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11.30 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอรส์ายการ

บินแอรเ์อเชยี Thai Air Asia(FD) โดยมเีจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

14.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง โดยเที่ยวบินที่ FD1030 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2  ชั่วโมง) 

 **บนเที่ยวบินไม่มอีาหารทั้งขาไปและกลับ** 

 

 

16.00 น. เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

จากนั้น น าท่านชม วัดวิชุนราช น าท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่

ชาวลาวท่ัวไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอ

คว่า คล้ายสถูปฟองน้าท่ีสาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของ

วันแรก กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • วัดวิชุน • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด   (-/-/เย็น) 
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พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานช้ันกลางและช้ันบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมท้ังสี่

มุม 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจ าปา ภูษี น้ี

หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางน่ันเอง ต้ังโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อน

ถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้าโขงจรดปากแม่น้าคานยอดสูงสุด

ของภูษี อยู่บนพ้ืนท่ีราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ต้ังอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม

ยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองส าริด7 ช้ัน สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็น แบบน้ี

แสงแดดจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุสามารถชมทิวทัศน์ตัว

เมืองหลวงพระบางได้เกือบรอบเลยทีเดียว 



 
  
  

                             
  
 
BT-LAO62_FD_APR-OCT23 
 

 

 

ค่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

จากนั้น น าท่านช้อปป้ิงตลาดมืด (NIGHT MARKET) ซึ่งชาวหลวงพระบางจะวางของขายตามถนนศรีสว่าง

วงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยไว้เป็นของฝากหรือเป็นของท่ีระลึก 

ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 

 น าท่านเข้าสู่พักที่ Angthong Hotel หลวงพระบาง หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ รา้นอาหาร  

น าท่านชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังท่ีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ท่ีน่ีจน

สิ้นพระชนม์  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น 

พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง  

ทางด้านหลังก็เป็นพระต าหนักซึ่งมีเคร่ืองใช้ไม้สอยต่างๆ  จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย 

วันที่สอง พระราชวังเก่า • วัดเชยีงทอง • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านชา่งไห • ถ้าติ่ง • น้าตกตาดกวางส ี 

น้าตกแก้วมงคล         (เช้า/กลางวัน/เย็น)
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จากนั้น น าท่านชม วัดเชยีงทอง(Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้น

ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนท่ีจะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาว

เรียกว่า “สิน” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่าลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 

ช้ัน เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นท่ีสังเกตกันว่า 

เป็นวัดท่ีพระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เช่ือกันว่าจะเก็บ

ของมีค่าไว้ในน้ันด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ท่ี

ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบ ารุงรักษาอย่างดีเย่ียม 
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จากนั้น น าท่านเย่ียมชม บ้านช่างฆ้อง  ศูนย์หัต

กรรมพ้ืนบ้านอีกแห่งหน่ึงของเมืองหลวง

พระบางท่ีรวบรวมสินค้าหัตกรรมงานฝีมือ

ต่างๆ ไว้ส าหรับนักท่องเท่ียวเข้าเย่ียมชม

หรือเรียนรู้วิธีการท า  อาทิ การท างาน

กระดาษสา การทอผ้าไหมของลาว จากน้ัน

เดินทางสู่ท่าเรือบ้านช่างไห เพ่ือล่องเรือชม

วิวทิวทัศน์สองฝ่ังแม่น้าโขงสู่ ถ้าติ่ง ซึ่งเป็นถ้าอยู่บนหน้าผาริมแม่น้าโขงมีอยู่ 2 ถ้า คือ ถ้าล่างและ

ถ้าบน ถ้าต่ิงลุ่ม หรือ ถ้าล่างสูง 60 เมตร จากพ้ืนน้ามีลักษณะเป็นโพรงน้าต้ืนๆ มีหินงอกหินย้อย มี

พระพุทธรูปไม้จ านวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีท้ังปางประทานพร และปางห้าม

ญาติ ถ้าต่ิงบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้าไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้า

แต่ไม่มากเท่าถ้าล่าง สมัยโบราณเป็นท่ีสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาต่ิง 
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ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้น าพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้าต่ิง

เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา 

 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  น าเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้าตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall) 

และ น้าตกแก้วมงคล ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยผ่าน

หมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทาง เป็นหน่ึงในน้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น้าใสสี

มรกตตลอดปี ชมความงามของน้าตกท่ีตกลดหลั่นเป็นช้ันๆอย่างสวยงามแต่ละช้ันเกิดจากการผสม

ของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ช้ัน สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้าตก ให้

เวลาอิสระดื่มด่ากับธรรมชาติ และ อิสระกับการเล่นน้า   
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ค่า       บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

 น าท่านเข้าสู่พักที่ Angthong Hotel  หลวงพระบาง หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 

05.30 น. ต่ืนเช้าไปร่วม ท าบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว (รวมค่าข้าวเหนียวแล้ว)กับชาวหลวงพระบางทุกเช้า

ชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆ์ท่ีเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็น

ร้อยๆรูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบ

สุขและความเลื่อมใสศรัทธาท่ีมีต่อพุทธศาสนาท่ีหย่ังรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง และ

น าท่านแวะเท่ียวชม ตลาดเช้า ท่ีเต็มไปด้วยอาหารพ้ืนเมือง และของฝาก แวะชิมกาแฟลาวท่ีขึ้นช่ือ 

ร้านประชานิยม ให้ท่านได้ลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับ ขนมคู่ หรือ ปาท่องโก๋ หลังจากน้ัน ให้ท่านได้อิสระ

ถ่ายรูปท่ี วัดแสนสุขาราม  

วันที่สาม ใส่บาตรขา้วเหนียว • วัดแสน • บ้านผานม • นั่งรถไฟความเรว็สูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้า

นางฟ้า • บลูลากูน • ล่องเรอืชมแม่น้าซอง      (เช้า/กลางวัน/เย็น)
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09.00น.  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเรว็สูง เตรยีมตัวมุ่งหน้าสู่วังเวียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศ ธรรมชาติตลอดสองข้างทางในรถไฟ 

*เนื่องจาก ตั๋วรถไฟเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อคที่นั่งได้ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือก

ที่นั่งบนรถไฟได้ในคณะ* 
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**รถไฟอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

**กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ทีไ่ม่สามารถน าท่านใช้บริการรถไฟความเร็วสูงได้ เนื่องจากตรงกับช่วงเทศกาลวันหยุด หรือ

เหตุผลด้านอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์น าท่านเดินทางด้วยรถบัส/รถตู้  โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**   

12.30 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟวังเวียงเมืองกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว เป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศ

เย็นสบาย ตัวเมืองต้ังอยู่ริมแม่น้าซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ากว้างสลับกับเนิน

ทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

จากนั้น น าท่านชมถ้านางฟ้า เป็นถ้าท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองวังเวียง ชมความงามของหินงอกหินย้อย  

จากนั้น  ให้ท่านอิสระเล่นน้าตามอัธยาศัยท่ี บลูลากูน จากน้ันน าท่านไปยังสถานท่ีเช่า บอลลูนยักษ์ ส าหรับ

ท่านท่ีอยากขึ้นบอลลูนยักษ์เพ่ือชมเมืองวังเวียงอันสวยงามในมุมสูงเพ่ือความประทับใจแปลกใหม่

อย่างท่ีไม่เคยพบเห็นท่ีไหน (ไม่รวมในค่าบรกิาร)  

** หมายเหตุ!! ในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยท าให้ไม่สามารถนั่งบอลลูนได้ (หากท่านใด
สนใจข้ึนบอลลนูรบกวนแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ** 
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จากนั้น น าท่าน ล่องเรอืชมแม่น้าซอง สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาท่ีรายล้อม

อยู่โดยรอบ จนได้ช่ือว่าเป็น “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” (รวมค่าบรกิารล่องเรอืแล้ว) 

ค่า  บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร พิเศษ!! หมูกะทะรมิแม่น้าซอง 

เขา้สู่ที่พัก Inthira Vangvieng หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น เดินทางสู่เวียงจันทน์ น าท่านสักการะ วัดพระธาตุหลวง(THATLUANG PAGODA) ต้ังอยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัยเป็นศาสนาสถานท่ีส าคัญท่ีสุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์

ประจ าชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถึงความเป็นเอก

ราชและอ านาจอธิปไตยของลาวสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 16 เป็นเจดีย์ท่ีมีลักษณะโดดเด่นท่ีสุดใน

อาณาจักรล้านช้างเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรม

ของอาณาจักรมีลักษณะคล้ายป้อมปราการมีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุ

ไว้พร้อมกับท าช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไว้โดยตลอด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรักสีแดง

รอบๆองค์พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบ 

วันที่สี ่ วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • ศูนย์หัตถกรรม • สนามบินนานาชาติ

เวียงจันทร ์• กรุงเทพฯ      (เชา้/กลางวัน/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที่ 124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
  
  

                             
  
 
BT-LAO62_FD_APR-OCT23 
 

 

 

น าท่าน ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย (VICTORY MONUMENT)  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนคร

เวียงจันทน์บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดท่ีบริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์

สถานเพ่ือระลึกถึงประชาชนชาวลาวท่ีสละชีวิตในสงครามเป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะ

ล้านช้างกับฝร่ังเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างย่ิง 
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น าท่าน เย่ียมชมศูนย์หัตถกรรมเครื่องและสิ่งทอ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกโดยฝีมือคนลาว เช่น ผ้าไหม 

เคร่ืองเงิน ของท่ีระลึกอ่ืนๆ 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร พิเศษ!! ปลาจุ่ม+แหนมเนือง 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติวัตไตเมืองเวียงจันทน ์

13.45 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินแอรเ์อเชยี เที่ยวบินที่ FD1041 

14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

**เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบิน รบกวนดูในตารางท้ายโปรแกรมอีกครั้งค่ะ** 
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อัตราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 
 

วันเดินทาง วันเดินทาง
กลับ 

จ านวน
ต่อกรุป๊ 

ไฟล์ทและเวลาบิน ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตียง พักเดี่ยว 

01 เม.ย.66 04 เม.ย.66 24+1 
FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 

06 เม.ย.66 09 เม.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 18,999 17,999 3,000 

12 เม.ย.66 15 เม.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 19,999 18,999 4,000 

13 เม.ย.66 16 เม.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 19,999 18,999 4,000 

14 เม.ย.66 17 เม.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 19,999 18,999 4,000 

15 เม.ย.66 18 เม.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 18,999 17,999 3,000 

27 เม.ย.66 30 เม.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 17,999 16,999 3,000 

28 เม.ย.66 01 พ.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 

04 พ.ค.66 07 พ.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 

11 พ.ค.66 14 พ.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 

20 พ.ค.66 23 พ.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 15,999 15,999 3,000 

27 พ.ค.66 30 พ.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 

01 มิ.ย.66 04 มิ.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 17,999 16,999 3,000 

03 มิ.ย.66 06 มิ.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 17,999 16,999 3,000 

17 มิ.ย.66 20 มิ.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 

22 มิ.ย.66 25 มิ.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 

24 มิ.ย.66 27 มิ.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 

01 ก.ค.66 04 ก.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 15,999 15,999 3,000 

08 ก.ค.66 11 ก.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 
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13 ก.ค.66 16 ก.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 

15 ก.ค.66 18 ก.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 17,999 16,999 3,000 

22 ก.ค.66 25 ก.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 17,999 16,999 3,000 

27 ก.ค.66 30 ก.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 17,999 16,999 3,000 

28 ก.ค.66 31 ก.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 18,999 17,999 3,000 

29 ก.ค.66 01 ส.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 17,999 16,999 3,000 

05 ส.ค.66 08 ส.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 

10 ส.ค.66 13 ส.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 17,999 16,999 3,000 

11 ส.ค.66 14 ส.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 18,999 17,999 3,000 

12 ส.ค.66 15 ส.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 17,999 16,999 3,000 

19 ส.ค.66 22 ส.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 15,999 15,999 3,000 

24 ส.ค.66 27 ส.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 15,999 15,999 3,000 

26 ส.ค.66 29 ส.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 

02 ก.ย.66 05 ก.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 15,999 15,999 3,000 

07 ก.ย.66 10 ก.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 15,999 15,999 3,000 

09 ก.ย.66 12 ก.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 15,999 15,999 3,000 

16 ก.ย.66 19 ก.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 

21 ก.ย.66 24 ก.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 

23 ก.ย.66 26 ก.ย.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 

30 ก.ย.66 03 ต.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 15,999 15,999 3,000 

05 ต.ค.66 08 ต.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 16,999 15,999 3,000 

07 ต.ค.66 10 ต.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 17,999 16,999 3,000 
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12 ต.ค.66 15 ต.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 17,999 16,999 3,000 

14 ต.ค.66 17 ต.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 17,999 16,999 3,000 

19 ต.ค.66 22 ต.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 17,999 16,999 3,000 

21 ต.ค.66 24 ต.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 13.45-14.55 17,999 16,999 3,000 

28 ต.ค.66 31 ต.ค.66 24+1 FD1030 14.30-16.00 
FD1041 14.30-15.40 16,999 15,999 3,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,000 บาท  

อัตราน้ีรวมรายการทัวรแ์ละตั๋วเครื่องบินแล้ว** 
 

*โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลี่ยนหนา้งานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 
อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป ดอนเมือง - หลวงพระบาง- เวียงจันทน์ - ดอนเมือง สายการบินแอร์

เอเชยี (FD) เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้อง

เดี่ยว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ช/รถตู้(VIP)รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสยีทรพัย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
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- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ลาวมีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/หรือ 

ขอเรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK 24 ช่ัวโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ส าหรับ

ท่านท่ียังไม่ได้รับวัคซีน 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป

ค่ะ) 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่งและการยกเลิกทัวร์ 
 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 8,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 
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กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ  
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์

เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

• รถไฟอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษัทฯ มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบรษิัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 
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➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขดีเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีม ี“คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีผู้ท่ีเดินทางไปประเทศ สปป.ลาวจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส (ฉบับจริง/ส าเนา) 

อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตา่งๆ

ของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด** 


