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LAOS 4Days 3Nights 
ซุปตาร.์..ลาว ทีร่กั 

ก าหนดการเดนิทาง มกราคม - พฤษภาคม 2566  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชมเมอืงมรดกโลก น า้ตกตาดกวางส ีพระราชวงัหลวงพระบาง วดัวชิุนราช พระธาตพุสู ี

 ตกับาตรขา้วเหนยีวทีห่ลวงพระบาง วดัเซยีงทอง ชอ้ปป้ิงตลาดมดืหลวงพระบาง  

 ไหวพ้ระขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์ท ี ่พระธาตหุลวง วดัสเีมอืง เช็คอนิแลนดม์ารค์ของลาว ประตชูยั 

 เก็บภาพความประทบัใจกบัไฮไลทว์งัเวยีง บลลูากนู ถ า้ปดู า และ สะพานสฟ้ีา 
 ลอ่งเรอืแมน่ า้ซอง ชมบรรยากาศและความสวยงามของวงัเวยีง 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

05 – 08 มกราคม 2566 
15,888 2,500 

06 – 09 มกราคม 2566 
15,888 2,500 

07 – 10 มกราคม 2566 
15,888 2,500 

12 – 15 มกราคม 2566 
17,888 2,500 

13 – 16 มกราคม 2566 
15,888 2,500 

14 – 17 มกราคม 2566 
15,888 2,500 

19 – 22 มกราคม 2566 
16,888 2,500 

20 – 23 มกราคม 2566 
17,888 2,500 

21 – 24 มกราคม 2566 
17,888 2,500 

26 – 29 มกราคม 2566 
15,888 2,500 

27 – 30 มกราคม 2566 
15,888 2,500 

28 – 31 มกราคม 2566 
14,888 2,500 

02 – 05 กมุภาพนัธ ์2566 
16,888 2,500 

03 – 06 กมุภาพนัธ ์2566 
15,888 2,500 

04 – 07 กมุภาพนัธ ์2566 
15,888 2,500 

09 – 12 กมุภาพนัธ ์2566 
15,888 2,500 

10 – 13 กมุภาพนัธ ์2566 
15,888 2,500 

11 – 14 กมุภาพนัธ ์2566 
15,888 2,500 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2566 
15,888 2,500 

17 – 20 กมุภาพนัธ ์2566 
15,888 2,500 

18 – 21 กมุภาพนัธ ์2566 
15,888 2,500 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์2566 
15,888 2,500 

24 – 27 กมุภาพนัธ ์2566 
15,888 2,500 

25 – 28 กมุภาพนัธ ์2566 
15,888 2,500 

02 – 05 มนีาคม 2566 
16,888 2,500 

03 – 06 มนีาคม 2566 
16,888 2,500 

04 – 07 มนีาคม 2566 
16,888 2,500 

09 – 12 มนีาคม 2566 
16,888 2,500 

10 – 13 มนีาคม 2566 
16,888 2,500 

11 – 14 มนีาคม 2566 
16,888 2,500 

16 – 19 มนีาคม 2566 
16,888 2,500 
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17 – 20 มนีาคม 2566 
16,888 2,500 

18 – 21 มนีาคม 2566 
16,888 2,500 

23 – 26 มนีาคม 2566 
16,888 2,500 

24 – 27 มนีาคม 2566 
16,888 2,500 

25 – 28 มนีาคม 2566 
16,888 2,500 

30 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2566 
16,888 2,500 

31 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2566 
16,888 2,500 

01 – 04 เมษายน 2566 
15,888 2,500 

06 – 09 เมษายน 2566 
17,888 2,500 

07 – 10 เมษายน 2566 
16,888 2,500 

08 – 11 เมษายน 2566 
16,888 2,500 

12 – 15 เมษายน 2566 
18,888 2,500 

13 – 16 เมษายน 2566 
18,888 2,500 

14 – 17 เมษายน 2566 
17,888 2,500 

15 – 18 เมษายน 2566 
16,888 2,500 

20 – 23 เมษายน 2566 
15,888 2,500 

21 – 24 เมษายน 2566 
15,888 2,500 

22 – 25 เมษายน 2566 
15,888 2,500 

27 – 30 เมษายน 2566 
16,888 2,500 

28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 
16,888 2,500 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 
16,888 2,500 

04 – 07 พฤษภาคม 2566 
16,888 2,500 

05 – 08 พฤษภาคม 2566 
16,888 2,500 

06 – 09 พฤษภาคม 2566 
15,888 2,500 

11 – 14 พฤษภาคม 2566 
15,888 2,500 

12 – 15 พฤษภาคม 2566 
15,888 2,500 

13 – 16 พฤษภาคม 2566 
15,888 2,500 

18 – 21 พฤษภาคม 2566 
15,888 2,500 

19 – 22 พฤษภาคม 2566 
15,888 2,500 

20 – 23 พฤษภาคม 2566 
15,888 2,500 

25 – 28 พฤษภาคม 2566 
15,888 2,500 

26 – 29 พฤษภาคม 2566 
15,888 2,500 
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 วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตวิตัไต - วดัสเีมอืง – พระธาตหุลวง  

                  ประตชูยั - วงัเวยีง - ถนนคนเดนิวงัเวยีง 

 
09.00 น.   พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์

สายการบนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร น ้าหนักกระเป๋า
โหลด 20 กก. และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. / ทา่น 

12.05 น.  น าท่านเดนิทางสู ่เวยีงจนัทร ์ประเทศลาว โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD1040 น าท่าน
ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

13.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตวิตัไต เวยีงจันทร ์ประเทศลาว 

น าทา่นสูข่ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีล่าวเทา่กบัประเทศไทย)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

 จากนัน้พาทกุทา่นไปขอเงนิทองที ่วดัสเีมอืง เป็นพระอารามหลวง ตัง้อยูบ่นถนนเชษฐาธ ิราช ในนครหลวง
เวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบดว้ย ศรีเมือง ศรีพล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ 
เกีย่วขอ้งกับการท าพธิสี าคัญของกษัตรยิโ์บราณ เชน่ การราชาภเิษกขึน้ครองราชยจ์ะตอ้งน าน ้าพุทธมนต์
จาก วัด 5 ศร ีทัง้หมดมาประกอบพธิพีทุธาภเิษก ภายในวัดมพีระพทุธรูปประดษิฐานอยูเ่ป็นจ านวนมาก แตม่ี
พระพทุธรปูอยูอ่งคห์นึง่ทีช่ ารุดไปแลว้ บางสว่นตัง้ประดษิฐานอยู ่ซึง่พระพทุธรปูทีว่ัดแหง่นีเ้ป็นทีเ่ชือ่กันวา่มี
ความศักดิส์ทิธิเ์ป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเรือ่งเงนิทองและโซ
คลาภ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

27 – 30 พฤษภาคม 2566 
15,888 2,500 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ)  

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 
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 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมความสวยงามของ พระธาตุหลวง หรอืพระเจดยีโ์ลกะจุฬามณี ตามต านานกลา่ววา่
หลังจากสรา้งพระธาตพุนม พระเจา้จันทบรุปีระสทิธศิักดิ ์ผูร้องเวยีงจันทน์ ไดท้ าพธิบีรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ
จากเมอืงราชคฤหไ์วท้ีน่ีแ่ลว้  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นชม ประตูชยั หรอืปะตไูซ เป็นแลนดม์ารค์ทีส่ าคัญอกีแหง่ของเวยีงจันทน์ครับ ทีน่ี่สรา้งขึน้เพือ่เป็น
อนุสรณ์สถานใหก้ับประชาชนทีต่่อสูแ้ละเสยีชวีติในสงครามก่อนการปฏวิัตพิรรคคอมมวินสิต ์จะเห็นไดว้่า
ประตูชัยมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ซึง่ไดร้ับอทิธพิลมาจากประตูชัยในกรุงปารสี ประเทศฝรั่งเศส บรเิวณ
โดยรอบจะถกูลอ้มรอบดว้ยสวนสวย น ้าพ ุและดอกไมท้ีถ่กูตกแตง่อยา่งสวยงาม 
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 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่วงัเวยีง จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอัยาศัยที ่ถนนคนเดนิวงัเวยีง โดยสองขา้ง
ทางจะมรีา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย แนะน าใหท้า่นไดล้องชมิโรตทีีเ่ปีดเรยีงกันหลายรา้น และชอ้ปป้ิงชดุ
พืน้เมอืง กระเป๋า มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั  โรงแรมวไิลวงศ,์ โรงแรมภอูา่งค า วงัเวยีง หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 วนัทีส่อง      บลูลากูน – ถ า้ปูค า – สะพานสฟ้ีา - ลอ่งเรอืแมน่ า้ซอง – สถานรีถไฟฟ้าความเร็วสูงวงัเวยีง - 

หลวงพระบาง - เมอืงหลวงพระบาง - วดัใหม ่

 
เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 พาทุกท่านไปซมสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังของเมอืงนี้นัน้ก็คอื บลูลากูน สระเขยีวมรกต ทีเ่ทีย่วยอดฮติของ
นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งแวะเวยีนมาสมัผัสความสงบ โดยมภีเูขาลอ้มรอบ  
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ในบรเิวณนั้นมี ถ า้ปูค า ชมหนิงอกหนิยอ้ย มีพระพุทธรูปปางนอน รวมถงึเขา้ไปดูปูค า มีระยะทางขึน้ถ ้า
ประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชนั ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีในการขึน้ถ ้าปคู า คนลาวเชือ่กนัวา่คนทีเ่ขา้ไป
กายในถ ้าปูค าแลว้เห็นปูค าถือว่าโชคดี หรือมีบุญ ปูค า ตัวโตเต็มที่จะมีสเีหลืองทอง แต่ถา้เป็นตัวนอ้ย
กระดองจะเป็นสเีขยีว ขาจะยาวมสีสีม้ออกทอง 

จากนัน้พาทกุทา่น แวะถ่ายภาพกับ สะพานสฟ้ีา *ไม่รวมคา่ขึน้สะพาน* อกีหนึง่มุมถ่ายรูปสวยๆในวังเวยีง 
ทอดขา้มแมน่ ้าซอง นักทอ่งเทีย่วสว่นมากนยิมมาเดนิชมววิและถา่ยรปูสวยๆบนสะพานแหง่นีก้นั  

จากนัน้น าทกุทา่น ลอ่งเรอืชมแมน่ า้ซอง *ไมร่วมคา่บรกิารลอ่งเรอื* ชมธรรมชาตแิละเก็บภาพบรรยากาศ
ตลอดสองขา้งทาง แม่น ้าซองเป็นแม่น ้าสายเล็กๆ ของประเทศลาวทีไ่หลผ่านเมอืงวังเวยีงในแขวงเวียง
จันทร ์มคีวามยาวประมาณ 36 กโิลเมตร ส าหรับท่านใดไม่ประสงคล์่องเรอื สามารถเดนิเลน่ชมบรรยากาศ
โดยรอบ และบรเิวณใกลก้นัมรีา้นคา้ของพืน้เมอืงมากมาย ใหท้า่นไดช้อ๊ปป้ิงเป็นของฝากทีร่ะลกึอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

 

น าทา่นออกเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเพือ่ขึน้รถไฟความเร็วสงูเดนิทางจากวังเวยีงสูห่ลวงพระบาง 
*เนื่องดว้ยตั๋วรถไฟความเร็วสงูสามารถท าการจองลว่งหนา้ได ้3 วัน ไม่สามารถจองลว่งหนา้ไดม้ากกวา่นัน้ 
ในกรณีตั๋วเต็มเนือ่งจากเป็นชว่งเทศกาล หรอืเหตผุลดา้นอืน่ๆ ทีท่ าใหไ้มส่ามารถจองตั๋วรถไฟความเร็วสงูได ้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิน์ าท่านเดนิทางดว้ยรถไฟแบบธรรมดา แต่หากไม่สามารถใชบ้รกิารรถไฟทัง้แบบ
ความเร็วสูง และแบบธรรมดาได ้ขอน าท่านเดนิทางดว้ยรถยนต์ พรอ้มทัง้ชดเชยใหลู้กคา้ ท่านละ 300 
บาท* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทกุทา่นเดนิทางสูใ่จกลางเมอืง หลวงพระบาง เป็นเมอืงทีม่กีารตัง้ถิน่ฐานครัง้แรกทีม่มีานานกวา่ 1,200 
ปี เมอืงหลวงพระบางเป็นทัง้เมอืงหลวงของราชอาณาจักรโบราณและยคุสมัยใหม่  
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จากนัน้พาทกุทา่นไปที ่วดัใหมส่วุรรณภมูาราม เป็นวัดทีม่กี าแพงหนา้อโุบสถสวยงามทีส่ดุ ก าแพงสทีอง
อรา่มนีบ้อกเลา่เรือ่งราวของพระเวชสนัดรซาดกและรามเกยีรติ ์ท าใหว้ัดใหมส่วุรรณภมูารามดศูักดิส์ทิธิย์ ิง่ขึน้
ตัง้แตเ่ดนิขึน้มาทีร่ะเบยีงอโุบสถจนรอบบรเิวณวัด  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่   

ทีพ่กั  โรงแรมสายสมัพนัธ,์ Sunway Hotel หลวงพระบาง หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 วนัทีส่าม     วดัเชยีงทอง – พระธาตพุสู ี- พระราชวงัหลวงพระบาง - วดัวชิุนราช – ออกพบตก  

                   ตลาดมดืหลวงพระบาง 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นชม วดัเซยีงทอง อกีหนึง่ความสวยงามของเมอืงหลวงพระบาง เป็นวัดทีส่ าคัญ และมคีวามงดงาม
ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของลาวสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ไชยเซษฐาธริาช วัดนี้ไดร้ับการยกย่องจากนักโบราณคดวี่า 
เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสาว ดว้ยความงดงาม และยังคงซึง่ไวซ้ ึง่รูปแบบของศลิปะลา้นชา้งที่
สมบรูณ์ ทางดา้นหลังของพระวหิารซึง่เป็นทีต่ัง้ของหอพระม่าน และพระพุทธไสยาสน์ ผนังดา้นนอกทาพืน้
เป็นสชีมพกูหุลาบ ตกแตง่ดอกลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์  
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พาทกุทา่นเทีย่วชม พระธาตพุูส ีตัง้อยูบ่นยอดเขาทีม่คีวามสงูราว 150 เมตร ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงหลวงพระ
บาง สามารถเดนิขึน้บันได 328 ขัน้เพือ่ชมความสวยงามของพระธาตุ และชมววิของหลวงพระบางไดแ้บบ 
360 องศาจากดา้นบน  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวงพระบาง สรา้งในรัชสมัยเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาว
ฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นทีป่ระทับของเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์จน
พระองคส์วรรคต ก็มกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง เมือ่ พศ.2518 ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมาเป็นพพิธิภัณฑ์ น า
ทา่นชมหอพระบางเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระคูบ่า้นคูเ่มอืง เป็นพระพุทธรปูประทับยนืปางหา้มสมทุรเป็น
ศลิปะขอมสมัยบายน น ้าหนัก 54 กโิลกรัม เป็นทองค า 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั   
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จากนัน้พาทุกท่านชมความสวยงามของ วดัวชิุนราช เป็นวัดเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงหลวงพระบาง สรา้งเมือ่ 
พ.ศ. 2046 โดย วัดแหง่นี้ยังเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรปูส าคัญหลายองค ์อาท ิพระแซกค า, พระพุทธมหา
มณีรัตนปฏมิากร (พระแกว้มรกต) ก่อนอัญเชญิมาประดษิฐานทีก่รุงเทพฯ, พระแกว้ขาว จาก จ.เชยีงใหม่ 
ฯลฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านไป ออกพบตก อีกหนึ่งมุมพักผ่อนทางวัฒนธรรม ที่นี่เป็นเหมือน Living Museum ที่ให ้
ความรูใ้นเรือ่งเกีย่วกับสิง่ทอและผา้พืน้เมอืงของลาว ค าวา่ออกพบตกมทีีม่าจากชา่งภาพชาวอังกฤษมาพบ
กับสาวทอผา้ชาวลาว มอีุดมการณ์เดยีวกันคอือยากใหผ้า้ทอเป็นทีรู่จ้ัก ภายในประกอบดว้ยสตูดโิอทอผา้ 
มุมเวริค์ช็อป ใหไ้ดส้นุกทดลองเป็นสาวทอผา้ และยังมรีา้นใหช้็อปกัน ซึง่ผลติภัณฑม์ทีัง้มาจากที่นี่และ
ชมุชนตา่งๆ เป็นการกระจายรายไดสู้ช่าวบา้น นอกจากนีย้ังมหีอ้งอาหาร ทัง้โซนววิโขง และบา้นตน้ไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้อสิระใหท้่านพักผ่อนที่ ตลาดมดืหลวงพระบาง จะมกีารตัง้รา้นรวงขายของเป็นแถวแนวยาวผ่าน
พระราชวังเก่าไปจนถงึวงเวยีน ลักษณะคลา้ยกับถนนคนเดนิบา้นเรา มกีารปิดถนนใหไ้ดเ้ปิดรา้นกันอย่าง
เต็มที ่ส าหรับของทีว่างขายจะออกเป็นของทีร่ะลกึตา่งๆ งานแฮนดเ์มด งานหัตถกรรม มสีนิคา้หลากหลาย
แนว  

 

ค า่    อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดมดืหลวงพระบาง 

ทีพ่กั  โรงแรมสายสมัพนัธ,์ Sunway Hotel หลวงพระบาง หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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 วนัทีส่ ี ่    ตกับาตรขา้วเหนยีว – ตลาดเชา้หลวงพระบาง - น า้ตกตาดกวางส ี– ทา่อากาศยานหลวงพระบาง  

                              ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เชญิท่านร่วมท าบุญ ใส่บาตรขา้วเหนยีว พรอ้มกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเชา้ พระสงฆแ์ละ
สามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบณิฑบาต เป็นแถวนับรอ้ยรูป ซึง่เป็นภาพอันน่าประทับใจ และสือ่ถงึความ
เลือ่มใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนัน้น าทา่นเดนิชมตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบางซึง่
เป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซือ้อาหารพื้นเมือง และของป่า ซึง่เป็นแบบฉบับของชาวลาว *อัตรา
คา่บรกิารนีไ้มร่วมคา่ของตักบาตร* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านไป ตลาดเชา้หลวงพระบาง อกีแหล่งท่องเทีย่วทีน่ยิมของบรรดานักท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบ
อาหารพืน้เมอืงของหลวงพระบาง ตา่งตอ้งพาตัวเองมาลิม้ลอง ซึง่นอกจากอาหารพืน้เมอืงทีม่ใีหเ้ลอืกแลว้
ยังมวีัตถุดบิทีแ่ปลกออกไปใหไ้ดไ้ดเ้ลอืกสรรคอ์กีดว้ย ท าใหต้ลาดเชา้กลายเป็นมนตเ์สน่หแ์หง่วถิชีวีติของ
ชาวหลวงพระบางไดด้ ี

เชา้ รบัประทานอาหาร เชา้  

น าท่านชม น า้ตกตาดกวางส ีห่างจากเมอืงหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บา้นชนบทรมิสองขา้ง
ทาง ชมความงดงามของน ้าตก ซึง่เป็นน ้าตกทีส่งูราว 70-80 เมตร ถอืเป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในหลวงพระบาง 
โดยมสีายน ้าทีล่ดหลั่นผา่นชัน้หนิปนูลงสูแ่อง่น ้าทีส่ดใส มทีางเดนิลัดเลาะขึน้ไปสูช่ัน้บนเพือ่ชมความงามอกี
มมุหนึง่ของน ้าตก อสิระใหท้า่นดืม่ด า่กบัธรรมชาต ิเลน่น ้า บันทกึภาพอันประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั   

 สมควรแกเ่วลานัดหมาย พาทกุทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตหิลวงพระบาง  

16.40 น.   น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD1031 
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18.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ให้

ทราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ

ทีไ่มเ่อือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิาร

ของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศลาว สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

 

 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี           คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศลาวส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางลาว

ไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศลาวไมเ่กนิ 30 

วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศลาวส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศลาว 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

อตัราคา่บรกิารรวม 
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• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ/์อเีมล ์

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

✓ เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ และ คนืคา่
ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการ
ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร  ์(มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศลาว) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



2305-2001-VTEFD0123                                                          www.smileytour.com                                                                       Page 14 of 14 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศลาว สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด หรอืมตีราป้ัมใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

17. เงื่อนไขและขอ้จากัดในการเดนิทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทัง้นี้
นักท่องเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะท าตามเงือ่นไขต่างๆ เชน่ การฉีดวัคซนี การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 และการ
ลงทะเบยีนตา่งๆตามนโยบายของแตล่ะประเทศและสายการบนิ  

18. ผูเ้ดนิทางไปประเทศ สปป.ลาวจะตอ้งแสดงใบรับรองการฉีดวัคซนีครบโดสฉบับจรงิหรอืส าเนา (อยา่งนอ้ย 14 วัน 
กอ่นเดนิทาง) โดยไมส่ามารถแสดงผา่นระบบออนไลนห์รอืโทรศัพทไ์ด ้

 


