
 

 

รหัสทัวร BID1901812 

ทัวรลาว  มหศัจรรย วังเวียง เวียงจันทน บลูลากูน 3 วัน 2 คืน (PG)  
ขึ้นบอลลูนยกัษ   ชมวิวเมืองวังเวียง   หอพระแกว 

สักการะพระธาตุหลวง   ชมอนุสาวรีย ประตูชัย 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ–หอพระแกว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วังเวียง–ถนนโรต ี
  ไ(-/กลางวัน/เย็น) 
06.30น. พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประต ู4 เคาทเตอร F สายการบิน

บางกอกแอรเวย Bangkok Airway (PG) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก
แกทุกทาน        

09.45 น. ออกเดินทางสู เมืองหลวงนครเวียงจันทน โดยเที่ยวบิน PG943 (**มีบริการ
อาหารรอนบนเคร่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่

นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่น่ังบนเคร่ืองบินได
ในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

 
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินวัตไต เมืองเวียงจันทน ประเทศลาว ผานพิธีการตรวจคนเขา

เมือง  
 
 



 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวันดวย ขาวจี่ปาเต (ขนมปงฝรั่งเศสที่ยัดใสดวยปาเต และ

เครื่องเคียง) ที่ขึ้นช่ือของเวียงจันทร 
จากน้ัน พาคณะเยี่ยมชม หอพระแกว ซึ่ง

เคยเปนที่ประดิษฐานขององคพระ
แกวมรกต ในสมัยกอนหอพระ
แกวแหงน้ีสรางขึ้นในป ค.ศ.1565 
ในรัชกาลของพระไชยเชษฐา 
ป จ จุ บั น ไ ด เป ลี่ ย น ม า เป น 
พิพิ ธภัณ ฑ ใช เป นที่ เก็บสะสม
พระพุทธรูป  

จากน้ัน นําทาน ชมอนุสาวรียประตูชัย ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนคร
เวียงจันทนบนถนนลานชางจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สรางเสร็จในป พ.ศ.
2512เป นอ นุสรณ สถาน เพื่ อ
ระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละ
ชีวิตในสงครามกอนหนาการ
ปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสตประตูชัย
มีชื่อ เรียกอีกอยางวา รัยเวย
แนวตั้งเพราะการกอสรางน้ีใช
ปูนซีเมนสจากประเทศอเมริกาที่
ซื้อมาเพื่อสรางสนามบินใหมใน
เวียงจันทนในระหวางสงคราม
อินโดจีนแตพายเสียกอนจึงไดนํามาสรางประตูชัยแทนเปนสถาปตยกรรมที่
ผสมผสานศิลปะลานชางกับฝรั่งเศสเขาดวยกันอยางงดงามและกลมกลืนอยางยิ่ง 
จากน้ันนําทานเดนิทางตอเพื่อไปสักการะบูชา พระธาตุหลวง ซึ่งเปนศาสนสถานที่
สําคัญที่สุดของประเทศลาว เปนสัญลักษณประจําชาติลาว และมีความหมายตอ
จิตใจของประชาชนชาวลาวอยางยิ่ง สรางขึ้นในศตวรรษที่ 16 ซึ่งเปนเจดียที่มี



 

 

ลักษณ ะโดดเดนที่ สุดในอาณ าจักรล านชาง เปนการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมในพระพุทธศาสนา กับสถาปตยกรรมของอาณาจักรลานชาง 

 
จากน้ัน นําทานเดินทางมุงหนาสู เมืองวังเวียง จากนครหลวงเวียงจันทร (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) สัมผัสวิถีชีวิตความเปนอยูและธรรมชาติทามกลางขุนเขาที่
รายลอมอยูโดยรอบ จนไดชื่อวาเปน “กุยหลินแหงเมืองลาว” 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ รานอาหารที่วังเวียง  และใหทานไดพักผอนตาม
อัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับสีสันยามคํ่าคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน 
(Walking Street)หรือถนนโรตีซึ่งมีโรตีใหทานไดเลือกชิมกันอยางจุใจ 

เขาสูที่พัก THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเทาระดับ 
4 ดาวของประเทศลาว 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง วังเวียง–ลองเรือคายัค–ถํ้านอน–Zip Line–ถํ้าจัง–ถํ้าปูคํา–บลูลากูน –
บอลลูนยักษ 

  ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา    บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก  

นําทานเดินทางสู ตอนตนของแมน้ําซอง ใหทานสนุกสนานกับกิจกรรม ลองเรือ
คายัค สัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด(น่ังลําละ 2 ทาน) ระหวางทางแวะชม ถํ้านอน 
ซึ่งคณะจะไดนั่งหวงยางลอยน้ําเขาไปภายในถํ้า เปนกิจกรรมท่ีทาทายอีกอยางหน่ึง 
และอีกกิจกรรม คือ Zip Line การโหนสลิงทาทายความสูง (ไมรวมในคาบริการ 
600 บาท/ทาน) 
 

 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

หลังรับประทานอาหารพาทานตระการตากับความงามของหินงอกหินยอยในถํ้าจัง
ภายในบรรยากาศเย็นสบายรวมทั้งสูดอากาศแสนบริสุทธิ์บนยอดถํ้า พรอมทั้งชม 
จุดชมวิว สุดยอดถํ้าที่ทานจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงไดทั้งเมือง จากน้ันนํา
ทานชม ถํ้าปูคํา เปนถํ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ และยังมีกองทัพปูที่มีสีทองคํา ซึ่งเปนที่มาของ
ชื่อที่วาถํ้าปูคํา (น่ังรถสองแถว 14-16 ทาน/คัน) ระหวางทางเพลิดเพลินกับ
ธรรมชาติที่ลอมดวยภูเขาหินปูน  



 

 

 
หลังจากน้ันอิสระเลนน้ําตามอัธยาศัยที่ บลูลากูน จากน้ันนําทานไปยังสถานที่เชา 
บอลลูน ยักษ  สํ าหรับท านที่ อยากขึ้ น
บอลลู นยั กษ เพื่ อชม เมื องวั ง เวี ย ง อัน
สวยงามในมุมสูงเพ่ือความประทับใจแปลก
ใหมอยางที่ไมเคยพบเห็นที่ไหน(ไมรวมใน
คาบริการ 3,000 บาท/ทาน) ไดเวลา
สมควรเดินทางกลับที่พัก พักผอนตาม
อัธยาศัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า   บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 
เขาสูที่พัก THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเทาระดับ 

4 ดาวของประเทศลาว 
วันที่สาม วังเวียง – เวียงจันทร – กรุงเทพฯ 
   (เชา/-/-) 

06.00 น.       บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก พรอมเก็บสัมภาระและเช็คเอาทเพื่อ
เดินทางกลับ  

06.30 น.       นําทานเดินทางออกจากวังเวียงมุงหนาสู นครหลวงเวียงจันทร เพื่อไปยัง
สนามบินนานาชาติวัตไต  

11.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอรเวย Bangkok 
Airway (PG) เที่ยวบินที่ PG944  
(**มีบริการอาหารรอนบนเคร่ือง) 

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
....................................................................................... 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว เวียงจันทน วังเวียง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน PG 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
24 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
07 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
28 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
05 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
12 ต.ค.62 14 ต.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
26 ต.ค.62 28 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 



 

 

02 พ.ย.62 04 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
16 พ.ย.62 18 พ.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
23 พ.ย.62 25 พ.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
30 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
14 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
21 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 
11 ม.ค.63 13 ม.ค.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
18 ม.ค.63 20 ม.ค.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
25 ม.ค.63 27 ม.ค.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
01 ก.พ.63 03 ก.พ.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสีย
ทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถตูรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  



 

 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถอืวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 


