
 

 

รหัสทัวร PKM1901819 

ทัวรลาว วังเวียง เวียงจันทน บลูลากูน 3 วัน 2 คืน (QV) 
เยือนนครหลวงเวียงจันทน   นมัสการพระธาตุหลวง   เทีย่ววังเวียง 
สัมผัสแหงอารยธรรมลานซาง   สัมผสัชีถีชีวิตแหงซาวลาว 

สัมผัสความงามแหงธรรมซาติ   โอดอกจําปามาลา งามจริง มิ่งเมืองลาว 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
1. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจาํนวนตั�งแต ่� ท่านขึ� นไป ไม่มีหัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมี

ไกดท์อ้งถิ� น(พูดไทยได)้รอรบัที�สนามบินเวียงจนัทน ์
2. ค่าบรกิารทวัรไ์ม่รวม ทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 800 บาท 

 



 

 

 
 
07.30 น.  ...พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภู มิ  อาคารผู โดยสารช้ัน 4  ประตู  10 

เคานเตอร W  
  สายการบินลาว แอรไลน (QV)  
09.35 น. ...เดินทางสู นครหลวงเวียงจันทน โดยสายการบินลาว แอรไลน เที่ยวบินที่ 
QV442 
  (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
10.55 น.  ถึง สนามบินวตัไต นครหลวงเวียงจันทน ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง 
  ไกดทองถิ่นรับคณะที่สนามบินวัตไต นครเวียงจันทน โดยชูป�าย 
 
 
 
    ...นําทานเปลี่ยนการเดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  ...จากน้ันนําทานสู เมืองวังเวียง เมืองแหงขุนเขา และสายน้ําเมืองตากอากาศของ

ทหารอเมริกาในสมัยสงครามเวียดนามเมืองที่ไดชื่อวา กุยหลินเมืองลาว...
ระหวางทางแวะบานทาเรือหมูบานประมงที่ใหญที่สุด เปนแหลงทําปลาราปลา
แดกซึ่งเปนอาหารหลักของชาวลาวทั้งประเทศ 

16.30 น.  …เดินทางถึง วังเวียง ...แลวนําทานเดินผาน สะพานขามแมนํ้าซอง(สะพานสม) 
ซึ่งเปนเอกลักษณอีกแหงหน่ึงของถํ้าจังเพราะสะพานจะมีสีสมสะดุดตา  

 
 
 
 
 
 
 

วนัแรกของการเดนิทาง(1) กรงุเทพฯ – เวียงจนัทน - วงัเวียง 



 

 

  ...จากนั้นนําทานเดินทางขึ้นบันได ถํ้าจัง 147 ข้ัน เปนทางลาดชัน เมื่อเดินขึ้นไปถึง
ก็จะพบกับถํ้า ซึ่งแบงเปน 2 โซนดวยกัน คือ ถํ้าฝم�งซายมือเมื่อเดินเขาไปก็จะไปถึง
จุดชมวิวจากจุดน้ีสามารถมองเห็นวิวแมน้ําซอง กับทุงนาสีเขียวกับธรรมชาติที่
สมบูรณของเมืองวังเวียง สวนโซนขวามือสัมผัสกับหินงอกหินยอยในรูปลักษณ
ตางๆ ภายในถํ้าอากาศเย็นสบาย เน่ืองจากมีแมน้ําไหลออกจากปากถํ้าสูพื้น
ดานลาง 

 
 
 
 
 
 
 
  นําทานเขาพักที่ โรงแรมทวีสุข รีสอรท หรือระดับเทียบเทา 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม  
 
 
 
 
    
 
  …หลังอาหารเดินเท่ียว ชมเมืองวังเวียงยามราตรี เมืองที่ทุกทานสามารถ กิน น่ัง 

นอน ดื่ม                       
ไดที่น่ีที่เดียวในเมืองลาว ...จากน้ันแยกยายพักผอนตาม อัธยาศัย 

 
 
 
 
 



 

 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
   ...นําทุกทานสู บลูลากูน 2 ...อิสระใหทานไดเลนน้ํา และสนุกกับกิจกรรมตางๆ 

เชน ลองหวงยาง/ สไลนเดอร/กระโดดเชือก/เลน Zip Line/หรือสนุกกับขับรถบัก
กี้ ฯลฯ (คาซิบไลน / คาขับรถบักกี้ ไมรวมในคาทัวร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
บาย อิสระใหทานไดพักผอนเลนน้ําหนาที่พัก หรือเลือกกิจกรรมที่เหมาะแกทุกทาน 

ลองเรือหางยาว  
 ลองเรือคะยัก ลอดถํ้าน้ํา ซิบไลน  ขับรถ AIV ขับรถบักกี้ (คากิจกรรมไมไดรวมอยู

ในคาบรกิารทัวร) 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2)  วงัเวยีง 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
  นําทานเขาพักที่ โรงแรมทวีสุข รีสอรท หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
07.00 น. …จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เวียงจันทน  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.)นคร

หลวงเวียงจันทน (นะคอนหลวงเวียงจัน) เปนนครหลวงของประเทศลาว และเปน
เขตที่ต้ังของกรุงเวียงจนัทน ซึ่งเปนทั้งเมืองหลวงของลาวและเมืองเอกของเขตการ
ปกครองดังกลาว ตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศ มีเขตติดตอกับหนองคายของ
ประเทศไทย เช่ือมตอคมนาคมดวยสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที ่1 นครหลวง
เวียงจันทนเปนเขตปกครองที่มีความเจริญของเมืองมากที่สุดในบรรดาเขตการ
ปกครองระดับบนสุด ๑๗ แหงของประเทศลาว กอตั้งเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยแยก
ออกมาจากแขวงเวียงจันทน[1] 
 เดิมช่ือ "กําแพงนครเวียงจันทน"กอนจะเปลี่ยนชื่อเปน "นครหลวงเวียงจันทน" 
 

  เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร  
 
 ...นําทานชม ประตูชัย ซึ่งเปนสัญลักษณของชัย

ชนะและอธิปไตยของลาว 
 ...นําทานนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเปน

สัญลักษณของเมืองเวียงจันทน ชมศิลปะแบบลานชางและถายรูป เลือกชมของ
พื้นเมืองที่แมคาชาวลาวนํามาจําหนาย 

  ...จากน้ันชม หอพระแกว เขานมัสการพระประธานเพ่ือความเปนสิริมงคล 
  ...แวะชม วัดศรีสะเกด เปนวัดหลวงที่มีภาพเขียนลายผนัง (ท่ีเลือนหายไปบางสวนแลว) และ
ภาย 
  ในทั้งสวนกําแพง และในโบสถ(สิม) มีพระพุทธรูปใหญ เล็กเต็มไปหมด และเช่ือวาเปนวัดที่มี

วนัที่สามของการเดนิทาง(3)  วงัเวยีง-เวียงจนัทน-กรงุเทพฯ 



 

 

  พระพุทธรูปอยูมากที่สุด 
  ...หากมีเวลาเหลือ นําทานแวะซื้อของฝากคนทางบานที่ ตลาดเชา  
 
 
 
 
 
 
   
16:30 น.  ...สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินวัตไต  
18.40 น. ...เดินทางกลับสู กรงุเทพ โดยสายการบินลาว แอรไลน เที่ยวบินที่ 

QV445 
  (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
19.40 น. ...เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดย
คํานึงถงึประโยชน ของลูกคาเปนสําคัญ 
 



 

 

อัตราคาบริการ  1 เมษายน – 30 กันยายน 2562 

 กําหนดวันเดินทาง  ผูใหญพักหองละ 2 
ทาน พักเด่ียว จายเพ่ิม  

03 - 05 พฤษภาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
10 - 11 พฤษภาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
17 - 19 พฤษภาคม 2562        
Long   weekend     11,888.-บาท 

1,700.-บาท 

18 - 20 พฤษภาคม 2562        
Long   weekend     11,888.-บาท 

1,700.-บาท 

24 - 26 พฤษภาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
31 - 02 มิถุนายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
07 - 09 มิถุนายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
14 - 16 มิถุนายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
21 - 23 มิถุนายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
28 - 30 มิถุนายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
05 - 07 กรกฎาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
12 - 14 กรกฎาคม 2562 9,999.-บาท 1,500.-บาท 
15 - 17 กรกฎาคม 2562     Long   
weekend     11,888.-บาท 

1,700.-บาท 

19 - 21 กรกฎาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
26 - 28 กรกฎาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
02 - 04 สิงหาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
09 - 11 สิงหาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
10 - 12 สิงหาคม 2562     Long   
weekend     11,888.-บาท 

1,700.-บาท 

16 - 18 สิงหาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
23 - 25 สิงหาคม 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
30 - 01 กันยายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 



 

 

06 - 08 กันยายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
13 - 15 กันยายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
20 - 22 กันยายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
27 - 28 กันยายน 2562 10,888.-บาท 1,500.-บาท 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ–เวียงจันทน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอร
ไลน(QV) 

 รถตูปรบัอากาศนําทานทองเที่ยวตลอดรายการ 
 ที่พัก 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการ 
 อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามที่ระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมการทองเที่ยวประเทศลาว ตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 มัคคุเทศกทองถิ่น พูดภาษาไทย ดูแลทานตลอดการเดินทาง 
 ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม บริษัทไทยประกันภัย 
 
อัตราคาบริการไมไดรวม 

 อาหารและเครื่องด่ืม และ คาใชจายสวนตัวตาง ๆ นอกเหนือจากทีร่ายการระบุไว   
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหักภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 ธรรมเนียมวีซา สําหรับลูกคาตางชาติ ท่ีไมใชคนไทย 
 คากิจกรรมตางๆ เชน ลองเรือหางยาว/ลองเรือคะยัก/ซิบไลน/ขับรถ AIV/

ขับรถบักก้ี ฯลฯ 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 800 บาท 

 
หมายเหตุ  
1. อัตราคาบริการเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 

เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได และ/หรือ ขอคืนเงินคาทัวร คาจองทัวร 



 

 

2. กรุปออกเดินทางตองมีจํานวนไมตํ่ากวา 8 ทานขึ้นไป / ไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
และมีไกดทองถิ่นรอรับที่สนามบินเวียงจันทน กรณีไมถึงไมสามารถออกเดินทางได บรษิัทฯ 
จะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอย 10 วัน  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราคาบรกิาร เน่ืองจาก คาภาษี เซอรชารทน้ํามันสาย
การบินปรบัขึ้น และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน  

4. กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทฯกอน
ทําการจอง มิฉะน้ันบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น  

5. สายการบินมีนโยบายใน จํากัดน้ําหนักทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  กรณีนํ้าหนักกระเป�าเกิน 
20 กิโลกรัม ทานตองชําระคาน้ําหนักสวนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบิน
เรียกเก็บ 

6. เอกสารที่ประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ทีเ่หลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 
6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหนาวางติดกนัอยางนอย 2 หนา  

 
 
เงื่อนไขการจองทัวร   
- การจองทัวร ชําระทานละ 2,000 บาท พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ท่ีเหลืออายุการใชงาน
ไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ และเหลือหนาวางติดกันอยางนอย 2 หนา 
- คาทัวรที่เหลือ ชําระกอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทาน
งดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เน่ืองจากรายการทัวรแบบเหมาเหมา
จาย 
 



 

 

หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลกูคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 8 ทาน 
2 .ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบินโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. กอนตัดสินใจจองทัวร ทานควรอานเงื่อนไขตางๆ ใหครบถวนจนเปนที่พอใจกอนชําระ
คาบรกิาร ท้ังน้ีเพื่อเปนประโยชนแกตวัทานและสมาชิกเอง และเมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจา
หรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ในบริษัท ฯ กําหนด 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

9. กรณีผูเดนิทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การขับรถในลาว จํากัดความเร็ว ไมเกิน 60-80 กมตอช่ัวโมง (แลวแตพื้นท่ี) 
13. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
14. ทางบริษัทฯ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยูเหนือการควบคุมของ

เจาหนาท่ี อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุนวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติตางๆ 
ฯลฯซึ่งอาจจะทําใหทางสายการบินงดเวนการบินตามเวลาที่กําหนด และ/หรือตารางเวลาบิน
ของสายการบินที่ใชในเท่ียวบินน้ันๆ ไมสามารถเดินทางตามเวลาท่ีกําหนด โดยคาใชจาย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย 
ความลาชาจากอุบัติเหตุตางๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองจากทาง
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม
ถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชนทุกทานสมาชิก
เปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 


