
 

FTT2596 ทวัรล์าว คิดฮอด...ลาว เวียงจนัทน ์วงัเวียง หลวงพระบาง 5วนั 3คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“พัก หลวงพระบาง 2 คืน วงัเวยีง 1 คนื” 

เดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP  

พิเศษ!! เปิดประสบการณ์น่ังรถไฟฟา้ความเร็วสูง  

เวยีงจนัทน ์ เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดงัของลาว พระธาตุหลวง ประตูไซ วัดสีเมือง 

วงัเวียง เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน ถ ้าปูด า สะพานสีฟา้ Option tour! ลอ่งเรอืแมน่ า้ซอง 

หลวงพระบาง   เมืองมรดกโลก น ้าตกตาดกวางสี น ้าตกตาดแก้ว วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง

พระบาง พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง รา้นประชานิยม ช้อปป้ิงตลาด

มืด  



 

 

 

 

 

 

17.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมน ้ามันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่ จ.หนองคาย 

 

 

 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ปี  

(บาท) 

พักเดี่ยว / เดินทาง

ท่านเดียว เพ่ิม 

(บาท) 

ที่นัง่ หมายเหตุ 

เดินทางโดย 

05-09 มกราคม 66 9,888  

 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

 

 

 

2,500 

18 รถตู้ VIP 

12-16 มกราคม 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

25-29 มกราคม 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

01-05 กมุภาพันธ์ 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

08-12 กุมภาพันธ์ 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

15-19 กุมภาพันธ์ 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

22-26 กมุภาพันธ์ 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

01-05 มนีาคม 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

02-06 มีนาคม 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

08-12 มีนาคม 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

15-19 มีนาคม 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

22-26 มนีาคม 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

29 มีนาคม – 02 เมษายน 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

วันที่ 1       ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ 

                                                                                                                    

วันที่ 2   หนองคาย – นครเวียงจันทน ์– พระธาตุหลวง – ประตูไซ – วัดสีเมือง - สถานีรถไฟเวียงจันทน์ - เมอืงหลวงพระ

บาง –  

                ตลาดมดืหลวงพระบาง                                                                                         อาหาร เช้า,เที่ยง,

เย็น      

                                                                                                                    



 

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านทานตะวัน (มื้อที่1)  

ตั้งอยู่ในเมืองหนองคาย เป็นร้านอาหารเช้าสไตล์เวียดนาม มีไข่

กระทะ ขนมปังยัดไส้ก๋วยจ๊ับญวน น ้าชา ชาเย็น กาแฟ รสชาติ

อร่อยและเป็นร้านชื่อดังของจังหวัด จากนั้นน าทุกท่านเดินผ่านข้าม

ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย-เวียงจันทน์ เดินทางสู่ด่านสะพา

มิตรภาพไทยลาว เพ่ือเดินทางเข้าสู่  นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว 

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน าทุกท่านเที่ยวชมความ

สวยงามของ พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปู

ชนียสถานอันส าคัญย่ิงแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของ

ประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามต านานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมี

ประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย 

และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝ่ังขวา

แม่น ้าโขงอย่างแยกไมอ่อก สถานที่นีถ้อืได้ว่าเป็น สัญลักษณ์ส าคัญ

อย่างของประเทศลาว ประตูชัย หรือ ปะตูไซ เป็นอนุสรณ์สถาน

ตั้งอยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจ

กลางนครเวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 

2511 เพ่ือเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพ่ือประกาศเอกราชจาก

ประเทศฝร่ังเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง น าสัตว์ใน

ต านานตามความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค เป็น

ต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง จากนั้นพาทกุ

ท่านไปขอเงนิทองที ่วัดสีเมือง เป็นพระอารามหลวง ต้ังอยู่บนถนน

เชษฐาธิราช ในนครหลวงเ วียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 

ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัย

โบราณ เกี่ยวข้องกบัการท าพิธีส าคัญของกษัตริยโ์บราณ เช่น การ

ราชาภิเษกข้ึนครองราชย์ จะต้องน าน ้าพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี 

ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก ภายในวัดมีพระพุทธรูป

ประดิษฐานอยู่เป็นจ านวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ช ารุดไปแล้ว บางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่ ซ่ึงพระพุทธรูปที่วัด

แห่งนี้เป็นที่เช่ือกันว่ามีความศักด์ิสิทธิ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเร่ืองเงินทอง

และโชคลาภ 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) 

 น าทุกท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีเวียงจันทน์  พาท่านเช็คอินที่เคาน์เตอร์ ณ เวลา 13.00-13.30 น. 

จากนั้นน าท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง EMU เที่ยว C84 เวลา 15.05 น. สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เดินทางโดย

รถไฟเที่ยว C84 การเดินทางดว้ยรถไฟความเร็วสูงนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไดม้าก ให้ท่านไดช้มบรรยากาศ

ธรรมชาติตลอดสองข้างทางตั้งแต่วังเวียงจนถึงหลวงพระบาง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เดินทางถึง หลวง

พระบาง  เมืองมรดกโลก เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากๆของประเทศลาว แม้จะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็เปี่ ยมไปด้วย

เสน่ห์ บรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะกับการมาเดินเที่ยว ชมเมือง ชมศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติที่งดงาม วัดวาอาราม 

แม่น ้าโขง และกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ **กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน ไม่สามารถน าท่านใช้บริการรถไฟความเร็วสูงได้ 

เนื่องจากตรงกับช่วงเทศกาลวันหยุด หรือเหตุผลด้านอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์น าท่านเดินทางด้วยรถยนต์  โดย

มิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) 

น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิง ตลาดมืดหลวงพระบาง ช่วงหัวค ่าที่ด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการต้ังร้านรวงขายของเป็น

แถวแนวยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปิดถนนให้ได้เปิดร้านกัน

อย่างเต็มที่ ส าหรับของที่วางขายจะออกเป็นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้า

หลากหลายแนว สามารถเป็นของฝากจากการมาเที่ยวหลวงพระบางได้เลย 

ที่พัก : โรงแรมมะโนลัก / ปะคองทอง / MY LAOS HOME หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่ 4) 

พาทุกท่านเทีย่ว น ้าตกตาดกวางสี น ้าตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง จุดเด่นของน ้าตกแห่งนี้คือสายน ้าสี

ฟา้เทอคว๊อยซ์ ซ่ึงเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่บริเวณน ้าตก ไหลลดหลั่นลงมาทั้งหมด 4 ช้ัน ท่ามกลางป่าไม้ร่มร่ืน ท าให้ที่นี่

กลายเป็นน ้าตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเลยทีเดียวทีเดียว และบริเวณน ้าตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานที่ซ่ึง

รวบรวมน้องหมีที่ถูกช่วยจากการค้าสัตว์ป่าและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนท าร้ายมา

มากมาย ซ่ึงทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีและให้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ปลอดภัย สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตาม

อัธยาศัย จากนั้น น าท่านไปชมน า้ตกทีส่วยงามอกีท ีน ้าตกตาดแก้ว หรือ น ้าตกตาดแก้วมงคล ซ่ึงเป็นหนึ่งในน ้าตกของ

สายน ้าเดียวกันกับ น ้าตกกวางชี สวยงามไม่แพ้กันกันเลยทีเดียว ในวันหยุดผู้คนมักจะน าเสื่อน าอาหารมานั่งทาน

วันที่ 3   หลวงพระบาง – น ้าตกตาดกวางสี – ศูนย์อนุรักษ์หม ี- น ้าตกตาดแก้ว - วัดเชียงทอง - พระราชวังหลวงพระบาง 

–  

                พระธาตุพูสี – ตลาดมดืหลวงพระบาง                                                                                                  อาหาร เช้า

,เที่ยง  

                                                                                                                    



 

พักผ่อนหย่อนใจพร้อมชมวิวน ้าตกที่ไหลตกลงมากระทบกับหินและฟงัเสียงน ้าตกจากธรรมชาติ พร้อมรับประทานมื้อ

เที่ยงมื้อพิเศษ ริมน ้าตก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารเทีย่ง (มือ้ที่ 5) ร้านตาดแก้ว บรรยากาศดีริมน า้ตก 

พาท่านชมอกีหนึง่ความสวยงามของเมอืงหลวงพระบาง วัดเชียงทอง เป็นวัดที่ส าคัญ และมีความงดงามทีสุ่ดแห่งหนึง่

ของลาว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณีแห่ง

สถาปัตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และยังคงซ่ึงไว้ซ่ึงรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระ

วิหารซ่ึงเป็นที่ตั้งของหอพระม่าน และหอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพ้ืนเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลาย

สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ เป็นอีกมุมสวยที่เห็นแล้วจ าได้ทันทีเลยว่า ที่นี่คือ “หลวงพระบาง”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านเดินทางเยี่ยมชม พระราชวังหลวงพระบาง เป็นพระราชวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง ที่นี่มี

สถาปัตยกรรมที่งดงามมาก และตัวอาคารยังมีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปัจจุบันที่นี่ได้

กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญของเมือง นอกจากนี้ ที่นี่ยัง

เป็นที่ประดิษฐานของ พระบาง พระพุทธรูปอันเก่าแก่และ

คู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบางอีกด้วย จากนั้นพาทุก

ท่านขึ้นชม พระธาตุพูสี ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 

150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สามารถเดิน

ขึ้นบันได 328 ขั้น เพ่ือชมความสวยงามของพระธาตุ และชม

วิวของหลวงพระบางได้แบบ 360 องศาจากด้านบน ซ่ึง

ช่วงเวลาที่เหมาะมาชมพระธาตุ และวิวสวยที่สุดก็คือช่วงที่

พระอาทิตย์ตกดิน ชมวิวพระอาทิตย์ตกในหลวงพระบาง จะมี



 

จุดถ่ายรูปที่ทุกคนชอบมาถ่ายกันโดยด้านหลังจะเป็นเมืองหลวงพระบาง จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ 

ตลาดมืดหลวงพระบาง ให้ท่านได้เลือกซ้ือของรับประทานตามอัธยาศัย 

 

เย็น              อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ที่พัก : โรงแรมมะโนลัก / ปะคองทอง / MY LAOS HOME หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 

 

 

 

 

 

พาทกุทา่นไปท ากจิกรรมยามเชา้ การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ถือว่าเป็นอกีหนึง่ประเพณีการตักบาตรที่ถกูให้

ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว  ชาวหลวงพระบางจะใส่

บาตรเพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว หลังจากที่พระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด พระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป็นสัญญาณ

บอกให้ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันอาหารแล้ว ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายท่านอีกคร้ังนึง (ราคา

ไม่รวมค่าของตักบาตร)  อิสระทุกท่านเดินเล่น ตลาดเช้า โดยของที่ขายจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือ

ขนมต่างๆ สามารถซ้ือเป็นของฝากได้เช่นกัน หากมีเวลาแนะน าท่านเดินเล่นสู่อีกหนึ่งจุดเช็คอิน ร้านกาแฟประชานิยม 

ร้านต้ังอยู่ริมแม่น ้าโขง เปิดบริการต้ังแต่ ตี4 ร้านกาแฟโบราณ เมนูทางร้านมีหลากหลาย เช่น ขนมแป้งจ่ี ปาท่องโก๋ 

โจ๊กใส่ไข่พะโล้ กาแฟโบราณ ไข่ลวก เฝอ เป็นร้านดังของหลวงพระบาง (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6)  

 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีหลวงพระบาง น าท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง EMU เที่ยว C91 

เวลา 11.40 น. สู่วังเวียง เดินทางโดยรถไฟเที่ยว C91 การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการ

เดินทางได้มาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทางตัง้แต่หลวงพระบางจนถึงวังเวียง โดยใช้ระยะเวลา

ประมาณ 1 ชั่วโมง เดินทางถึงวังเวียง เมืองธรรมชาติอันสวยงามที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ และยังเดินทางสะดวกสบาย

อีกด้วย **กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ไม่สามารถน าท่านใช้บริการรถไฟความเร็วสูงได้ เนื่องจากตรงกับช่วงเทศกาล

วันหยุด หรือเหตุผลด้านอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์น าท่านเดินทางด้วยรถยนต์  โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**   

เที่ยง   บริการอาหารเทีย่ง (มือ้ที่ 7) 

พาทุกท่านไปชมสถานทีท่อ่งเทีย่วชื่อดงัของเมอืง บูลลากูน สระเขียวมรกต ที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะ

เวียนมาสัมผัสความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณนั้นมี ถ ้าปูค า (ไม่รวมค่าข้ึนชมถ ้า) ชมหินงอกหินย้อย มี

วันที่ 4   หลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียวทีห่ลวงพระบาง - ตลาดเช้า - ร้านกาแฟประชานิยม - สถานีรถไฟหลวงพระ

บาง –  

                วังเวียง – บลูลากูน –ถ ้าปูด า - สะพานสีฟา้ – Option! ลอ่งเรือชมแม่น ้าซอง                          

อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น  

                                                                                                                    



 

พระพุทธรูปปางนอน เพราะภายในถ ้ามืดไม่มีไฟฟา้ รวมถึงเข้าไปดูปูค า มีระยะทางข้ึนถ ้าประมาณ 80 เมตร เป็นทาง

ลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการข้ึนถ ้าปูค า คนลาวเช่ือกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ ้าปูค าแล้วเห็นปูค าถือว่าโชคดี 

หรือมีบุญ ปูค า ตัวโตเต็มที่จะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวน้อย กระดองจะเป็นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง พาท่าน

ถ่ายภาพกบั สะพานสีฟา้ (ไม่รวมค่าขึ้นสะพาน) อีกหนึ่งมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟา้ ทอดข้ามแม่น า้

ซอง นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานแห่งนี้กัน 

 

จากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรือชมแม่น ้าซอง (ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศที่มีโรงแรม 

ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง แม่น ้าซองเป็นแม่น ้าสายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง ใน

แขวงเวียงจันทน ์มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร หากท่านใดไม่ลอ่งเรือ สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบ และ

บริเวณใกล้กันมีร้านค้าของพ้ืนเมืองมากมาย ซ่ึงเป็นสินค้าราคาถูกเมื่อเทียบกับประเทศไทยให้ได้ช้อปป้ิงเป็นของฝากที่

ระลึกอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 8)  

  ที่พัก : โรงแรม M&M / โรงแรมศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคยีง 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7วันกอ่นเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

วันที่ 5     วังเวียง - นครเวียงจันทน์ - ช้อปป้ิง Duty Free – หนองคาย ประเทศไทย  - กรุงเทพฯ                 

อาหาร เช้า,เที่ยง  

                                                                                                                    



 

 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่ 9) 

น าทกุท่านเดนิทางไปยงัเวียงจนัทน์ พาทา่นแวะ ช้อปป้ิง Duty free ร้านของฝาก จากนัน้พาทกุท่านเดินทางผ่าน

สะพานมิตรภาพไทยลาว ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงเพ่ือเดนิทางกลบัสู่ จงัหวัดหนองคาย ประเทศไทย   

เที่ยง   บริการอาหารเทีย่ง (มือ้ที่ 10) เมนู VT แหนมเนอืง 

จากนัน้น าทกุท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า  

ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  

ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทกุทา่นเปน็หลกัส าคัญ 

 

 

 

► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรียมก่อนเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนปอ้งกนัโควิด19 ครบ 2 เขม็ Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     

    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) 

 

►เงื่อนไขเข้าประเทศลาว 

แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 

 

►เมื่อเดินทางถึงประเทศลาว 

แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 

►เงื่อนไขเข้าประเทศไทย 

แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 

 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 4,000 บาท และช าระเงนิค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกอ่นวันเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วัน (การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือช าระ

ไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจา่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสทิธยิกเลกิการจองหรือยกเลิกการเดนิทาง)   

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไมต่ ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมฉิะนัน้ทางบริษัทจะ

ไมรั่บผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

 

อัตราบริการนี้รวม 

 •ค่ารถ ค่าน ้ามนั และค่าบริการคนขับรถ  

 •ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเทา่ 



 

 - กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไมม่ี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดีย่วDBLแทน กรณีระบุพักหอ้ง DBL 

มาแล้วหอ้งเตม็หรือไมม่ีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเปน็ เตียง

เสริม หรือฟูกทีน่อนเสริมขึน้อยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนัน้ๆ ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

 •ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามที่ระบไุว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้ 

 •ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรับนกัทอ่งเที่ยวไทย 

 •ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

 •เจ้าหนา้ที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 •ค่าประกนัอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษัทฯประกันภัยทีบ่ริษัท

ท าไว้ ทัง้นีย้่อมอยู่ในข้อจ ากัดทีม่ีการตกลงไว้กับบริษัทประกนัชีวิต ทกุกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกนัทั่วไป 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

 •ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด เปน็ตน้ 

 •ค่าใช้จา่ยและค่าอาหารทีน่อกเหนอืจากรายการที่ระบุ 

 •ค่าประกนัภัยธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตัว และประกนัสขุภาพ 

•ค่าอาหารส าหรับทา่นที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลมิ โปรดติดต่อบริษัททวัร์ กรณีตอ้งการทานแยก

จากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 •คา่ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 800 บาท ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทบัใจและน ้าใจจากทา่น 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกูค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

 •ยกเลกิกอ่นการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลกิทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหกัค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เชน่ ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเปน็อืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟร์ิมเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางข้ันต า่ 9 ทา่นตอ่รถตู ้

 •จ ากัดสมัภาระจ านวน 1 ใบ ตอ่ ทา่น (ขนาดไม่เกินขนาด 22 นิ้ว และ มนี ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรัม) 

 •บริษัทฯ มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกิดเหตุสุดวิสัยไมอ่าจแก้ไขได้ 

 •บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่วบนิ การลา่ช้าของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหนา้ที่รัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่าย

เพ่ิมเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย ความลา่ช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 •มัคคุเทศก์ พนกังาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มอี านาจของบริษัทฯก ากบัเทา่นั้น 

 •ราคาดังกล่าวขา้งต้นสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัทีไ่ม่คงที่ 

การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาทีก่ าหนดไว้ 

 •เมือ่ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าทา่นสละสิทธิ์ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


