
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LFD05 เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง 4วนั 3คนื 

พิเศษ!! เปิดประสบการณน์ัง่รถไฟฟา้ความเรว็สงู  

เวียงจันทน์  เช็คอนิแลนด์มาร์คชื่อดัง พระธาตุหลวง ประตูไซ วัดสีเมือง 

วังเวียง   ถ่ายรูปสุดชิค! บลูลากูน2 พูผาจ าปาลาว อ่างสวรรค์ สะพานสีฟา้  

ล่องเรือชมธรรมชาติผ่านสายน ้าอนังดงามที่ ”แม่น ้าซอง” 

หลวงพระบาง   น ้าตกตาดกวางสี พระราชวัง พระธาตุพูสี วัดวิชุลราช วัดเชียงทอง  

          JOMA Café ช้อปป้ิงตลาดมืดหลวงพระบาง ร้านกาแฟประชานิยม 

Optional Tour!  ล่องเรือชมวิวแม่น ้าโขง ชมพระอาทิตยต์กยามเย็นอันน่าหลงใหล 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก 

(บาท) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ  

30 ธันวาคม 65 –  

02 มกราคม 66 

17,888  
 

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ป ี

ราคา 2,800 บาท) 

 

2,500 16  

06-09 มกราคม 66 14,888 2,500 16  

13-16 มกราคม 66 14,888 2,500 16  

26-29 มกราคม 66 14,888 2,500 16  



 FLIGHT 

 DEPARTURE:  FD1040     DMK-VTE       12.50-14.00 

 RETURN:  FD1031       LPQ-DMK       15.50-17.20 

 

 

 

10.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน 

            AirAsia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร  

12.50 น.   น าท่านเดินทางสู่ นครเวียงจันทน ์ประเทศลาว โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1040น าท่านผ่านข้ันตอน 

   การตรวจคนเข้าเมือง  

14.00 น.   เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต เวียงจนัทน ์ประเทศลาว น าท่านสู่ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร 

(เวลาท้องถิ่นที่ลาวเท่ากับประเทศไทย) 

น าทุกท่านเที่ยวชมความสวยงามของ พระธาตุหลวง หรือ พระ

เจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันส าคัญย่ิงแห่ง

เวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่ว

ประเทศ ตามต านานกลา่วว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการกอ่สร้าง

นับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย และ ปรากฏ

ความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่ งขวาแม่น ้า

โขงอย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ส าคัญ

อย่างของประเทศลาว ประตูไซ หรือ ปะตูไซ เป็นอนุสรณ์สถาน

ต้ังอยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจ

กลางนครเวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี 

พ.ศ. 2511 เพ่ือเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพ่ือประกาศเอกราช

จากประเทศฝร่ังเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง น า

สัตว์ในต า นานตามความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และ

พญานาค เป็นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มา

ตกแต่ง บริเวณโดยรอบมีลานจัดการแสดงน ้าพุประกอบดนตรี

02-05 กุมภาพันธ ์66 14,888 2,500 16  

09-12 กุมภาพันธ์ 66 14,888 2,500 16  

16-19 กุมภาพันธ์ 66 14,888 2,500 16  

23-26 กุมภาพันธ์ 66 14,888 2,500 16  

02-05 มีนาคม 66 15,888 2,500 16  

03-06 มีนาคม 66 15,888 2,500 16  

09-12 มีนาคม 66 14,888 2,500 16  

16-19 มีนาคม 66 14,888 2,500 16  

23-26 มีนาคม 66 14,888 2,500 16 *เปล่ียนเวลาไฟล์ท 

ขากลับ 16.30-17.55* 

30 มีนาคม – 02 เมษายน 66 14,888 2,500 16 *เปล่ียนเวลาไฟล์ท 

ขาไป 12.05-13.15 

ขากลับ 16.30-17.55* 

 วันที่ 1   ท่าอากาศยานดอนเมือง – ทา่อากาศยานนานาชาติวัตไต - นครเวียงจนัทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูไซ – วัดสีเมือง  

          วังเวียง - ถนนคนเดินวังเวียง                                       อาหาร เยน็      

  



และสวนปะตูไซ จากนั้นพาทุกท่านไปขอเงินทองที่ วัดสีเมือง 

เป็นพระอารามหลวง ต้ังอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ในนคร

หลวงเวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง 

ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ เกี่ยวข้อง

กับการท าพิธีส าคัญของกษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภิเษก

ข้ึนครองราชย์ จะต้องน าน า้พุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมด

มาประกอบพิธี พุทธาภิ เษก ภายใน วัดมีพระ พุทธ รูป

ประดิษฐานอยู่เป็นจ านวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่ง

ที่ช ารุดไปแล้ว บางส่วนต้ังประดิษฐานอยู่ ซ่ึงพระพุทธรูปที่

วัดแห่งนี้เป็นที่เช่ือกันว่ามีความศักด์ิสิทธิ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเร่ือง

เงินทองและโชคลาภ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วังเวียง โดยทางมอเตอร์เวยใ์หม่  

เย็น     บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 1)  

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย 

แนะน าให้ท่านได้ลองชิมโรตีที่เปิดเรียงกันหลายร้าน และช้อปป้ิงชุดพ้ืนเมือง กระเป๋า มากมาย 

ที่พัก : โรงแรม M&M / ภูอ่างค า / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7วันกอ่นเดนิทาง) 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที่ 2) 

พาทุกท่าน ล่องเรือชมแม่น ้าซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพ

บรรยากาศที่มีโรงแรม ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสอง

ข้างทาง แม่น ้าซองเป็นแม่น า้สายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหล

ผ่านเมืองวังเวียง ในนครเวียงจันทร์ มีความยาวประมาณ 36 

กิโลเมตร จากนั้นพาท่านแวะถ่ายภาพด้านหน้า พูผาจ าปาลาว 

เป็นสวนดอกไม้ที่มีขนาดกว้าง มีประตูทางเข้าที่ก่อด้วยอิฐสี

ส้มท าให้มีความสวยงามตระการตา และ อ่างสวรรค์ หรือ 

ประตูบาหลีแห่งประเทศลาว เป็นจุดเช็คอินที่ใกล้ชิดวิวภูเขา

และมีล าธารไหลผ่านตลอดสาย มีมุมมากมายให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางไป 

บลูลากูน 2 สระเขียวมรกต เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิต เป็นสระกลางแจ้งที่สามารถเห็นวิวภูเขาได้อย่างสวยงาม 

นอกจากนี้ยังมีมุมให้นั่งพักผ่อนอีกด้วย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 2 วังเวียง-ล่องเรือแมน่ า้ซอง-พูผาจ าปาลาว-อา่งสวรรค์-บลูลากนู 2-สะพานสีฟา้-สถานรีถไฟความเร็วสงู สถานีวังเวียง ถงึ  

         สถานีหลวงพระบาง - ตลาดมืดหลวงพระบาง                     อาหาร เช้า,เทีย่ง,เยน็      

  



เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3)  

พาทุกท่าน ถ่ายภาพกับ สะพานสีฟา้ อีกหนึ่งมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟา้ ทอดข้ามแม่น ้าซอง 

นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานแห่งนี้กัน จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ

ความเร็วสูง สถานีวังเวียง น าท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง LCR สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก การเดินทางด้วยรถไฟ

ความเร็วสูงนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้มาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทางต้ังแต่วัง

เวียงจนถึงหลวงพระบาง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง เดินทางถงึ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เป็นเมืองที่น่า

เที่ยวมากๆของประเทศลาว แม้จะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็เปี่ ยมไปด้วยเสน่ห์ บรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะกับ

การมาเดินเที่ยว ชมเมือง ชมศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติที่งดงาม วัดวาอาราม แม่น ้าโขง และกลิ่นอายของ

ประวัติศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4)  

จากนั้นอสิระให้ทา่นพักผ่อนที ่ตลาดมืดหลวงพระบาง ช่วงหัวค ่าที่ด้านลา่งของพระธาตุพูสี จะมีการต้ังร้านรวงขายของ

เป็นแถวแนวยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปิดถนนให้ได้เปิดร้าน

กันอย่างเต็มที่ ส าหรับของที่วางขายจะออกเป็นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด  งานหัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้า

หลากหลายแนว สามารถเลือกซ้ือของฝากจากการมาเที่ยวหลวงพระบางได้เลย 

ที่พัก : โรงแรมสายน า้คาน หลวงพระบาง / My Laos Home หรือระดบัใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมที่ทา่นพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7วันกอ่นเดนิทาง) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที่ 5) 

พาทุกท่านเที่ยว น ้าตกตาดกวางสี น ้าตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวง

พระบาง จุดเด่นของน า้ตกแห่งนี้คือสายน า้สีฟา้เทอคว๊อยซ์ ซ่ึงเกิดจากแร่ธาตุ

ที่อยู่บริเวณน ้าตก ไหลลดหลั่นลงมาทั้งหมด 4 ช้ัน ท่ามกลางป่าไม้ร่มร่ืน ท า

ให้ที่นี่กลายเป็นน ้าตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเลยทีเดียวทีเดียว และ

บริเวณน ้าตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานที่ซ่ึงรวบรวมน้องหมีที่ถูกช่วยจาก

การค้าสัตว์ป่าและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนท า

ร้ายมามากมาย ซ่ึงทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีและให้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่

ปลอดภัย สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย จากนั้น น าท่านไป

ชมน ้าตกที่สวยงามอีกที น ้าตกตาดแก้ว หรือ น ้าตกตาดแก้วมงคล ซ่ึงเป็น

หนึ่งในน ้าตกของสายน ้าเดียวกันกับ น ้าตกกวางชี สวยงามไม่แพ้กันกันเลย

ทีเดียว ในวันหยุดผู้คนมักจะน าเส่ือน าอาหารมานั่งทานพักผ่อนหย่อนใจพร้อม

ชมวิวน ้าตกที่ไหลตกลงมากระทบกับหินและฟงัเสียงน ้าตกจากธรรมชาติ พร้อมรับประทานมื้อเที่ยงมื้อพิเศษ ริมน ้าตก  

วันที่ 3  เมืองหลวงพระบาง – น ้าตกตาดกวางสี – ศูนย์อนุรักษ์หมี – น ้าตกตาดแก้ว – วัดวิชุลราช – พระราชวังหลวงพระบาง  

 พระธาตุพูสี – Option ! ล่องเรือแม่น ้าโขง – ตลาดมืดหลวงพระบาง                           อาหาร เช้า,เที่ยง  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง (มือ้ที ่6) ร้านตาดแก้ว ร้านอาหาร บรรยากาศดีริมน า้ตก ตาดแกว้ 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปชมความสวยงามของ วัดวิ

ชุลราช (หรือวัดวิชุน) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวง

พระบาง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2046 ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุน

ราช (เจ้าชีวิตวิชุนราช) แห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยต้ัง

ชื่อวัดตามพระนามของพระองค์ เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้

อัญเชิญ “พระบาง” จากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานทีวั่ดนี ้

ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่  หอพระบาง ใน

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ถือเป็นพระพุทธรูป

ศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง วัดแห่งนี้ยังเป็นที่

ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญหลายองค์ อาทิ พระแซกค า , พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อน

อัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ, พระแก้วขาว จาก จ.เชียงใหม่ ฯลฯ จากนั้นน าทุกท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง 

เป็นพระราชวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง ที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก และตัวอาคารยังมีการ

ผสมผสานของสถาปตัยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปัจจุบันที่นีไ่ด้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทีส่ าคัญของเมือง นอกจากนี้ ที่นี่ยัง

เป็นที่ประดิษฐานของ พระบาง พระพุทธรูปอันเก่าแก่และคู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบางอีกด้วย พาทุกท่านเที่ยว

ชม พระธาตุพูสี ต้ังอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร ต้ังอยู่ใจกลางเมืองหลวง พระบาง สามารถเดินขึ้นบันได 

328 ข้ันเพ่ือชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวที่สวยๆ ของหลวงพระบางได้แบบ 360 องศาจากด้านบน ซ่ึง

ช่วงเวลาที่เหมาะมาชมพระธาต ุและวิวสวยทีสุ่ดกคื็อช่วงทีพ่ระอาทติยต์กดิน แสงแดดจะสาดส่องมาทีพ่ระธาตุเปน็สทีอง

สวยอร่าม และยังได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกในหลวงพระบางอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นพาท่าน ล่องเรือชมวิวแม่น ้าโขง (ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ป่าที่อุดมสมบูรณ์ และวิวภูเขา

สีเขียวชอุ่ม เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศยามเย็น และความสงบของพระอาทิตย์ที่ก าลังจะตก แม่น ้าโขงยังเป็น 1 ใน

แม่น ้า 3 สาย ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับแม่น ้าแยงซีและแม่น ้าสาละวินในเขตพ้ืนที่มณฑลยูหนานอีก

ด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ ตลาดมืดหลวงพระบาง อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้เลือกซ้ือของ

รับประทานตามอัธยาศัย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก : โรงแรมสายน ้าคาน หลวงพระบาง / My Laos Home หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 

 

 

พาทุกท่านไปท ากิจกรรมยามเช้า การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง (ไม่รวมค่าของตักบาตร) ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง

ประเพณีการตักบาตรที่ถูกให้ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ตักบาตรข้าว

เหนียว  ชาวหลวงพระบางจะใส่บาตรเพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว นักท่องเที่ยวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วพระจะ

ฉันแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวหรือ หลังจากที่พระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด พอพระท่านจะฉันพระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่

เป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันแล้ว ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายท่านอีกคร้ังนึง 

และทุกท่านยังสามารถเดินชมและช้อปป้ิงที่ ตลาดเช้า โดยของที่ขายจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือขนม

ต่างๆ สามารถซ้ือเป็นของฝากได้เช่นกัน  

เช้า        รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ร้านกาแฟประชานิยม 

พาท่านชมอีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง วัดเชียงทอง เป็นวัดที่ส าคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่ง

หนึ่งของลาว สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นด่ังอัญมณีแห่ง

สถาปัตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และยังคงซ่ึงไว้ซ่ึงรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระ

วิหารซ่ึงเป็นที่ต้ังของหอพระมา่น และหอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพ้ืนเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลาย

สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ เป็นอีกมุมสวยที่เห็นแล้วจ าได้ทันทีเลยว่า ที่นี่คือ “หลวงพระบาง”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านแวะพักผ่อนที่ คาเฟ ่Joma Bakery (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเคร่ืองดื่ม) ชื่อร้าน Joma มาจากชื่อ

หุ้นส่วน 4 คน คือ Jonathan & Jocelyn Blair และ Michael & Areerat Harder โด่งดังขนาดใช้เรียกเป็นชื่อซอย

ข้างร้านว่าซอยโจมา เป็นอาหารสไตล์ตะวันตก เน้นฟาสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัด ซุป เคร่ืองดื่ม

ร้อน เย็นต่างๆ ไอศกรีม ส าหรับเบเกอร่ี จะเน้นพวกขนมปัง คุ้กกี้ และ เค้ก  

วันที่ 4     เมืองหลวงพระบาง - การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง – ร้านกาแฟประชานิยม - วัดเชียงทอง  

             คาเฟ ่Joma Bakery – ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง - ท่าอากาศยานดอนเมือง          อาหาร เช้า,เที่ยง  

  

 

 



เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8)  

สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง 

15.50 น.  น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1031 

17.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย 

 

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

► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรียมก่อนเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนปอ้งกนัโควิด19 ครบ 2 เขม็ Vaccinated (ข้อมลู ชื่อ-นามสกลุ เลขพาสปอร์ต ภาษาอังกฤษ)

หรือ 

International Vaccinated Certificate หรือ Vaccine Passport (เลม่เหลอืง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวง

สาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม) 
 

►เงื่อนไขเข้าประเทศลาว 

แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 

►เมื่อเดินทางถึงประเทศลาว 

แสดงเอกสารต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมจี านวน 15 ทา่นข้ึนไป กรณีไมถ่ึงจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่โีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 8,000 บาท  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางทา่นจ าเป็นต้องช าระ

ค่า 

ทัวร์ส่วนที่เหลอืตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นัน้ 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวันเดนิทางไป-กลบัและ

จ านวน 

หน้าหนงัสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม ่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมัดจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักคา่ใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

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

- ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหกัค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณยีกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถ Upgradeทีน่ัง่เปน็Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลื่อนวัน

ได)้ 

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่ีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเปน็ตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เด่ียวเพ่ิม) กรณีหอ้งพักในเมอืงที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยดุ มงีานแฟร์ตา่งๆ บริษัทขอจดัที่พักในเมือง

ใกลเ้คียงแทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  

5. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. ค่าน า้หนกักระเป๋าสายการบนิ Air Asia สัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถอืขึน้เคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกนัวินาศภัยเคร่ืองบนิตามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรียกเก็บ และกรณีสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสีย

ค่าปรับตามทีส่ายการบนิเรียกเก็บ  

7. ค่าประกนัอบุัติเหตตุามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษัทฯประกันภัยที่

บริษัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มกีารตกลงไว้กับบริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง

ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส่ังซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท

ประกนัทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนัตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

6. ค่าทปิไกด์ คนขบัรถ ท่านละ 800 บาท/ทา่น ส าหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข้อตก

ลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ  

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ  

ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุ๊ปทีเ่ข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น  

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี 

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 


