติศรีสว่างวงศ ์ต่อมาเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวงัหลวงพระ

บาง ไดถ้กูปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง”  พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบาง นาํ

ท่านชม ศูนยเ์ครื่องเงิน ใหท่้านไดช้มงานฝีมอืการทาํเครื่องเงนิ และเครื่องประดบัของใชต่้างๆ ที่มกีารออกแบบไวอ้ย่าง

สวยงามเป็นสนิคา้ส่งออกทีม่ชีื่อเสยีงของลาว 
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10.50 น. จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง 

เสน้ทางรถไฟลาว-จนีมที ัง้หมด 32 สถานีท ัง้สถานีรบัส่ง

ผูโ้ดยสารและสถานีขนส่งสนิคา้ ในส่วนของประเทศลาวไดเ้ปิด

รบัส่งผูโ้ดยสารแลว้ 6 สถานี ไดแ้ก่ บ่อเต็น, เมอืงไซ, หลวง

พระบาง, วงัเวยีง, โพนฮง และนครหลวงเวยีงจนัทน ์นาํท่าน

สมัผสับรรยากาศนัง่รถไฟความเร็วสูง นาํท่านออกเดนิทางสู่ 

นครหลวงเวยีงจนัทน์ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 

เน่ืองจากตัว๋รถไฟของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถลอ็กท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลอืก

ช่วงท่ีนัง่บนรถไฟไดใ้นคณะ 

12.55 น. เดนิทางถงึ เวยีงจนัทน์ จากนัน้นาํท่านสู่ด่านชายแดนลาว-ไทย ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิดใหเ้ลอืกซื้อเป็นของฝาก 

อสิระอาหารเทีย่ง สมควรแก่เวลาจากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ฝัง่ประเทศไทยเพือ่เดนิทางสู่สนามบนิอดุรธานี 

19.00 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ อดุรธานี โดย นกแอร ์(Nok Air) เทีย่วบนิที ่DD309 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง ไมม่ี

บรกิารอาหารและเครื่องดืม่*ขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนสายการบินเป็นสายการบินไทยไลออนแอร ์หรอืสายการบินแอรเ์อเชีย ใน

กรณีท่ีมีการยกเลกิเท่ียวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเท่ียวบิน หรอืจาํนวนท่ีนัง่ไม่เพยีงพอ* 

20.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบรกิาร 

สะบายดีเมืองลาว นัง่รถไฟความเรว็สูง เวยีงจนัทน์ วงัเวยีง หลวงพระบาง 3 วนั 2 คนื 

กาํหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเด่ียวเพิม่ท่านละ 

เดินทางเดือน มิถนุายน 2565 

19-21 มิถนุายน 2565 11,990.- 2,000. - 

20-22 มิถนุายน 2565 10,990.- 2,000. - 
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23-25 มิถนุายน 2565 11,990.- 2,000. - 

26-28 มิถนุายน 2565 11,990.- 2,000. - 

27-29 มิถนุายน 2565 10,990.- 2,000. - 

30 มิถนุายน – 02 กรกฎาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

เดินทางเดือน กรกฎาคม 2565 

3-5 กรกฎาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

4-6 กรกฎาคม 2565 10,990.- 2,000. - 

7-9 กรกฎาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

10-12 กรกฎาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

13-15 กรกฎาคม 2565 14,990. - 2,000. - 

17-19 กรกฎาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

18-20 กรกฎาคม 2565 10,990.- 2,000. - 

21-23 กรกฎาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

24-26 กรกฎาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

28-30 กรกฎาคม 2565 14,990. - 2,000. - 

29-31 กรกฎาคม 2565 14,990. - 2,000. - 

31 กรกฎาคม – 2 สงิหาคม 2565 13,990. - 2,000. - 



FT-UTHVL01-สะบายดีเมืองลาว นั่งรถไฟความเรว็สงู เวียงจนัทน ์วงัเวียง หลวงพระบาง 3 วนั 2 คืน                                        Page 10 of 14 
 

 

 

เดินทางเดือน สงิหาคม 2565 

4-6 สงิหาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

7-9 สงิหาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

8-10 สงิหาคม 2565 10,990.- 2,000. - 

11-13 สงิหาคม 2565 13,990. - 2,000. - 

13-15 สงิหาคม 2565 13,990. - 2,000. - 

14-16 สงิหาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

18-20 สงิหาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

21-23 สงิหาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

22-24 สงิหาคม 2565 10,990.- 2,000. - 

25-27 สงิหาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

28-30 สงิหาคม 2565 11,990.- 2,000. - 

เดินทางเดือน กนัยายน 2565 

1-3 กนัยายน 2565 11,990.- 2,000. - 

4-6 กนัยายน 2565 11,990.- 2,000. - 

5-7 กนัยายน 2565 10,990.- 2,000. - 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าภาษนีํา้มนัและภาษสีนามบนิ (สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิเรยีกเก็บเพิม่) 

 ค่านํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเทีย่วบนิ 

 ค่ารถนาํเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าทีพ่กัระดบั 3 ดาว 2 คนื พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่านเสรมิเตยีง (กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 ค่ามคัคุเทศกน์าํเทีย่ว 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าบรกิารตรวจโควดิ RT-PCR และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ตามกฎขอ้บงัคบัการเดนิทางเขา้ประเทศลาว 

 ค่าแพค็เกจ Test and Go สาํหรบัเดนิทางกลบัประเทศไทย และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ตามกฏขอ้บงัคบัการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

 ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนรถนาํเทีย่ว  

 ค่าบรกิารโหลดกระเป๋า 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่

ส ัง่เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าอาหาร

พเิศษสาํหรบัผูท้ีม่ขีอ้จาํกดัทางศาสนาและความเชื่อส่วนบคุคล เช่น อสิลาม, เจ 

หรอื มงัสวริตั ิ

 ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ โรค

ระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 650 บาท ต่อท่าน 
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เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลกิ 
เงือ่นไขการสาํรองท่ีนัง่ 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 30 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นัน้ พรอ้มชาํระมดัจาํท่านละ 5,000 บาท โดยสง่เอกสารดงัน้ี 

- สาํเนาหนงัหนงัสอืเดนิทางหนา้แรกทีม่รูีปผูเ้ดนิทาง (PASSPORT) ทีอ่ายุใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้

วา่งสาํหรบัประทบัตรา 2 หนา้ โดยแสกนเป็นไฟลรู์ปภาพเท่านัน้ ไมส่ามารถใชรู้ปทีถ่่ายจากโทรศพัทไ์ด ้

- เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนี โดยตอ้งไดร้บัเขม็ที ่2 ไมเ่กิน 180 วนั หากเป็นเขม็ที ่3 บูสเตอร ์ตอ้งไมต่ํา่กวา่ 14 วนั 

2.ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางของ

ท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

3.เมือ่ท่านตกลงชาํระเงนิค่าบรกิารไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารทีไ่ดร้ะบุ

ไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้เงือ่นไขการยกเลกิ 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดินทาง 

***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกจินําเท่ียวและมคัคุเทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ ไดแ้ก่ ค่าต ัว๋เครือ่งบนิ และค่าบรกิาร 4,500 บาท 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกวา่ 15 วนัแต่ไมถ่งึ 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ ไดแ้ก่ ค่าต ัว๋เครื่องบนิ

, ค่ามดัจาํรถนาํเทีย่ว, ค่ามดัจาํโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจาํรา้นอาหาร, และ ค่าบรกิาร จาํนวน 6,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิเต็มจาํนวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นทาํความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสดุของตวัท่าน 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทั

ฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์หากท่านไดช้าํระเงนิค่าบรกิารมาแลว้ ถอืวา่ท่าน

ไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้รกิารขอ้อืน่ๆทีไ่ดร้ะบมุาท ัง้หมดน้ีแลว้ 

2. บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย 

และ อืน่ ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํ

ดงักลา่วท ัง้สิ้น 

3. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 24 ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทีก่าํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง 

4. กรณีทีท่างประเทศลาวระงบัการอนุมตัวิซี่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งทาํเรื่องยืน่ขอวซี่า 

5. อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคา

ค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํา้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอื

อตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

6. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่บตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษของเทีย่วบนิปกตแิละเทีย่วบนิเช่าเหมาลาํ ทางบรษิทัจะทาํการออกบตัร

โดยสารทนัทีเม่ือคณะมีจาํนวนขัน้ตํา่ 9 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และกาํหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการ

เปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินกาํหนด และขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลากาํหนดการเดนิทาง

ของเทีย่วบนิ ตามขอ้กาํหนดของกรมการบนิพลเรอืนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บรษิทัฯและตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถนาํเทีย่วตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณข์อ้จาํกดัดา้นภูมอิากาศ, จาํนวนทีน่ ัง่ของช ัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

8. ในระหวา่งการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

9. ค่าบรกิารทีท่่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท่้านไมไ่ดท่้องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้

10. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้ แต่จะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบรกิารนัน้ ๆ 

11. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 
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12. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

13. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ การ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้น

ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

14. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

15. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

16. ในกรณีผูเ้ดินทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ี่สนามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืต ัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทวัร ์ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

17. กรณีที่ผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบั

เจา้หนา้ทีก่่อนทกุครัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น   

18. ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผดิชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น 

19. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

20. กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน หรือจากด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรแ์ละค่าทปิที่

ท่านชาํระมาแลว้ในทกุกรณี 

 
  


