
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ–หอพระแกว้–ประตชูยั–พระธาตหุลวง –วงัเวยีง–ถนนโรต ี (-/กลางวนั/เย็น) 

06.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok 

Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น      

  

09.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงหลวงนครเวยีงจันทน ์โดยเทีย่วบนิ PG943 (**มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

หมายเหต ุ เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Randomไมส่ามารถล็อกทีน่ ัง่ได ้ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่

ตดิกนัและไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ    

11.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิวัตไต เมอืงเวยีงจนัทน ์

ประเทศลาว ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัดว้ย ขา้วจีป่าเต ้(ขนม

ปังฝร่ังเศสทีย่ัดใสด้ว้ยปาเต ้และเครือ่งเคยีง) ที่

ข ึน้ชือ่ของเวียงจันทร์ จากนั้นพาคณะเยี่ยมชม 

หอพระแกว้ ซึง่เคยเป็นที่ประดษิฐานขององค์

พระแกว้มรกต ในสมัยก่อนหอพระแกว้แห่งนี้

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1565 ในรัชกาลของพระไชย

เชษฐา ปัจจุบันไดเ้ปลี่ยนมาเป็น พพิธิภัณฑใ์ช ้

เป็นทีเ่ก็บสะสมพระพทุธรปู  

จากนัน้ น าท่าน ชมอนุสาวรยีป์ระตูชยั ตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนอืของนครเวยีงจันทน์บนถนน

ลา้นชา้งจะไปสิน้สดุทีบ่รเิวณประตูชยั สรา้งเสร็จ

ในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลกึถึง

ประชาชนชาวลาวทีส่ละชวีติในสงครามกอ่นหนา้

การปฏวิัตพิรรคคอมมวินสิตป์ระตชูยัมชีือ่เรยีกอกี

อยา่งว่า รัยเวยแ์นวตัง้เพราะการกอ่สรา้งนี้ใชปู้น

ซีเมนส์จากประเทศอเมริกาที่ซื้อมาเพื่อสรา้ง

สนามบนิใหมใ่นเวยีงจันทนใ์นระหวา่งสงครามอนิ

โดจีนแต่พ่ายเสยีก่อนจงึไดน้ ามาสรา้งประตูชัย

แทนเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศลิปะลา้น

ชา้งกับฝร่ังเศสเขา้ดว้ยกันอย่างงดงามและ

กลมกลนือยา่งยิง่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อเพือ่

ไปสักการะบูชา พระธาตุหลวง ซึง่เป็นศาสน

สถานที่ส าคัญที่สุดของประ เทศลาว เ ป็น

สัญลักษณ์ประจ าชาตลิาว และมคีวามหมายต่อจติใจของประชาชนชาวลาวอยา่งยิง่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่16 

ซึง่เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรลา้นชา้ง เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมใน

พระพทุธศาสนา กบัสถาปัตยกรรมของอาณาจักรลา้นชา้ง 



 

 

 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางมุง่หนา้สู ่เมอืงวงัเวยีง จากนครหลวงเวยีงจันทร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) สมัผัสวถิี

ชวีติความเป็นอยูแ่ละธรรมชาตทิ่ามกลางขนุเขาทีร่ายลอ้มอยู่โดยรอบ จนไดช้ือ่ว่าเป็น “กุย้หลนิแหง่เมอืง

ลาว” 

คํา่ บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทีว่งัเวยีง  และใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิไปกับสสีัน

ยามค ่าคนืในเมอืงวังเวยีงบน ถนนคนเดนิ (Walking Street)หรอืถนนโรตซี ึง่มโีรตใีหท้่านไดเ้ลอืกชมิกัน

อยา่งจใุจ 

เขา้สูท่ ีพ่กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

วนัทีส่อง วงัเวยีง–ล่องเรอืคายคั–ถํา้นอน–Zip Line–ถํา้จงั–ถํา้ปูคํา–บลูลากูน –บอลลูนยกัษ์    (เชา้/

กลางวนั/เย็น) 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเดนิทางสู่ ตอนตน้ของแม่น ้าซอง ใหท้่านสนุกสนานกับกจิกรรม ลอ่งเรอืคายคั สัมผัสธรรมชาตอิยา่ง

ใกลช้ดิ(น่ังล าละ 2 ท่าน) ระหว่างทางแวะชม ถํา้นอน ซึง่คณะจะไดน่ั้งห่วงยางลอยน ้าเขา้ไปภายในถ ้า เป็น

กจิกรรมที่ทา้ทายอกีอย่างหนึ่ง และอกีกจิกรรม คือ Zip Line การโหนสลงิทา้ทายความสูง (ไม่รวมใน

คา่บรกิาร 600 บาท/ทา่น) 

 

 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 



 

 

หลังรับประทานอาหารพาท่านตระการตากับความงามของหนิงอกหนิยอ้ยในถํา้จงัภายในบรรยากาศเย็นสบาย

รวมทัง้สูดอากาศแสนบรสิุทธิบ์นยอดถ ้า พรอ้มทัง้ชม จุดชมววิ สุดยอดถ ้าทีท่่านจะสามารถมองเห็นเมอืงวัง

เวยีงไดท้ัง้เมอืง จากนัน้น าทา่นชม ถํา้ปูคํา เป็นถ ้าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์และยังมกีองทัพปทูีม่สีทีองค า ซึง่เป็นทีม่าของ

ชือ่ทีว่า่ถ ้าปคู า (น่ังรถสองแถว 14-16 ทา่น/คัน) ระหวา่งทางเพลดิเพลนิกบัธรรมชาตทิีล่อ้มดว้ยภเูขาหนิปนู  

 

 
 

หลังจากนัน้อสิระเล่นน ้าตามอัธยาศัยที ่บลูลากูน จากนัน้น า

ท่านไปยังสถานทีเ่ชา่ บอลลูนยกัษ ์ส าหรับท่านทีอ่ยากขึน้

บอลลูนยักษ์เพื่อชมเมืองวังเวียงอันสวยงามในมุมสูงเพื่อ

ความประทับใจแปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหน(ไม่

รวมในค่าบรกิาร 3,000 บาท/ท่าน) ไดเ้วลาสมควร

เดนิทางกลบัทีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 
คํา่   บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั 

เขา้สูท่ ีพ่กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

 

 

 



 

 

วนัทีส่าม วงัเวยีง – เวยีงจนัทร ์– กรงุเทพฯ           (เชา้/-/-) 

 

06.00 น.       บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั พรอ้มเก็บสมัภาระและเชค็เอาทเ์พือ่เดนิทางกลับ 

06.30 น.       น าทา่นเดนิทางออกจากวังเวยีงมุง่หนา้สู ่นครหลวงเวยีงจันทร ์เพือ่ไปยงัสนามบนินานาชาตวิัตไต  

11.45 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway (PG) เทีย่วบนิที ่

PG944  

(**มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

13.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 

....................................................................................... 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา ลาว เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง พกั 4 ดาว 3 วนั บนิ PG 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จํานวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

26 ม.ค.62 28 ม.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

09 ก.พ.62 11 ก.พ.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

23 ก.พ.62 25 ก.พ.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

02 ม.ีค.62 04 ม.ีค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

30 ม.ีค.62 01 เม.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

20 เม.ย.62 22 เม.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้ง

เดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถตูร้บั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษนํีา้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 คา่ระวางนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุ

งาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่

เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 



 

 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม

ของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํา้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 

เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุาชําระกอ่น

เดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจําท ัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะทําการ

เลือ่น            การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื

เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯ กําหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์

ไทยรว่มเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้

กอ่นทําการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์

บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่นํา้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธใน

การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง

,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยั

พบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 



 

 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 


