
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LFD02 ฮกันะ.. ลาว หลวงพระบาง วงัเวยีง เวยีงจนัทน ์4วนั 3คนื 
พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นัง่รถไฟฟา้ความเรว็สูง 

 

หลวงพระบาง   เมืองมรดกโลก น ้าตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี  
ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Joma CAFÉ คาเฟส่วนพูนสุข ช้อปปิ้ งตลาดมืด  

เวียงจันทน์ ไหว้พระขอพรส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ที่ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง เช็คอินแลนด์มาร์คของลาว ‘’ประตูไชย’’ 
วังเวียง เก็บภาพความประทับใจกับไฮไลท์วังเวียง บลูลากูน ถ ้าปูด า และ สะพานสีฟา้  

Optional tour! ล่องเรือแม่น ้าซอง ชมบรรยากาศและความสวยงามของวังเวียง 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA 
น า้หนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

เด็ก (INF) 0-2 ปี  
(บาท) 

พักเด่ียวเพ่ิม 
(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ
เดินทางโดย 

14-17 ก.ค. 65 14,888 2,200 2,500 16  

28-31 ก.ค. 65 14,888 2,200 2,500 16  

11-14 ส.ค. 65 14,888 2,200 2,500 16  

18-21 ส.ค. 65 13,888 2,200 2,500 16  

01-04 ก.ย. 65 13,888 2,200 2,500 16  

15-18 ก.ย. 65 13,888 2,200 2,500 16  

29 ก.ย. -  02 ต.ค. 65 13,888 2,200 2,500 16  



 
◼ FLIGHT 
 DEPARTURE  FD1030     DMK-LPQ   14.30-16.30 
 RETURN  FD1041       VTE-DMK    13.45-14.55 
 
 

 

11.30 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน Air  
  Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร  

14:30 น.   น าท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1030 น าท่านผ่านข้ันตอน 
  การตรวจคนเข้าเมือง  

16:30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศ
ลาว น าท่านสู่ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลา
ท้องถ่ินทีล่าวเท่ากับประเทศไทย) น าทุกท่านเดินทางสู่ ใจกลาง 
เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองที่มีการต้ังถ่ินฐานครั้งแรกที่มี
มานานกว่า 1200 ปี โดยการบรรจบกันของแม่น ้าคานและ
แม่น ้าโขงในใจกลางภาคเหนือของประเทศลาว เมืองหลวง
พระบางเป็นทั้งเมืองหลวงของราชอาณาจักรโบราณและ
ยุคสมัยใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนที่ ตลาดมืดหลวง
พระบาง ช่วงหัวค ่าที่ด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการตั้ง
ร้านรวงขายของเป็นแถวแนวยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการ
ปิดถนนให้ได้เปิดร้านกันอย่างเต็มที่ ส าหรับของที่วางขายจะออกเป็นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งาน
หัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้าหลากหลายแนว สามารถเลือกซ้ือของฝากจากการมาเที่ยวหลวงพระบางได้เลย 

เย็น  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 1)  
ที่พัก : โรงแรม สายน ้าคานริเวอร์วิว / My Laos  home / วิลล่าจันจิตรดารา หรือระดับใกล้เคียง 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 
 
 
 
 
 

13-16 ต.ค. 65 14,888 2,200 2,500 16  

20-23 ต.ค. 65 14,888 2,200 2,500 16  

27-30 ต.ค. 65 13,888 2,200 2,500 16  

10-13 พ.ย. 65 13,888 2,200 2,500 16  

24-27 พ.ย. 65 13,888 2,200 2,500 16  

08-11 ธ.ค. 65 14,888 2,200 2,500 16  

15-18 ธ.ค. 65 14,888 2,200 2,500 16  

29 ธ.ค. -01 ม.ค. 66 16,888 2,200 2,500 16  

 วันที่ 1   ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง-ตลาดมืด                                                           อาหาร เย็น      

  



 
 

 
พาทุกท่านไปท ากิจกรรมยามเช้า การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระ
บาง (ไม่รวมค่าของตักบาตร) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีการตักบาตร
ที่ถูกให้ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ช่ือก็บอกอยู่
แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว  ชาวหลวงพระบางจะใส่บาตรเพียงแค่ข้าว
เหนียวอย่างเดียว นักท่องเที่ยวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วพระจะ
ฉันแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวหรือ หลังจากที่พระบิณฑบาตเสร็จกลับ
ถึงวัด พอพระท่านจะฉันพระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป็นสัญญาณบอก
ให้ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันแล้ว ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหาร
กับข้าวมาถวายท่านอีกครั้งนึง และทุกท่านยังสามารถเดินชมและช้อป
ปิ้ งที่ ตลาดเช้า โดยของที่ขายจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า 
หรือขนมต่างๆ สามารถซ้ือเป็นของฝากได้เช่นกัน  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ร้านกาแฟประชานิยม 
พาทุกท่านเที่ยว น ้าตกตาดกวางสี น ้าตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่ง
หลวงพระบาง จุดเ ด่นของน ้ าตกแห่งนี้ คือสายน ้ าสีฟ้า
เทอคว๊อยซ์ ซ่ึงเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่บริเวณน ้าตก ไหลลดหล่ัน
ลงมาทั้งหมด 4 ช้ัน ท่ามกลางป่าไม้ร่มรื่น ท าให้ที่นี่กลายเป็น
น ้าตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเลยทีเดียว และบริเวณ
น ้าตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานที่ซ่ึงรวบรวมน้องหมีที่ถูกช่วย
จากการค้าสัตว์ป่าและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับ
บาดเจ็บจากการโดนท าร้ายมามากมาย ซ่ึงทางศูนย์ก็ดูแล
รักษาเป็นอย่างดีและให้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ปลอดภัย สามารถไปชม
และถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย  

เที่ยง    บริการอาหารเทีย่ง (มื้อที่ 3) ร้านตาดแก้ว บรรยากาศดีริมน ้าตก 
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปนั่งเล่นที่ คาเฟส่วนพูนสุข (ไม่รวม
ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม) ร้านกาแฟ ร้านอาหาร บรรยากาศ
สบายๆ การเดินทางระหว่างตัวเมืองหลวงพระบางมาน ้าตก
ตาดกวางสี แวะด่ืมด ่าเก็บภาพบรรยากาศ  สะพานเดินทาง
ท้องทุ่งนา  อาหารอร่อย  กาแฟดี  ขนมเค้กบอกได้เลยว่าอร่อย
คุ้มค่าคุ้มราคา  วิวสวยคุ้มค่าการเดินทางแน่นอน จากนั้นพา
ทุกท่านชมความสวยงามของ วัดวิชุลราช (หรือวัดวิชุน) เป็น
วัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2046 
ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช (เจ้าชีวิตวิชุนราช) แห่งอาณาจักรล้าน
ช้าง โดยตั้งช่ือวัดตามพระนามของพระองค์ เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้
อัญเชิญ “พระบาง” จากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานที่วัดนี้ ก่อนจะ
อัญเชิญไปประดิษฐานที่ หอพระบาง ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวง
พระบาง ถือเป็นพระพุทธรูป 
ศัก ด์ิสิท ธ์ิ คู่บ้ าน คู่ เมืองหลวงพระบาง วัดแห่งนี้ ยัง เป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญหลายองค์ อาทิ พระแซกค า , พระ
พุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนอัญเชิญมา
ประดิษฐานที่กรุงเทพฯ , พระแก้วขาว จาก จ.เชียงใหม่ ฯลฯ 

วันที่ 2  เมืองหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ร้านกาแฟประชานิยม-น ้าตกตาดกวางสี-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ร้านตาด
แก้ว-คาเฟส่วนพูนสุข-วัดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ตลาดมดืหลวงพระบาง                      อาหาร เช้า,เที่ยง  

  

 

 



จากนั้นน าทุกท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง เป็นพระราชวังเก่าของเจ้า
มหาชีวิตสายหลวงพระบาง ที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก และตัว
อาคารยังมีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปัจจุบัน
ที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญของเมือง นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่
ประดิษฐานของ พระบาง พระพุทธรูปอันเก่าแก่และคู่บ้านคู่เมืองของเมือง
หลวงพระบางอีกด้วย พาทุกท่านเที่ยวชม พระธาตุพูสี ตั้งอยู่บนยอดเขา
ที่มีความสูงราว 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สามารถเดิน
ข้ึนบันได 328 ข้ัน เพ่ือชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของหลวง
พระบางได้แบบ 360 องศาจากด้านบน ซ่ึงช่วงเวลาที่เหมาะมาชมพระธาตุ 
และวิวสวยที่สุดก็คือช่วงที่พระอาทิตย์ตกดิน แสงแดดจะสาดส่องมาที่
พระธาตุเป็นสีทองสวยอร่าม และยังได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกในหลวงพระ
บางอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ ตลาดมืดหลวง
พระบาง อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้เลือกซ้ือของรับประทานตามอัธยาศัย 

 

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)  
พาท่านชมอีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง วัดเชียงทอง เป็นวัดที่ส าคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่ง
หนึ่งของลาว สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณี
แห่งสถาปัตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และยังคงซ่ึงไว้ซ่ึงรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ ทางด้านหลังของ
พระวิหารซ่ึงเป็นที่ตั้งของหอพระม่าน และหอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพ้ืนเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอก
ลวดลายสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ เป็นอีกมุมสวยที่เห็นแล้วจ าได้ทันทีเลยว่า ที่นี่คือ “หลวงพระบาง”  

จากนั้นพาทุกท่านไปที่ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่คนลาวเรียกสั้นๆ ว่า วัดใหม่ เป็นวัดที่มีก าแพงหน้าอุโบสถ
สวยงามที่สุด ก าแพงสีทองอร่ามนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรชาดกและรามเกียรต์ิ ท าให้วัดใหม่สุวรรณภู
มารามดูศักด์ิสิทธ์ิยิ่งข้ึน ตั้งแต่เดินข้ึนมาที่ระเบียงอุโบสถจนรอบบริเวณวัด สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างข้ึนในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 20-21 และได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์จึงท าให้มีการบูรณะและสร้างเพ่ิมเติมหลายครั้ง จากนั้นน าทุก
ท่านแวะพักผ่อนที่ คาเฟ ่Joma Bakery (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม) ช่ือร้าน Joma มาจากช่ือหุ้นส่วน 4 คน 
คือ Jonathan & Jocelyn Blair และ Michael & Areerat Harder โด่งดังขนาดใช้เรียกเป็นช่ือซอยข้างร้านว่า
ซอยโจมา เป็นอาหารสไตล์ตะวันตก เน้นฟาสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัด ซุป เครื่องดื่มร้อน เย็น
ต่างๆ ไอศกรีม ส าหรับเบเกอรี่ จะเน้นพวกขนมปัง คุ้กก้ี และ เค้ก  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) เฝอ ก๋วยเตี๋ยวซ่ึงลาวรับมาจากเวียดนาม ทานแบบครบสูตรแบบหลวงพระบาง 
ชอบเผ็ดก็กินกับพริกข้ึหนูจ้ิมกะปิ แกล้มกับผักสด  

วันที่ 3  หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-คาเฟ ่Joma Bekery-สถานีรถไฟฟา้ความเรว็สูงหลวงพระบาง-วังเวียง-  บลูลา
กูน-ถ ้าปูค า-สะพานสีฟา้-optional tour ล่องเรอืแม่น ้าซอง-ถนนคนเดินวังเวียง                                อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น      

  



น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง  พาท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง LCR เที่ยว C81 เพ่ือเดินทาง
สู่ วังเวียง รอบเวลารถไฟ 13.25 -14.25   ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง การเดินทางด้วยรถไฟความเร็ว
สูงนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้มาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทาง  

เดินทางถึง วังเวียง พาทุกท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยว
ช่ือดังของเมืองนี้นั้นก็คือ บลูลากูน สระเขียวมรกต ที่
เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะเวียนมาสัมผัส
ความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณนั้นมี ถ ้าปูค า 
ชมหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปปางนอน เพราะภายใน
ถ ้ามืดไม่มีไฟฟ้า รวมถึงเข้าไปดูปูค า มีระยะทางข้ึนถ ้า
ประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 
นาที ในการข้ึนถ ้าปูค า คนลาวเช่ือกันว่าคนที่เข้าไปภายใน
ถ ้าปูค าแล้วเห็นปูค าถือว่าโชคดี หรือมีบุญ ปูค า ตัวโต
เต็มที่จะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวน้อย กระดองจะเป็น
สีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง จากนั้นพาทุกท่าน แวะถ่ายภาพกับ สะพานสีฟา้ (ไม่รวมค่าข้ึนสะพาน) อีกหนึ่งมุม
ถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟา้ ทอดข้ามแม่น ้าซอง นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรปู
สวยๆ บนสะพานแห่งนี้กัน จากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรือชมแม่น ้าซอง (ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) ชมธรรมชาติและเก็บ
ภาพบรรยากาศที่มีโรงแรม ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง แม่น ้าซองเป็นแม่น ้าสายเล็กๆ ของประเทศ
ลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง ในแขวงเวียงจันทร์ มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร  หากท่านใดไม่ล่องเรือ สามารถ
เดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบ และบริเวณใกล้กันมีร้านค้าของพ้ืนเมืองมากมาย ซ่ึงเป็นสินค้าราคาถูกเมื่อเทียบกับ
ประเทศไทยให้ได้ช้อปปิ้ งเป็นของฝากที่ระลึกอีกด้วย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



เย็น     บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6)  
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย 
แนะน าให้ท่านได้ลองชิมโรตีที่เปิดเรียงกันหลายร้าน และช้อปปิ้ งชุดพ้ืนเมือง กระเป๋า มากมาย 
ที่พัก : โรงแรม M&M / ภูอ่างค า / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 

 

 
 
 
เช้า    รบัประทานอาหารเช้า (มื้อที่7)  

 จากนั้นน าทุกท่านสู่ เวียงจันทน์  เที่ยวชมความสวยงาม
ของ พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปู
ชนียสถานอันส าคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจ
ของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามต านานกล่าวว่าพระ
ธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระ
ธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเก่ียวพันกับ
ประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝ่ังขวาแม่น ้าโขงอย่างแยก
ไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอย่างของ
ประเทศลาว ประตูชัย หรือ ปะตูไซ เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่
ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจ
กลางนครเวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี 
พ.ศ. 2511 เพ่ือเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพ่ือประกาศเอก
ราชจากประเทศฝรั่งเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง 
น าสัตว์ในต านานตามความเช่ือของศาสนาพุทธ เช่น กินรี 
และพญานาค เป็นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
มาตกแต่ง บริ เวณโดยรอบมีลานจัดการแสดงน ้ า พุ
ประกอบดนตรีและสวนปะตูไซ จากนั้นพาทุกท่านไปขอเงิน
ทองที่  วัดสีเมือง เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนน
เชษฐาธิราช ในนครหลวงเวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 
ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ใน
สมัยโบราณ เก่ียวข้องกับการท าพิธีส าคัญของกษัตริย์
โบราณ เช่น การราชาภิเษกข้ึนครองราชย์ จะต้องน าน ้า
พุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก 
ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจ านวนมาก แต่มี
พระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่ งที่ ช ารุดไปแล้ว  บางส่วนตั้ ง
ประดิษฐานอยู่ ซ่ึงพระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้เป็นที่เช่ือกันว่ามี
ความศักด์ิสิทธ์ิเป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเรื่องเงินทองและโชคลาภ 
สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต เวียงจันทร์  

13:45 น.    น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1041  
14:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย 
 

 
 

 

วันที่ 4 วังเวียง-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-วดัสีเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติวตัไต-ท่าอากาศยานดอนเมือง  
                                                                                                                                                                                                    อาหาร เช้า  
  



► เอกสารทีต่้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดนิทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรบัรองที่ได้รบัวคัซีนป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated (ข้อมลู ช่ือ-นามสกุล เลขพาสปอร์ต ภาษาอังกฤษ)หรือ 
International Vaccinated Certificate หรอื Vaccine Passport (เล่มเหลือง) ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
(ขอจากแอปหมอพรอ้ม) 
 

►เง่ือนไขเข้าประเทศลาว 
แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 
►เมื่อเดินทางถึงประเทศลาว 
แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดนิทางครั้งนี้จะตอ้งมีจ านวน 15 ท่านข้ึนไป กรณไีมถึ่งจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่ีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรอืยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดนิทางไมถึ่ง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนลว่งหน้า 
► ในกรณีทีลู่กค้าตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามดัจ า ทา่นละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณบีริษัทฯต้องออกตัว๋หรอืวีซ่าออกใกลว้ันเดนิทางท่านจ าเปน็ต้องช าระค่า 
ทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผู้เดนิทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวน 
หน้าหนังสือเดนิทางต้องเหลอืว่างส าหรับติดวีซ่าไมต่ ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม ่
รับผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพรอ้มหลักฐานการโอนเงินมดัจ า 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิ(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเตม็จ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ คนืเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบนิ โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเปน็อืน่ๆ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณยีกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ปน็เงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างตน้   (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถ  Upgradeที่นัง่เปน็Business Class ได้ และต้องเดนิทางไป -กลบัพร้อมตัว๋กรุป๊เท่านัน้ไม่สามารถเลื่อนวนัได้ )  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุว้ในรายการหรือ ระดบัใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวนัที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีคา่ใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) กรณีห้องพักในเมอืงทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยุด มีงานแฟรต์่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียง
แทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุว้ในรายการทัวร์ข้างตน้  
5. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใตท้้องเครื่อง 20 กิโลกรมั ถือขึน้เครือ่งได้ 7 กิโลกรัม และค่า
ประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบนิที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านตอ้งเสีย
ค่าปรบัตามที่สายการบนิเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอบุตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่
บริษัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดทีม่ีการตกลงไวกั้บบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรบัรอง
ทางการแพทย์ จากหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท
ประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร ์
9. ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เครือ่งบนิ และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทปิไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาท/ท่าน ส าหรบัหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทบัใจและน ้าใจจากท่าน 

 
หมายเหต ุ: กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรอืค่าทวัร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางหรอืปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณทีีม่ีผู้รว่มคณะไมถึ่ง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบนิ โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณคีวามล่าช้าจากสายการบนิ,การยกเลิกบนิ,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ 
การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ  
อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ  
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รบัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรบัผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับความพรอ้มให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกัน
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดนิทาง มิฉะนัน้  
บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ  


