
 

 

ลาว 3 วนั 2 คนื  

วงัเวยีง หลวงพระบาง 
ซุปตาร.์..สะบายด ี 

ก าหนดการเดนิทาง สงิหาคม - ตลุาคม 2565 
โดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์

 น ัง่รถไฟความเร็วสงู เทีย่วเมอืงมรดกโลก หลวงพระบาง น า้ตกตาดกวางส ีพระราชวงัหลวงพระบาง วดัวชิุลราช 
พระธาตพุสู ีรว่มตกับาตรขา้วเหนยีว พรอ้มคา้งคนืทีห่ลวงพระบาง 1 คนื  ช็อปป้ิง ตลาดมดื 

 วงัเวยีง บลลูากลู ถ า้ปดูพและ สะพานสฟ้ีา   



 
 

Optional tour! ลอ่งเรอืแมน่า้ซอง ชมบรรยากาศและความสวยงามของวงัเวยีง 
 ขอพระสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์พระธาตหุลวง วดัศรเีมอืง เช็คอนิ ‘’ประตไูชย’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

28 – 30 กรกฎาคม 2565 
(วนัเฉลมิฯสมเด็จพระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที1่0 ) 

13,888 2,000 

29 – 31 กรกฎาคม 2565 
12,888 2,000 

7 – 9  สงิหาคม 2565 11,888 2,000 

12 – 14  สงิหาคม 2565 
(วนัเฉลมิฯสมเด็จพระบรมราชชนนพีนัปีหลวงและวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

13,888 2,000 

19 – 21 สงิหาคม 2565 12,888 2,000 

28 – 30  สงิหาคม 2565 10,888 2,000 

4 – 6  กนัยายน 2565 11,888 2,000 

9 – 11  กนัยายน 2565 12,888 2,000 

16 – 18  กนัยายน 2565 12,888 2,000 

23 – 25  กนัยายน 2565 12,888 2,000 

2 – 4  ตลุาคม 2565 
11,888 2,000 

7 – 9  ตลุาคม 2565 
12,888 2,000 

22 – 24 ตลุาคม 2565 
(วนัปิยะมหาราช) 

13,888 2,000 

30 ตลุาคม – 1 พฤศจกิายน 2565 
11,888 2,000 

11 – 13 พฤศจกิายน 2565 
12,888 2,000 

20 – 22 พฤศจกิายน 2565 
11,888 2,000 

25 – 27 พฤศจกิายน 2565 
12,888 2,000 

4 – 6 ธนัวาคม 2565 
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

13,888 2,000 

16 – 18 ธนัวาคม 2565 
12,888 2,000 

23 – 25  ธนัวาคม 2565 
12,888 2,000 

30 ธนัวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 
(วนัปีใหม)่ 

18,888 4,000 

31 ธนัวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 
(วนัปีใหม)่ 

18,888 4,000 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



 
 

 วนัแรก      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ทา่อากาศยานอดุรธาน ี – นครหลวงเวยีงจนัทน ์– วดัศรเีมอืง –     

  หอพระแกว้ – พระธาตหุลวง – ประตชูยั –ขึน้รถไฟความเร็วสงูสูห่ลวงลวงพระบาง –  

  ตลาดมดืหลวงพระบาง 

04.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิเคานเ์ตอร ์สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

07.05 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอิุดรธาน ี โดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) เทีย่วบนิ
ที ่VZ200 

08.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิุดร  รับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าท่านเดนิทางสู ่น าท่านออก
เดนิทางไป ดา่นพรมแดนสะพานมติรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย เพือ่ท าเอกสารผ่านแดนขา้มไป
ประเทศ สปป.ลาว **เอกสารทีใ่ชแ้สดงตรงจดุนี้ คอื หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) เลม่ปัจจบุนัทีม่อีายุ
คงมากกวา่เหลอื 6 เดอืน และหลักฐานการฉีดวัคซนีครบโดส (INTERNATIONAL VACCINE COVID-
19 CERTIFICATE) เช่น วัคซีนพาสปอร์ตแบบเล่ม (สีเหลือง) , ชนิดอเิล็กทรอนิกส ์(E-VACCINE 
PASSPORT) เป็นตน้ ** 
จากนัน้เดนิทางเขา้ดา่นสะพานมติรภาพไทย-ลาวมุง่หนา้สู ่นครหลวงเวยีงจนัทน ์
น าทา่นออกเดนิทางไปสักการะเจา้แม่สเีมอืงที ่วดัศรเีมอืง หรอืวัดสเีมอืงเป็นพระอารามหลวงในนคร
หลวงเวยีงจันทน ์ถอืเป็น 1 ใน ศร ี5 ประกอบดว้ย ศรเีมอืง ศรพีูล ศรฐีาน สบีัวบาน ศรหีอม จากนัน้น า
ทา่นไปยัง หอพระแกว้ หรอืพพิธิภัณฑห์ลวงทีม่คีวามเกา่แกแ่ละทรงคณุคา่ยิง่ทางประวัตศิาสตรข์อง
สปป.ลาว  น าท่านเขา้สักการะ พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกะจุฬามณี ตามต านานกล่าวว่า
หลังจากสรา้งพระธาตุพนม พระเจา้จันทบุรีประสทิธศิักดิ ์ผูค้รองเวยีงจันทน์ ไดท้ าพธิบีรรจุพระบรม
สารรีกิธาตจุากเมอืงราชคฤหไ์วท้ีน่ี่  น าทา่นชม ประตชูยั หรอืปะตไูซ เป็นแลนดม์ารค์ทีส่ าคัญอกีแหง่
ของเวยีงจันทน์ สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานใหก้ับประชาชนทีต่่อสูแ้ละเสยีชวีติในสงครามกอ่นการ
ปฏิวัตพิรรคคอมมวินิสต์ จะเห็นไดว้่าประตูชัยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึง่ไดรั้บอทิธพิลมาจาก
ประตูชยัในกรุงปารสี ประเทศฝร่ังเศส บรเิวณโดยรอบจะถูกลอ้มรอบดว้ยสวนสวย น ้าพุ และดอกไมท้ี่
ถกูตกแตง่อยา่งสวยงาม 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
น าทา่นออกเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเพือ่ ขึน้รถไฟความเร็วสงูเดนิทางสูห่ลวงพระบาง **อาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบหากมีการ
เปลีย่นแปลง** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

 

 



 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
จากนนั้นน าท่านไปยัง ตลาดมดืหลวงพระบาง ตัง้อยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง บนถนนบรเิวณ
ดา้นหนา้หอพพิธิภัณฑห์ลวงพระบาง(พระราชวังเดมิ) เป็นแหล่งรวมสนิคา้พื้นเมอืงโดยเฉพาะผา้ซิน่ 
ผา้นุ่ง ผา้คลมุไหล ่กระเป๋า เครือ่งประดับ ฯลฯ คลา้ยกบัไนตบ์าซารท์ีเ่ชยีงใหม ่

ทีพ่กั  โรงแรม VANSANA HOTEL ,หลวงพระบาง โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

 วนัทีส่อง      ตกับาตรขา้วเหนยีว – วดัเชยีงทอง – พระราชวงัเกา่หลวงพระบาง – พระธาตพุสู ี–  

  น า้ตกตาดกวางส ี– ข ึน้รถไฟความเร็วสงูสูว่งัเวยีง 

 

05.30  ตกับาตรขา้วเหนยีวตามประเพณีชาวหลวงพระบาง (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่ของตกับาตร) 

 **เฉพาะทา่นทีต่อ้งการเขา้รว่มกจิกรรมตักบาตร** 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดนิทางไป วดัเชยีงทอง วัดทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าโขงสรา้งในรัชสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช 
ชว่งประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึง่วัดเชยีงทองไดรั้บการอปุถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศแ์ละ
เจา้ชวีติศรสีวา่งวัฒนา กษัตรยิส์องพระองคส์ดุทา้ย ชมพระอโุบสถ ทีม่ศีลิปะแบบลา้นชา้ง หลังศรแอน่
โคง้ต ่า ซอ้นกันอยูส่ามชัน้ มชีอ่ฟ้าทีอ่ยูต่รงกลางของหลังคารวมกัน 17 ชอ่ ถา้เป็นคนสามัญสรา้งจะม ี
1-7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปปางหา้มสมุทรในอูบมุง ดา้นขา้งพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่
ประดษิฐานพระม่าน ผนังสชีมพู ภาพประดับกระจกส ีเล่าถงึวถิชีวีติชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ
ออกแบบโดยเจา้มณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไมจ้ านวนมากที่เก็บมาจากวัดรา้งต่างๆ 
จากนัน้น าท่านไปชม พระราชวงัเกา่หลวงพระบาง สรา้งในรัชสมัยเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์โดย
สถาปนกิชาวฝร่ังเศส เป็นการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝร่ังเศสและลาว เป็นทีป่ระทับของเจา้มหา
ชวีติศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได ้
เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ น าท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดษิฐานพระบาง พระคู่บา้นคู่เมือง เป็น
พระพุทธรูปประทับยนืปางหา้มสมุทรเป็นศลิปะขอมสมัยบายน น ้าหนัก 54 กโิลกรัม เป็นทองคา 90 
เปอรเ์ซ็นต ์   จากนัน้น าท่านไปชมววิ 360 องศาของเมอืงหลวงพระบางที ่พระธาตุพูส ีซึง่ค าว่าพูสี

แปลว่า ฤๅษี เชือ่กันว่าเป็นภูเขาของพระฤๅษี ซึง่คนส่วนใหญ่จะมาขอพรกับพระฤๅษีนี่ เล่ากันว่า 
ศักดิส์ทิธิม์าก พระธาตุนี้สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้อนุรุท ประมาณพุทธศักราช ปี 2337เรยีกไดว้่ามอีายุ 
226 ปีมาแลว้ 

 
 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ น า้ตกตาดกวางส ีหรือน ้าตกกวางส ีน ้าตกทีส่วยทีสุ่ดในหลวงพระบาง เป็น
น ้าตกหนิปูน สูงราว 70 เมตรมสีองชัน้ สภาพป่าร่มรื่น มสีะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆน ้าตกและ
สามารถเลาะขา้งน ้าตกไปชมน ้าตกชัน้บนสามมารถเลน่น ้าบรเิวณล าธารได ้นอกจากจะชืน่ชมความงาม
ของน ้าตกแลว้ ยังหาซือ้ของทีร่ะลกึทีท่างเขา้น ้าตก ซึง่เป็นสนิคา้พื้นเมอืงทีท่ าจากไม่ไผ่เป็นของใช ้

หลายชนดิ  
น าท่านออกเดนิทางสู่สถานีรถไฟเพื่อ ขึน้รถไฟความเร็วสูงเดนิทางสู่วงัเวยีง **อาจจะมีการ

เปลีย่นแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบหากมกีาร

เปลีย่นแปลง** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5)  
ทีพ่กั  โรงแรมTHAVISOUK HOTEL AND ISLAND,วงัเวยีง โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
 



 
 

 วนัทีส่าม     ถ า้จงั – บลลูากนู – สะพานมติรภาพไทย-ลาว – ทา่อากาศยานอดุรธาน ี– กรงุเทพฯ  

                       (สวุรรณภมู)ิ 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าท่านออกเดนิทางสู ่ถ า้จงั (Jang Cave) ถอืว่าเป็นถ ้าทีส่าคัญทีสุ่ดของวังเวยีง ถ ้าจัง กลายเป็น
บา้นส าหรับคนทีโ่อนยา้ยทีต่ัง้ถิน่ฐาน อยูใ่กลก้บัเมอืงทางตอนใตข้องเมอืงซอง ชาวบา้น เก ้ๆ  กงัๆ เขา้
ไปในถ ้า ในชว่งสงครามกลางเมอืงในขณะทีห่าทีห่ลบภัยในป่าลกึ เนื่องจากท าเลทีต่ัง้สงูท าใหส้ามารถ
มองเห็นวังเวยีงไดอ้ยา่งสมบรูณ์ทัง้หมูบ่า้นจงึยา้ยไปทีน่ั่นเพือ่น่ังหลบสงคราม จากนัน้ น าทา่นเดนิทาง
ตอ่ไปยัง บลลูากนู (Blue Lagoon) เดมิทเีป็นสระทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิและมกีารขดุเพิม่เตมิขึน้มา
อกีในภายหลัง ท าใหว้ังเวยีงมบีลู ลากนูกระจายตัวอยู่หลายมุมเมอืง สาเหตุทีน่ ้าในสระเป็นสฟ้ีาหรอื
เขยีวมรกตเชน่นี้ เป็นเพราะน ้าทีผุ่ดขึน้มาจากบาดาลมแีหล่งก าเนดิมาจากภูเขาหนิปูนทีโ่อบลอ้มวัง
เวยีงเอาไว ้ซึง่ในหนิปูมแีคลเซยีมคารบ์อเนตซึง่ท าใหน้ ้าตกตะกอน จงึเหลอืเพียงความใสบนผวิน ้า
เทา่นัน้ 

 

 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
 จากนั้นน าท่านเดนิไป ด่านพรมแดนสะพานมติรภาพไทย-ลาว เพื่อท าเอกสารผ่านแดนขา้มกลับ

ประเทศไทย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอดุรธาน ีจังหวัดอดุรธานี 

19.10 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ203 
20.20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เชน่ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพ

อากาศทีไ่มเ่อือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และการ

บรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศลาว สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนั

เดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก

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

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์



 
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

 

 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศลาวส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทาง

ลาวไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศลาวไม่

เกนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศลาวส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศลาว 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

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 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ/์อเีมล ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่



 
 

 

 

 เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงนิ 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนื
คา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย
หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เก ิดขึ้นจริงทั ้งหมด ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่าย
การด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดที ีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์(มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศลาว) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

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

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



 
 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศลาว สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

17. เงือ่นไขและขอ้จากัดในการเดนิทาง อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทัง้นี้
นักท่องเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะท าตามเงือ่นไขต่างๆ เชน่ การฉีดวัคซนี การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 และการ
ลงทะเบยีนตา่งๆตามนโยบายของแตล่ะประเทศและสายการบนิ  

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


