
 

 
LAOS 4Days 3Nights  

ซุปตาร.์..อะโลฮา่ สปป.ลาว 
ก าหนดการเดนิทาง ตลุาคม - ธนัวาคม 2565 

 
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) 

 ชมเมอืงมรดกโลก น า้ตกตาดกวางส ีพระราชวงัหลวงพระบาง วดัวชิุนราช พระธาตพุสู ี

 ตกับาตรขา้วเหนยีวทีห่ลวงพระบาง วดัเซยีงทอง ชอ้ปป้ิงตลาดมดืหลวงพระบาง  

 ไหวพ้ระขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ท ี ่พระธาตหุลวง วดัสเีมอืง เช็คอนิแลนดม์ารค์ของลาว "ประตชูยั" 

 เก็บภาพความประทบัใจกบัไฮไลทว์งัเวยีง บลลูากนู ถ า้ปดู า และ สะพานสฟ้ีา 



 
 

 ลอ่งเรอืแมน่ า้ซอง ชมบรรยากาศและความสวยงามของวงัเวยีง 

 
 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม  

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

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 

 

กวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและควา 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(ไมม่รีาคาส าหรบัเด็ก) 

พกัเดีย่ว 

13 – 16 ตลุาคม 2565 16,888 2,500 

15 – 18 ตลุาคม 2565 14,888 2,500 

20 – 23 ตลุาคม 2565 15,888 2,500 

27 – 30 ตลุาคม 2565 14,888 2,500 

29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2565 14,888 2,500 

05 – 08 พฤศจกิายน 2565 14,888 2,500 

12 – 15 พฤศจกิายน 2565 14,888 2,500 

17 – 20 พฤศจกิายน 2565 14,888 2,500 

24 – 27 พฤศจกิายน 2565 14,888 2,500 

26 – 29 พฤศจกิายน 2565 14,888 2,500 

03 – 06 ธนัวาคม 2565 16,888 2,500 

08 – 11 ธนัวาคม 2565 16,888 2,500 

10 – 13 ธนัวาคม 2565 16,888 2,500 

15 – 18 ธนัวาคม 2565 14,888 2,500 

17 – 20 ธนัวาคม 2565 14,888 2,500 

22 – 25 ธนัวาคม 2565 15,888 2,500 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2565 16,888 2,500 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2565 16,888 2,500 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2565 17,888 2,500 



 
 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตวิตัไต - วดัสเีมอืง – พระธาตหุลวง  

                 ประตชูยั - วงัเวยีง - ถนนคนเดนิวงัเวยีง 

09.00 น.   พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 
เคาน์เตอร์ สายการบนิ Air Asia โดยมีเจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยตอ้นรับอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 
น ้าหนักกระเป๋าโหลด 20 กก. และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. / ทา่น 

12.05 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่เวยีงจนัทร ์ประเทศลาว โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD1040 น าทา่น
ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

13.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตวิตัไต เวยีงจันทร ์ประเทศลาว 

น าทา่นสูข่ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีล่าวเทา่กบัประเทศไทย)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

 จากนัน้พาทุกท่านไปขอเงนิทองที่ วดัสเีมอืง เป็นพระอารามหลวง ตัง้อยู่บนถนนเชษฐาธ ิราช ในนคร
หลวงเวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบดว้ย ศรีเมือง ศรีพล ศรีฐาน สบีัวบาน ศรีหอม ในสมัย
โบราณ เกีย่วขอ้งกบัการท าพธิสี าคัญของกษัตรยิโ์บราณ เชน่ การราชาภเิษกขึน้ครองราชยจ์ะตอ้งน าน ้า
พุทธมนตจ์าก วัด 5 ศร ีทัง้หมดมาประกอบพธิพีุทธาภเิษก ภายในวัดมพีระพุทธรูปประดษิฐานอยู่เป็น
จ านวนมาก แต่มพีระพุทธรูปอยู่องคห์นึง่ทีช่ ารุดไปแลว้ บางสว่นตัง้ประดษิฐานอยู่ ซึง่พระพุทธรูปทีว่ัด
แหง่นี้เป็นทีเ่ชือ่กนัวา่มคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นอยา่งมาก ไมว่า่ใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนสว่นมากมักมาขอ
พรเรือ่งเงนิทองและโซคลาภ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมความสวยงามของ พระธาตหุลวง หรอืพระเจดยีโ์ลกะจุฬามณี ตามต านานกลา่ว
ว่าหลังจากสรา้งพระธาตุพนม พระเจา้จันทบุรีประสทิธศิักดิ ์ผูร้องเวียงจันทน์ ไดท้ าพธิีบรรจุพระบรม
สารรีกิธาตจุากเมอืงราชคฤหไ์วท้ีน่ีแ่ลว้ และน าทา่นชม ประตชูยั หรอืปะตไูซ เป็นแลนดม์ารค์ทีส่ าคัญอกี
แหง่ของเวยีงจันทนค์รับ ทีน่ี่สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานใหก้บัประชาชนทีต่อ่สูแ้ละเสยีชวีติในสงคราม
กอ่นการปฏวิัตพิรรคคอมมวินสิต ์จะเห็นไดว้า่ประตชูยัมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ซึง่ไดรั้บอทิธพิลมาจาก
ประตชูยัในกรุงปารสี ประเทศฝรั่งเศส บรเิวณโดยรอบจะถกูลอ้มรอบดว้ยสวนสวย น ้าพุ และดอกไมท้ีถ่กู
ตกแตง่อยา่งสวยงาม 



 
 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่วงัเวยีง จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอัยาศัยที ่ถนนคนเดนิวงัเวยีง โดยสอง
ขา้งทางจะมรีา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย แนะน าใหท้่านไดล้องชมิโรตทีีเ่ปีดเรยีงกันหลายรา้น และช ้

อปป้ิงชดุพืน้เมอืง กระเป๋า มากมาย 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่  

ทีพ่กั  โรงแรม THAVISOUK HOTEL AND ISLAND,วงัเวยีง โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง   บลูลากูน – ถ า้ปูค า – สะพานสฟ้ีา - ลอ่งเรอืแมน่ า้ซอง – สถานรีถไฟฟ้าความเร็วสูงวงัเวยีง - 
หลวงพระบาง - เมอืงหลวงพระบาง - วดัใหม ่

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  

 พาทุกท่านไปซมสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังของเมอืงนี้นัน้ก็คอื บลูลากูน สระเขยีวมรกต ทีเ่ทีย่วยอดฮติ
ของนักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งแวะเวยีนมาสมัผัสความสงบ โดยมภีเูขาลอ้มรอบ  

 ในบรเิวณนัน้ม ีถ า้ปูค า ชมหนิงอกหนิยอ้ย มพีระพุทธรูปปางนอน รวมถงึเขา้ไปดปูคู า มรีะยะทางขึน้ถ ้า
ประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชนั ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีในการขึน้ถ ้าปคู า คนลาวเชือ่กนัวา่คนทีเ่ขา้
ไปกายในถ ้าปคู าแลว้เห็นปคู าถอืวา่โชคดี หรอืมบีญุ ปคู า ตัวโตเต็มทีจ่ะมสีเีหลอืงทอง แตถ่า้เป็นตัวนอ้ย
กระดองจะเป็นสเีขยีว ขาจะยาวมสีสีม้ออกทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาทุกท่าน แวะถ่ายภาพกับ สะพานสฟ้ีา *ไม่รวมค่าขึน้สะพาน* อกีหนึง่มุมถ่ายรูปสวยๆในวัง
เวยีง ทอดขา้มแม่น ้าซอง นักท่องเทีย่วสว่นมากนยิมมาเดนิชมววิและถ่ายรูปสวยๆบนสะพานแห่งนี้กัน 
จากนั้นพาทุกท่าน ส่องเรอืชมแม่น า้ซอง *ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ* ชมธรรมชาติและเก็บภาพ
บรรยากาศตลอดสองขา้งทาง แมน่ ้าซองเป็นแมน่ ้าสายเล็กๆ ของประเทศลาวทีไ่หลผา่นเมอืงวังเวยีงใน
แขวงเวยีงจันทร ์มคีวามยาวประมาณ 36 กโิลเมตร ส าหรับทา่นใดไมป่ระสงคล์อ่งเรอื สามารถเดนิเลน่ชม
บรรยากาศโดยรอบ และบรเิวณใกลก้ันมรีา้นคา้ของพืน้เมอืงมากมาย ใหท้่านไดช้อ๊ปป้ิงเป็นของฝากที่
ระลกึอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

น าทา่นออกเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเพือ่ขึน้รถไฟความเร็วสงูเดนิทางจากวังเวยีงสูห่ลวงพระบาง 
**เวลารถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้หากมกีารเปลีย่นแปลง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ใจกลางเมือง หลวงพระบาง เป็นเมืองที่มกีารตัง้ถิน่ฐานครัง้แรกที่มีมานานกว่า 
1200 ปี เมอืงหลวงพระบางเป็นทัง้เมอืงหลวงของราชอาณาจักรโบราณและยคุสมัยใหม่  

จากนัน้พาทุกท่านไปที ่วดัใหมสุ่วรรณภูมาราม เป็นวัดทีม่กี าแพงหนา้อโุบสถสวยงามทีส่ดุ ก าแพงสี

ทองอร่ามนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรซาดกและรามเกียรติ ์ท าใหว้ัดใหม่สุวรรณภูมารามดู
ศักดิส์ทิธิย์ ิง่ขึน้ตัง้แตเ่ดนิขึน้มาทีร่ะเบยีงอโุบสถจนรอบบรเิวณวัด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่   

ทีพ่กั  โรงแรมสายสมัพนัธ,์ Sunway Hotel หลวงพระบาง โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม   วดัเชยีงทอง – พระธาตุพูส ี- พระราชวงัหลวงพระบาง - วดัวชิุนราช – ออกพบตก - ตลาดมดื
หลวงพระบาง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  

 น าท่านชม วดัเซยีงทอง อีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง เป็นวัดที่ส าคัญ และมีความ
งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของลาวสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ไชยเซษฐาธริาช วัดนี้ไดร้ับการยกย่องจากนัก
โบราณคดวีา่ เป็นดั่งอัญมณีแหง่สถาปัตยกรรมสาว ดว้ยความงดงาม และยังคงซึง่ไวซ้ ึง่รปูแบบของศลิปะ
ลา้นชา้งทีส่มบูรณ์ ทางดา้นหลังของพระวหิารซึง่เป็นทีต่ัง้ของหอพระม่าน และพระพุทธไสยาสน์ ผนัง
ดา้นนอกทาพืน้เป็นสชีมพกูหุลาบ ตกแตง่ดอกลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พาทกุทา่นเทีย่วชม พระธาตพุูส ีตัง้อยูบ่นยอดเขาทีม่คีวามสงูราว 150 เมตร ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงหลวง
พระบาง สามารถเดนิขึน้บันได 328 ขัน้เพือ่ชมความสวยงามของพระธาตุ และชมววิของหลวงพระบางได ้
แบบ 360 องศาจากดา้นบน  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวงพระบาง สรา้งในรัชสมัยเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์โดยสถาปนิกชาว
ฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝร่ังเศสและลาว เป็นทีป่ระทับของเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์
จนพระองคส์วรรคต ก็มกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง เมือ่ พศ.2518 ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมาเป็นพพิธิภัณฑ ์
น าท่านชมหอพระบางเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระคู่บา้นคู่เมอืง เป็นพระพุทธรูปประทับยนืปางหา้ม
สมทุรเป็นศลิปะขอมสมัยบายน น ้าหนัก 54 กโิลกรัม เป็นทองค า 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั   

จากนัน้พาทุกท่านชมความสวยงามของ วดัวชิุนราช เป็นวัดเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงหลวงพระบาง สรา้ง
เมือ่ พ.ศ. 2046 โดย วัดแหง่นี้ยังเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปส าคัญหลายองค ์อาท ิพระแซกค า, พระ
พุทธมหามณีรัตนปฏมิากร (พระแกว้มรกต) กอ่นอัญเชญิมาประดษิฐานทีก่รงุเทพฯ, พระแกว้ขาว จาก จ.
เชยีงใหม ่ฯลฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านไป ออกพบตก อกีหนึง่มุมพักผ่อนทางวัฒนธรรม ทีน่ี่เป็นเหมอืน Living Museum ทีใ่ห ้
ความรูใ้นเรือ่งเกีย่วกับสิง่ทอและผา้พืน้เมอืงของลาว ค าว่าออกพบตกมทีีม่าจากชา่งภาพชาวอังกฤษมา
พบกบัสาวทอผา้ชาวลาว มอีดุมการณ์เดยีวกนัคอือยากใหผ้า้ทอเป็นทีรู่จั้ก ภายในประกอบดว้ยสตดูโิอทอ
ผา้ มุมเวริค์ช็อป ใหไ้ดส้นุกทดลองเป็นสาวทอผา้ และยังมรีา้นใหช้็อปกัน ซึง่ผลติภัณฑม์ทีัง้มาจากทีน่ี่
และชมุชนต่างๆ เป็นการกระจายรายไดสู้่ชาวบา้น นอกจากนี้ยังมหีอ้งอาหาร ทัง้โซนววิโขง และบา้น
ตน้ไม ้

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้อสิระใหท้า่นพักผอ่นที ่ตลาดมดืหลวงพระบาง จะมกีารตัง้รา้นรวงขายของเป็นแถวแนวยาวผา่น
พระราชวังเกา่ไปจนถงึวงเวยีน ลักษณะคลา้ยกับถนนคนเดนิบา้นเรา มกีารปิดถนนใหไ้ดเ้ปิดรา้นกนัอยา่ง
เต็มที่ ส าหรับของที่วางขายจะออกเป็นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม มีสินคา้
หลากหลายแนว  

ค า่    อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดมดืหลวงพระบาง 

ทีพ่กั  โรงแรมสายสมัพนัธ,์ Sunway Hotel หลวงพระบาง โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ตกับาตรขา้วเหนยีว – ตลาดเชา้หลวงพระบาง - น า้ตกตาดกวางส ี– ทา่อากาศยานนานาชาติ
หลวงพระบาง - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เชญิท่านร่วมท าบญุ ใสบ่าตรขา้วเหนยีว พรอ้มกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเชา้ พระสงฆแ์ละ
สามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบณิฑบาต เป็นแถวนับรอ้ยรูป ซึง่เป็นภาพอันน่าประทับใจ และสือ่ถงึความ
เลือ่มใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนัน้น าทา่นเดนิชมตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง
ซึง่เป็นตลาดสด ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารพืน้เมอืง และของป่า ซึง่เป็นแบบฉบับของชาวลาว *อัตรา
คา่บรกิารนีไ้มร่วมคา่ของตักบาตร* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นไป ตลาดเชา้หลวงพระบาง อกีแหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่ยิมของบรรดานักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบ
อาหารพื้นเมอืงของหลวงพระบาง ต่างตอ้งพาตัวเองมาลิม้ลอง ซึง่นอกจากอาหารพืน้เมอืงทีม่ใีหเ้ลอืก
แลว้ยังมวีัตถุดบิทีแ่ปลกออกไปใหไ้ดไ้ดเ้ลอืกสรรคอ์กีดว้ย ท าใหต้ลาดเชา้กลายเป็นมนตเ์สน่หแ์ห่งวถิี
ชวีติของชาวหลวงพระบางไดด้ ี

เชา้ รบัประทานอาหาร เชา้  

น าทา่นชม น า้ตกตาดกวางส ีหา่งจากเมอืงหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผา่นหมูบ่า้นชนบทรมิสองขา้ง
ทาง ชมความงดงามของน ้าตก ซึง่เป็นน ้าตกทีส่งูราว 70-80 เมตร ถอืเป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในหลวงพระ
บาง โดยมสีายน ้าทีล่ดหลั่นผ่านชัน้หนิปูนลงสู่แอ่งน ้าทีส่ดใส มทีางเดนิลัดเลาะขึน้ไปสู่ชัน้บนเพื่อชม
ความงามอกีมมุหนึง่ของน ้าตก อสิระใหท้า่นดืม่ด า่กบัธรรมชาต ิเลน่น ้า บนัทกึภาพอนัประทับใจ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั   

 สมควรแกเ่วลานัดหมาย พาทกุทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตหิลวงพระบาง  

16.40 น.   น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD1031 

18.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตสุุดวสิยั เชน่ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม 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 จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

 

 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก

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

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์

อตัราคา่บรกิารรวม 



 
 

 

 

 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศลาวส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทาง

ลาวไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศลาวไม่

เกนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศลาวส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศลาว 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น 

 

 

 

 มดัจ าท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ/์อเีมล ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 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
ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  



 
 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจริงทัง้หมด ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

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

 

 

 

 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดที ีจ่ะเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไมม่หีวัหวัหนา้ทวัร ์(มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศลาว) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

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

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

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

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศลาว สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

17. เงือ่นไขและขอ้จากัดในการเดนิทาง อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทัง้นี้
นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะท าตามเงือ่นไขตา่งๆ เชน่ การฉีดวัคซนี การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 และการ
ลงทะเบยีนตา่งๆตามนโยบายของแตล่ะประเทศและสายการบนิ  

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

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 


