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เปิดประสบการณ์ใหม่ ... นั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีน 

 ไป-กลับ เวียงจันทน์-หลวงพระบาง 

 
เที่ยวครบสุดคุ้ม พัก หลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน, ช้อปป้ิงจุใจ ตลาดมืดหลวงพระบาง 

หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี  
ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำต่ิง, ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว  

เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว และพระธาตุหลวง  
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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม-ิอดุรธานี-หนองคาย-เวยีงจนัทน-์ประตูซยั-พระธาตุหลวง-หอพระแกว้-วงัเวยีง-ล่องแม่น ้าซอง 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ บรเิวณเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ สาย

การบนิไทยเวยีตเจ็ท (Thai VietJet) เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิรบั

บตัรโดยสาร **หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเคร ือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูขึน้เคร ือ่งก่อนเวลาเคร ือ่งออก 30 นาท ีเน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่

น่ังได ้ทีน่ั่งอาจจะไม่ไดน่ั้งตดิกนัและไม่สามารถเลอืกชว่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไข

สายการบนิหากท่านตอ้งการระบุทีน่ั่งมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิโปรดสอบถามพนักงานขาย 

07.05 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ อุดรธานี โดย สายการบนิไทยเวยีตเจ็ท (Thai VietJet) เทีย่วบนิที ่VZ200 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ช ัว่โมง 10 นาท ีไม่มีบรกิารอาหารว่างและน ้าดืม่บนเคร ือ่ง *ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นสายการบนิเป็นสายการ

บนิ ในกรณีทีม่กีารยกเลกิเทีย่วบนิ,การเปลีย่นแปลงเวลาเดนิทางของเทีย่วบนิ หรอืจ านวนทีน่ั่งไม่เพยีงพอ* 

08.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอุดรธานี ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดน์ าเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกทีจุ่ดนัดพบ จากน้ันน าท่าน

ออกเดนิทางสู่ด่านพรมแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย น าท่านเดนิทางสู่ นครหลวงเวยีงจนัทน ์น าท่านชม ประตูซยั 

ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทนบ์นถนนลา้นชา้งจะไปสิน้สุดทีบ่รเิวณประตูชยั สรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ.

2512เป็นอนุสรณส์ถานเพือ่ระลกึถงึประชาชนชาวลาวทีส่ละชวีติใน

สงครามก่อนหนา้การปฏวิตัพิรรคคอมมิวนิสตป์ระตูชยัมชี ือ่เรยีกอกีอย่าง

ว่า รยัเวยแ์นวตัง้เพราะการก่อสรา้งนีใ้ชปู้นซเีมนสจ์ากประเทศอเมรกิาทีซ่ ือ้

มาเพือ่สรา้งสนามบนิใหม่ในเวยีงจนัทนใ์นระหว่างสงครามอนิโดจนีแต่พ่าย

เสยีก่อนจงึไดน้ ามาสรา้งประตูชยัแทนเป็นสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสาน

ศลิปะลา้นชา้งกบัฝร ัง่เศสเขา้ดว้ยกนัอย่างงดงามและกลมกลนือย่างยิง่   

 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย จากน้ันน าท่านชม พระธาตุหลวง ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประตูชยั เป็นสญัลกัษณป์ระจ าชาตลิาวมีความหมายต่อจติใจของ

ประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถงึความเป็นเอกราชและอ านาจอธปิไตยของลาวสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่16เป็นเจดยีท์ี่

มลีกัษณะโดดเด่นทีสุ่ดในอาณาจกัรลา้นชา้งเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากบัสถาปัตยกรรม

ของอาณาจกัรมีลกัษณะคลา้ยป้อมปราการมีการก่อสรา้งระเบยีงสูงใหญ่ขึน้โอบลอ้มองคพ์ระธาตุไวพ้รอ้มกบัท าชอ่งหนา้ต่าง

เล็กๆเอาไวโ้ดยตลอด ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรกัสแีดงรอบๆองคพ์ระธาตุยงัมีเจดยีบ์รวิารลอ้มอยู่โดยรอบ 

จากน้ันน าท่านชม หอพระแกว้ สรา้งขึน้ เมือ่ปี พ.ศ.2108 โดยพระเชษฐาธริาชกษตัรยิแ์ห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง เป็นวดัหลวง

ประจ าราชวงศแ์ละใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐานพระแกว้มรกต จากน้ันไดอ้ญัเชญิมาทีป่ระเทศไทย 

ปัจจุบนัพระแกว้มรกต ทีป่ระดษิฐานอยู่ในวดัพระแกว้ ประเทศไทย จากน้ันน า

ท่านเดนิทางสู่ วงัเวยีง เมืองในลุ่มน ้าซองทีเ่งยีบสงบโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา

กบัสายหมอกยามเชา้ทีส่วยทีสุ่ด ดงัค าล า่ลอืทีนั่กท่องเทีย่วขนานนามว่า กุย้

หลนิเมืองลาว จากน้ันน าท่าน ล่องเรอืแม่น ้าซอง ชมธรรมชาตแิละเก็บ

ภาพบรรยากาศ ทศันียภาพอนังดงามทีร่ายลอ้มเมืองน้ันเป็นทีร่าบทีถู่ก

ขนาบดว้ยภูเขาหนิปูนนอ้ยใหญ่ ทีรู่จ้กัในฉายา “กุย้หลนิเมืองลาว” สรา้ง

ความประทบัใจแก่ผูม้าเยอืน 

เย็น บรกิารอาหารเย็น 

ทีพ่กั Tavisouk Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า, เมอืงวงัเวยีง 

วนัทีส่อง วงัเวยีง-น่ังรถไฟความเรว็สูง-หลวงพระบาง-วดัเชยีงทอง-วดัวชิุนราช(พระธาตุหมากโม)-วดัใหม่สุวรรณมา

ราม-บา้นช่างไห-ถ า้ติง่-พระธาตุพูส-ีตลาดมดื 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 

08.45 น. จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟความเรว็สูง เสน้ทางรถไฟลาว-จนีมีทัง้หมด 32 สถานีทัง้สถานีรบัส่งผูโ้ดยสารและสถานี

ขนส่งสนิคา้ ในส่วนของประเทศลาวไดเ้ปิดรบัส่งผูโ้ดยสารแลว้ 6 สถานี ไดแ้ก่ บ่อเต็น, เมืองไซ, หลวงพระบาง, วงัเวยีง, 

โพนฮง และนครหลวงเวยีงจนัทน ์น าท่านสมัผสับรรยากาศน่ังรถไฟความเรว็สูง 
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 น าท่านออกเดนิทางสู่ หลวงพระบาง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง เน่ืองจากตัว๋รถไฟของคณะเป็นระบบ 

Random ไม่สามารถล็อกทีน่ั่งได ้ทีน่ั่งอาจจะไม่ไดน่ั้งตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทีน่ั่งบนรถไฟไดใ้นคณะ  

09.40 น. จากน้ันน าท่านสู่ วดัเชยีงทอง ซึง่เป็นวดัทีส่ าคญัและมีความงดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงจนไดร้บัการยกย่องจากนักโบราณคดวี่า

เป็นดั่งอญัมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วดัเชยีงทองถูกสรา้งขึน้ในรชัสมยัพระ

เจา้ไชยเชษฐาธริาช ผนังภายในปิดทองฉลุบนพืน้รกัสดี า เล่าเร ือ่งพุทธประวตัิ

พระสุธน-มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนิทานเพือ่นบา้น พระประธานมีช ือ่ว่า 

“พระองคห์ลวง”นอกจากวดัเชยีงทองจะมีพระอุโบสถทีโ่ดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมีการตบ

แต่งดว้ยการน ากระจกสมีาตดัต่อกนัเป็นรูปตน้โพธิข์นาดใหญ่ ดา้นขา้งก็ตดิ

เป็นรูปสตัวใ์นวรรคด ียามบ่ายทีแ่สงแดดส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม สถานทีท่ี่

เราจะไปเยีย่มชมอกีทีซ่ ึง่มีความส าคญัและเร ือ่งราวยาวนานเชน่เดยีวกนัคือ วดั

วชิุนราช ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอกีหน่ึงพระธาตุทีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึง่เป็น

พระธาตุทีม่ีรูปทรงคลา้ยกบัลูกแตงโมผ่าคร ึง่ ชาวหลวงพระบาง จงึเรยีกชือ่ พระธาตุหมากโม นีม้าจนถงึปัจจุบนั  จากน้ันน า

ท่านชม วดัใหม่สุวรรณภูมาราม  หรอืทีช่าวหลวงพระบางเรยีกกนัสัน้ๆ ว่า "วดัใหม่" เคยเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จ

พระสงัฆราชบุญทนั ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคส์ุดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมือง

หลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธิ ์จนกระทั่งถงึปี พ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชญิพระบางไปประดษิฐานในหอพระ

บางภายในพระราชวงัจวบจนกระทั่งปัจจุบนั เมือ่มาเยอืนวดัแห่งนีส้ิง่ทีเ่ราจะสงัเกตเห็นถงึความแตกต่างจากวดัอื่นๆ คอื ตวั

อุโบสถ (สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทัง้สีด่า้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั ผนังดา้นหนา้

พระอุโบสถตกแต่งดว้ยภาพลงรกัปิดทองดูเหลอืงอรา่มงามตายาวตลอดผนัง เล่าเร ือ่งพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมือชา่งหลวง

ประจ ารชักาลเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ บา้นช่างไห ชมวถิชีวีติของชาวบา้นทีอ่ยู่รมิแม่น ้าโขง มีอาชพีในการหมกัสาโท และตม้เหลา้ขาว 

จ าหน่ายและยงัเป็นแหล่งรวมสนิคา้พืน้เมืองจ าพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เคร ือ่งเงนิ วางจ าหน่ายอย่างเป็นระเบยีบ 

ชมความรว่มมือของชาวบา้นทีไ่ดจ้ดัแต่งลานบา้น อย่างสวยงามเพือ่รอรบันักท่องเทีย่ว จากน้ันเดนิทางสู่ท่าเรอืบา้นชา่งไห 

เพือ่ล่องเรอืเดนิทางชมววิทวิทศันส์องฝั่งแม่น ้าโขงสู่ ถ า้ติง่ ซึง่เป็นถ า้อยู่บน

หนา้ผารมิแม่น ้าโขงมีอยู่ 2 ถ า้ คอื ถ า้ล่างและถ า้บน ถ า้ติง่ลุ่ม หรอื ถ า้ล่าง

สูง 60 เมตร จากพืน้น ้ามีลกัษณะเป็นโพรงน ้าตืน้ๆ มีหนิงอกหนิยอ้ย มี

พระพุทธรูปไมจ้ านวนนับ 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยนื มีทัง้ปาง

ประทานพร และปางหา้มญาต ิถ า้ติง่บน จะไปทางแยกซา้ยเดนิขึน้บนัไดไป 

218 ขัน้ ปากถ า้ไม่ลกึมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ า้แต่ไม่มากเท่าถ า้ล่าง สมยั

โบราณเป็นทีส่กัการะบวงสรวงดวงวญิญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติง่ 

ต่อมาพระเจา้โพธสิารทรงเลือ่มใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรูปเขา้

มา และจงึทรงใชถ้ า้ติง่เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างพุทธศาสนาการจากน้ันน าท่านขึน้สู่ เขาพูส ีนมสัการ พระธาตุพูส ีเจดยี ์

ธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึน้ท่านจะไดร้บัความกลิน่หอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลลีาวด)ี ซึง่เป็น

ดอกไมป้ระจ าชาตลิาว สามารถมองเห็นววิหลวงพระบางไดโ้ดยรอบ และยงัเป็นจุดชมววิพระอาทติยต์กดนิอนัสวยงามซึง่เป็น

บรรยากาศทีพ่ลาดไม่ไดเ้มือ่ไดม้าเยอืนหลวงพระบาง 

เย็น บรกิารอาหารเย็น 

หลงัอาหารค ่าอสิระเดนิเทีย่วชม ตลาดมดื (NIGHT MARKET) บนถนนศรสีว่างวงศ ์ตัง้แต่หนา้พระราชวงัจนสุดถนน ให ้

ท่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตร ีมีทัง้เสือ้ยดืสกรนีเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล่, 

กระเป๋าถอื, เคร ือ่งประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จุดเด่นคอื สนิคา้แทบทุกชิน้เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   

วางจ าหน่ายในราคาทีต่่อรองกนัได ้

ทีพ่กั Sunway Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า, เมอืงหลวงพระบาง 
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วนัทีส่าม ตกับาตรขา้วเหนียว-ตลาดเชา้-พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ)์-ศูนยเ์ครือ่งเงิน-น่ังรถไฟความเรว็สูง-

เวยีงจนัทน-์หนองคาย-สนามบนิอุดรธานี-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

05.30 น. ตืน่เชา้ท าธุระส่วนตวั จดัแจงเคร ือ่งแต่งกายเพือ่รอ ใส่บาตรขา้วเหนียว พรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระบาง ซึง่พระสงฆ ์

และสามเณรจากวดัต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกมาบณิฑบาตเป็นแถวนับ

รอ้ยรูป ซึง่เป็นภาพอนัน่าประทบัใจและสือ่ถงึความศรทัธาเลือ่มใสใน

พระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าท าบุญของใสบ่าตร ไม่รวมใน

รายการ) จากน้ันอสิระใหท่้านเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึง่

เป็น ตลาดสดใหท่้านเลอืกซือ้อาหารพืน้เมืองและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนิด

ก็แปลกตาและเป็นทีส่นใจของเหล่านักท่องเทีย่วผูม้าเยอืน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ 

น าท่านชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ)์ ลกัษณะอาคารเก่าทีอ่อกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร ัง่เศส 

สถาปัตยกรรมฝร ัง่เศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีเ์จา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์พระราชวงั

แห่งนีอ้ดตีน้ันเป็นทีป่ระทบัของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ต่อมาเมือ่มีการเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวงั

หลวงพระบาง ไดถู้กปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง”  พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวง

พระบาง น าท่านชม ศูนยเ์ครือ่งเงิน ใหท่้านไดช้มงานฝีมือการท าเคร ือ่งเงนิ และเคร ือ่งประดบัของใชต่้างๆ ทีม่ีการออกแบบ

ไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้ส่งออกทีม่ีช ือ่เสยีงของลาว 

10.50 น. จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟความเรว็สูงหลวงพระบาง เสน้ทางรถไฟลาว-จนีมี

ทัง้หมด 32 สถานีทัง้สถานีรบัส่งผูโ้ดยสารและสถานีขนส่งสนิคา้ ในส่วนของประเทศ

ลาวไดเ้ปิดรบัส่งผูโ้ดยสารแลว้ 6 สถานี ไดแ้ก่ บ่อเต็น, เมืองไซ, หลวงพระบาง, วงัเวยีง

, โพนฮง และนครหลวงเวยีงจนัทน ์น าท่านสมัผสับรรยากาศน่ังรถไฟความเรว็สูง น า

ท่านออกเดินทางสู่ นครหลวงเวยีงจนัทน ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 

เน่ืองจากตัว๋รถไฟของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อกทีน่ั่งได ้ที่

น่ังอาจจะไม่ไดน่ั้งตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทีน่ั่งบนรถไฟไดใ้นคณะ 

12.55 น. เดนิทางถงึ เวยีงจนัทน ์จากน้ันน าท่านสู่ด่านชายแดนลาว-ไทย ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิดใหเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก 

อสิระอาหารเทีย่ง สมควรแก่เวลาจากน้ันน าท่านเดนิทางกลบัสู่ฝั่งประเทศไทยเพือ่เดนิทางสู่สนามบนิอุดรธานี 

19.10 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดย สายการบนิไทยเวยีตเจ็ท (Thai VietJet) เทีย่วบนิที ่

VZ203 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 10 นาท ีไม่มีบรกิารอาหารว่างและน ้าดืม่บนเคร ือ่ง *ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่น

สายการบนิ ในกรณีทีม่กีารยกเลกิเทีย่วบนิ,การเปลีย่นแปลงเวลาเดนิทางของเทีย่วบนิ หรอืจ านวนทีน่ั่งไม่

เพยีงพอ* 

20.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบรกิาร 

สะบายดเีมอืงลาว น่ังรถไฟความเรว็สูง เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง 3 วนั 2 คนื-VZ 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 

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

20-22 มิถุนายน 2565 10,990.- 2,000. - 

23-25 มิถุนายน 2565 11,990.- 2,000. - 

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

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

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

3-5 กรกฎาคม 2565 11,990.- 2,000. - 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพิเศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบนิ (สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิเรยีกเก็บเพิม่) 

✓ ค่าน ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เคร ือ่ง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเทีย่วบนิ 

✓ ค่ารถน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

✓ ค่าทีพ่กัระดบั 3 ดาว 2 คนื พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่านเสรมิเตยีง (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อุบตัเิหตุในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่ว 

 

 

 

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. - 

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. - 

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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อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าบรกิารตรวจโควดิ RT-PCR และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ตามกฎขอ้บงัคบัการเดนิทางเขา้

ประเทศลาว 

 ค่าแพ็คเกจ Test and Go ส าหรบัเดนิทางกลบัประเทศไทยและค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ตามกฏ

ขอ้บงัคบัการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

 ค่าอาหารบนเคร ือ่งบนิ, ค่าเลอืกทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ, ค่าเลอืกที่น่ังบนรถน าเทีย่ว  

 ค่าบรกิารโหลดกระเป๋า 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ั่งเพิม่

เอง, ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าอาหารพิเศษส าหรบัผูท้ีม่ี

ขอ้จ ากดัทางศาสนาและความเชือ่ส่วนบุคคล เชน่ อสิลาม, เจ หรอื มงัสวริตั ิ

 ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การ

ประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจาก

เจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 650 บาท ต่อท่าน 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิ 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 30 วนัท าการหรอืก่อนหนา้น้ัน พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท โดยส่งเอกสารดงันี ้

- ส าเนาหนังหนังสอืเดนิทางหนา้แรกทีม่ีรูปผูเ้ดนิทาง (PASSPORT) ทีอ่ายุใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมี

หนา้ว่างส าหรบัประทบัตรา 2 หนา้ โดยแสกนเป็นไฟลร์ูปภาพเท่าน้ัน ไม่สามารถใชรู้ปทีถ่่ายจากโทรศพัทไ์ด ้

- เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนี โดยตอ้งไดร้บัเข็มที ่2 ไม่เกนิ 180 วนั หากเป็นเข็มที ่3 บูสเตอร ์ตอ้งไม่ต ่ากว่า 14 วนั 

2.ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดนิทาง มิเชน่น้ันบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง

ของท่าน และการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วนตามค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

3.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่

ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันีท้ัง้หมดนีแ้ลว้เงือ่นไขการยกเลกิ 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

***เง่ือนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ไดแ้ก่ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ และค่าบรกิาร 4,500 บาท 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ไดแ้ก่ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ, 

ค่ามดัจ ารถน าเทีย่ว, ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, และ ค่าบรกิาร จ านวน 6,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงินโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทัง้สิน้** 

รบกวนอ่านท าความเขา้ใจเง่ือนไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพือ่ประโยชนสู์งสุดของตวัท่าน 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีใ้หข้ึน้อยู่กบัดุลยพินิจของ

บรษิทัฯ เท่าน้ัน อกีทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิน้สุดสมบูรณ ์หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบรกิารมาแลว้ 

ถอืว่าท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้รกิารขอ้อืน่ๆทีไ่ดร้ะบุมาทัง้หมดนีแ้ลว้ 

2. บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เชน่ การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการ

รา้ย และ อืน่ ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศลีธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มิไดม้ีส่วนรูเ้ห็น เกีย่วขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการ

กระท าดงักล่าวทัง้สิน้ 

3. โปรแกรมทวัรนี์จ้ะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 24 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไวเ้ท่าน้ัน หากมีจ านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่ าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 
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4. กรณีทีท่างประเทศลาวระงบัการอนุมตัวิซีา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งท าเร ือ่งยืน่ขอวซีา่ 

5. อตัราค่าบรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นและราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจุบนั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นราคาค่า 

บรกิารในกรณีทีม่ีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอื

อตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

6. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่บตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพิเศษของเทีย่วบนิปกตแิละเทีย่วบนิเชา่เหมาล า ทางบรษิทัจะท าการออกบตัร

โดยสารทนัทเีมือ่คณะมจี านวนขัน้ต ่า 9 ท่าน ไม่สามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง และก าหนดการเดนิทางได ้หากท่าน

ตอ้งการเปลีย่นแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามทีส่ายการบนิก าหนดและขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิเวลาก าหนด 

การเดนิทางของเทีย่วบนิ ตามขอ้ก าหนดของกรมการบนิพลเรอืนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. บรษิทัฯและตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ั่งบนรถน าเทีย่วตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณข์อ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ, จ านวนทีน่ั่งของช ัน้ประหยดัพิเศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจรงิ ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์ูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

8. ระหว่างการท่องเทีย่วนีห้ากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

9. ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเชน่กนั ดงัน้ันหากท่านมีเหตุอนัใดทีท่ าใหท่้านไม่ไดท่้องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้

10. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 

บรษิทัขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้ แต่จะไม่คนืเงนิให ้

ส าหรบัค่าบรกิารน้ัน ๆ 

11. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ย

ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พึงพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ ือ้ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วนี ้

12. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด 

ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดนิทาง 

13. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิที่

เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่าง ๆ 

14. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

15. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตุใน

รายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

16. ในกรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเร ิม่จองทวัร ์ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้มี)  

17. กรณีทีผู่เ้ดนิทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเคร ือ่งบนิ , ตั๋วรถทวัร ์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบั

เจา้หน้าที่ก่อนทุกคร ัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่รบัผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

18. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบ หากผูเ้ดนิทางไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพรร่ะบาด COVID-19 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้ 

19. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

20. กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทัง้จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน หรอืจากด่าน

ตรวจคนเขา้เมืองก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรแ์ละค่า

ทปิทีท่่านช าระมาแลว้ในทุกกรณี 

 

  


