
 

 

 
 

05.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 สายการบิน THAI SMILE เจา้หนา้ท่ีของ

บริษัทคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระก่อนการเดินทาง  

07.00 น. พาทุกท่านเหิรฟ้าสู่สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 002 บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

08.05น. เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี หลงัจากผ่านพิธีการศุลกากรเรียบรอ้ย น าคณะเดินทางไปรบัประทาน

อาหารเชา้ 🍴หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าคณะเดินทางสู่ด่าน
ชายแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1เพ่ือท าเอกสาร

ขา้มด่านสู่ประเทศลาว หลงัจากผ่านด่านพิธีการศุลกากร

เรียบรอ้ย น าคณะเดินทางสู่เมืองเวียงจนัทน์ เมืองหลวงของ

ประเทศลาว น าคณะเยี่ยมชม วดัสีเมือง  เป็นพระอารามหลวง 

วนัที่ 1 : กรุงเทพฯ-อุดรธานี-หนองคาย-นครหลวงเวียงจนัทน-์หลวงพระบาง-เขา้ที่พกั            



 

 

ตั้งอยูบ่นถนนเชษฐาธิราช ในนครหลวงเวียงจนัทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบดว้ย ศรีเมือง ศรีพลู 

ศรีฐาน สีบวับาน ศรีหอม ในสมยัโบราณ เก่ียวขอ้งกบัการท าพิธีส าคญัของกษัตริยโ์บราณ เช่น การ

ราชาภิเษกขึ้ นครองราชย ์จะตอ้งน าน ้าพุทธมนตจ์าก วดั 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก วดั

สีเมืองสรา้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2106 ในสมยัของพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช วดัน้ีเป็นท่ีตั้งของเสาหลกั ธาตุ

วดัสีเมือง เป็นธาตุท่ีสรา้งดว้ยศิลาแลงซ่ึงแตกต่างไปจากธาตุท่ีสรา้งดว้ยอิฐในระยะร่วมสมยั เท่าท่ี

เหลืออยูป่รากฏเป็นฐานบวัท่ีมีบวัคว า่และทอ้งไมข้นาดใหญ่ท่ีคาดดว้ยลกูแกว้อกไก่ ภายในวดัมี

พระพุทธรูปประดิษฐานอยูเ่ป็นจ านวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยูอ่งคห์น่ึงท่ีช ารุดไปแลว้บางส่วนตั้ง

ประดิษฐานอยู ่ ซ่ึงพระพุทธรูปองคน้ี์เป็นท่ีเช่ือกนัวา่มีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิเป็นอยา่งมากไมว่่าใครมาขอพรก็จะสมดงัใจ  จากน้ัน

น าคณะเยี่ยมชม จากน้ันน าคณะ เยี่ยมชม หอพระแกว้ เป็นอดีต

วดัในเวียงจนัทน์ ประเทศลาว ตั้งอยูริ่มถนนเซดถาทิราด ทาง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องวดัสีสะเกด โดยสรา้งขึ้ นใน พ.ศ. 2108 เพ่ือ

ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรตันปฏิมากร (พระแกว้มรกต) แต่สรา้งใหมห่ลายครั้ง ปัจจุบนัขา้งใน

เป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะทางศาสนา 

เที่ยง  🍴รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหารพ้ืนเมือง เมนู เฝอน ้า 
น าคณะเยี่ยมชม วดัสีสะเกด เดิมเป็นวดัหลวง ตั้งอยูใ่น

เวียงจนัทน์ ประเทศลาว ติดกบัหอค า พระราชวงัหลวงของ

กษัตริยล์าวสมยัก่อน สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2361 โดยเจา้อนุวงศ ์

จากการบรูณะวดัเก่าแห่งหน่ึงและจดัสรา้งพระอุโบสถหลงัใหม ่

ช่ือใหมข่องวดัเป็นการน าเอาค าวา่ "สี" หรือ "ศรี" ไปใชเ้ป็น

อุปสรรค น าหนา้ช่ือของวดัสระเกศราชวรมหาวิหาร แห่งกรุงรตันโกสินทร์ จากน้ันน าคณะเยี่ยมชม 

ประตไูซ (ประตชูยั) เป็นอนุสรณส์ถานตั้งอยูท่า้ยสุดทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของถนนลา้นชา้ง ใจกลางนครเวียงจนัทน์ 

ประเทศลาว ก่อสรา้งในระหวา่งปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2511 

เพ่ือเป็นการสดุดีวีรชนผูร้่วมรบเพ่ือประกาศเอกราชจากประเทศ

ฝรัง่เศส ปะตูไซถูกตกแต่งดว้ยศิลปะแบบลา้นชา้ง น าสตัวใ์น

ต านานตามความเช่ือของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค 

เป็นตน้ และเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง ใหทุ้ก

ท่านอิสระถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากน้ันน าคณะสกัการะ พระ

ธาตหุลวง  นับเป็นปชูนียสถานอนัส าคญัยิ่งแห่งเวียงจนัทน์ และ

เป็นศูนยร์วมใจของประชาชนชาวลาวทัว่ประเทศ ตามต านาน



 

 

กล่าววา่พระธาตุหลวงมีประวติัการก่อสรา้งนับพนัปีเช่นเดียวกนัพระธาตุพนมในประเทศไทย และ

ปรากฏความเก่ียวพนักบัประวติัศาสตรข์องดินแดนทางฝั่งขวาแม่น ้าโขงอย่างแยกไมอ่อก สถานท่ีน้ี

ถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณส์ าคญัอยา่งของประเทศลาว  ดงัปรากฏวา่ตราแผ่นดินของลาวท่ีใชอ้ยูใ่น

ปัจจุบนัน้ีมีรูปพระธาตุหลวงเป็นภาพประธานในดวงตรา ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางสู่ สถานี

รถไฟฟ้าความเร็วสูง ลาว-จนี สถานีเวียงจนัทน ์ ใหท่้านไดส้มัผสัรถไฟฟ้าความเร็วสูง ลาว-จีน ท่ี

เป็นการร่วมลงทุนระหวา่งประเทศลาวและประเทศจีน มีความยาวเป็นระยะทางในประเทศลาว 414 

กิโลเมตรปัจจุบนัในประเทศลาวเปิดใหบ้ริการทั้งหมด 6 สถานี ไดแ้ก่ นครหลวงเวียงจนัทน์ สถานี

โพนโฮง สถานีวงัเวียง สถานีหลวงพระบาง สถานีเมืองไซและสถานีบ่อเต็น (ในการวิ่งระหวา่งเมืองใน

ประเทศลาวจะใชค้วามเร็วในระดบัปานกลาง) ระหวา่งทางท่านสามารถชมบรรยากาศธรรมชาติของ

ประเทศลาวไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน ถึงสถานีหลวงพระบาง 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  🍴รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารพ้ืนเมือง 

หลงัรบัประทานอาหารค า่ น าคณะเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยลา้จากการ

เดินทาง 

 Avani + Luang Prabang Hotel หรอืระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
 

 

วนัที่ 2 : ตกับาตรขา้วเหนียว-ตลาดเชา้หลวงพระบาง-พิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง-วดัเชียงทอง-ถ ้าติง่-

น ้าตกตาดกวงส-ีพระธาตุพูส-ีเขา้ที่พกั                            

 



 

 

05.30 น. น าคณะเดินทาง ตกับาตรขา้วเหนียว ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีคุน้ตาของ

ชาวหลวงพระบางและยงัเป็นวฒันธรรมท่ีสืบสานกนัมาอยา่ง

ยาวนาน ซ่ึงในทุกๆเชา้พระสงฆแ์ละสามเณรจากวดัต่างๆจะออก

บิณฑบาตเป็นแถวยาวนับรอ้ยๆรูปโดยการตกับาตรน้ีจะรบัแต่

เฉพาะขา้วเหนียวเท่าน้ัน จากน้ันน าคณะ เดินชม ตลาดยามเชา้

หลวงพระบาง ซ่ึงจะมีอาหารพ้ืนเมือง เช่น ไคแผ่น ขา้วจ่ี หรือ

อาหารเชา้แบบชาวหลวงพระบาง คัว่หมี่ กาแฟนม ขา้วจ่ียา่งจ่ิมแจ่ว

บอง เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกัเพื่อ 

🍴รบัประทานอาหารเชา้ และท าธุระส่วนตวั จากน้ันน าคณะ

เดินทางสู่ พิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง เป็นอดีตพระราชวงัหลวงซ่ึง

เป็นท่ีประทบัของเจา้มหาชีวิตลาว ออกแบบโดยสถาปนิกชาว

ฝรัง่เศส มีหอท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปพระปางหา้มสมุทร 

ท าดว้ยทองค า 90 เปอรเ์ซ็นต ์เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองชาวลาว 

จากน้ันน าคณะเยี่ยมชม วดัเชียงทอง เป็นวดัท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัพระ

เจา้ไชยเชษฐาธิราช ไดร้บัการยกยอ่งจากนักประวติัศาสตรท์ัว่โลกให้

เป็น “สุดยอดสถาปัตยกรรมของราชอาณาจกัรลา้นชา้ง”ใหทุ้กท่านไดก้ราบสกัการะขอพรเพ่ือความ

เป็นสิริมงคลในชีวิต  

เที่ยง 🍴รบัประทานอาหารเที่ยง บนเรือ พรอ้มชมบรรยากาศแม่น ้าโขง 
 น าคณะเดินทางสู่ ถ ้าติง่ เป็นถ ้าท่ีอยูบ่นหนา้ผาริมแม่น ้าโขง ประกอบไปดว้ย 2 ถ ้า แยกขวาไปถ ้าลุ่ม 

(ล่าง) แยกซา้ยไปถ ้าเทิง (บน) ถ ้าลุ่มหรือถ ้าต่ิงล่างน้ันมีความสูง 

60 เมตร จากพื้ นน ้ามีลกัษณะเป็นโพรงถ ้าหินงอกหินยอ้ยเล็กๆ 

และยงัมีพระพุทธรูปองคเ์ล็กๆประดิษฐานอยูจ่ านวนมาก มีทั้งปาง

ประทานพร ปางหา้มญาติ จากน้ัน น าท่านคณะเดินทางสู่ น ้าตก

ตาดกวงสี เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมาก

ของหลวงพระบาง เป็นน ้าตกหินปนูสีฟ้า   เทอคว๊อยซ ์ซ่ึงเกิดจาก

แร่ธาตุท่ีอยูบ่ริเวณน ้าตก ดา้นล่างของน ้าตกจะมีสะพานและ

เสน้ทางใหท่้านไดเ้ดิมชมบรรยากาศธรรมชาติรอบๆน ้าตกซ่ึงมี

อากาศท่ีสดช่ืนและเย็นสบาย น ้าตกตาดกวงสี เป็นน ้าตกท่ีมีน ้า

ไหลตลอดปี ความสูง 60 เมตร จากพื้ นน ้ามีลกัษณะเป็นโพรงถ ้า

หินงอกหินยอ้ยเล็กๆ และยงัมีพระพุทธรูปองคเ์ล็กๆประดิษฐาน

อยูจ่ านวนมาก มีทั้งปางประทานพร ปางหา้มญาติ จากน้ันน าคณะเดินทางสู่ พระธาตพุูสี ตั้งอยูบ่น



 

 

เนินเขาสูง 150 เมตร มีบนัไดทั้งหมด 328 ขัน้ พระธาตุพสีู ตั้งอยู ่ ใจ

กลางเมืองหลวงพระบาง สองขา้งทางระหวา่งขึ้ นมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน

หอมอบอวลไปดว้ยกล่ินดอกจ าปาหลากสีสนั 

ค า่  🍴รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารพ้ืนเมือง เมนูพิเศษ สเตก็ลาว 

หลงัรบัประทานอาหารค า่ น าคณะเดินทางสู่ ถนนคนเดิน(ตลาดมืด) 

ไนทม์ารเ์ก็ตสุดฮิตของชาวหลวงพระบางและนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือน มีของพ้ืนเมืองต่างๆให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะกลบัเขา้สู่ท่ีพกั เพ่ือ

ผ่อนคลายความเม่ือยลา้จากการเดินทาง 

       Avani + Luang Prabang Hotel หรอืระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วนัที่ 3 : วดัวิชุนราข-นัง่รถไฟความเร็วสูงไปวงัเวียง-ถ ้าจงั-บลูลากูน-ล่องเรือหางยาวชมแม่น ้าซอง

ยามเยน็-ถนนคนเดินวงัเวียง-เขา้ที่พกั                        

 

เชา้ 🍴รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเยี่ยมชม วดัวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ของเมืองหลวงพระบาง สรา้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2058 ในรชัสมยัพระเจา้วิชุล

ราชแห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง พอมาถึงปี พ.ศ. 2343 พวกโจรธงด าภายใต้

การบงัคบับญัชาของพวกฮ่อ ไดเ้ขา้มาโจมตี จนวดัถูกท าลายไปส่วนหน่ึง 

จนมาถึง พ.ศ. 2441 จึงมีการบรูณปฏิสงัขรณใ์หม ่ ไดอ้ญัเชิญพระบางมาประดิษฐานในวดัแห่งน้ี  

(พระอุโบสถ) หลงัเก่าน้ันสรา้งดว้ยไมท้ั้งหลงั รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบลาวเดิม สมยัอาณาจกัร

ลาวลา้นชา้งยุคตน้คริสตศ์ตวรรษ ท่ี ๑๔ มีขนาดยาว ๓๖ เมตร กวา้ง ๑๘ เมตร  ไดเ้วลาอนัสมควร

น าคณะสู่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงหลวงพระบาง น าท่านเดินทางสู่ เมืองวงัเวียง เป็นเมืองท่ีมี

ธรรมชาติลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาสูง ตั้งอยูริ่มแม่น ้าซอง เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่มีอากาศดีมากอีกแห่งของ

ประเทศลาวจนไดฉ้ายาวา่ “กุย้หลินเมืองลาว”   

เที่ยง 🍴รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหารพ้ืนเมือง  

  น าคณะเดินทางสู่ ถ ้าจงั  เป็นสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมของวงัเวียง ถ ้าจงัเป็นถ ้าท่ีมีขนาดใหญ่ และมี

ช่ือเสียงท่ีสุดอีกดว้ย ก่อนเดินทางไปถ ้าจงัทุกท่านจะตอ้ง

ขา้ม สะพานสีสม้ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นสถานท่ีถ่ายรูปสุดฮิตอีก

จุดของเมืองวงัเวียง การเดินทางขึ้ นไปถ ้าจงัน้ันจะมีบนัได

ทั้งหมด 147 ขัน้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นทางลาดชนั โดยถ ้าจงั

จะแบ่งเป็น 2 โซน ไดแ้ก่ทางดา้นซา้ยมือ จะมองเห็นวิว



 

 

แมน่ ้าซองและทุ่งนาอนัเขียวขจี ดา้นขวามือน้ันทุกท่านจะไดพ้บกบัหินงอกหินยอ้ยมากมาย และ

ภายในถ ้าน้ันอากาศเย็นสบาย จากน้ันน าคณะเดินทางสู่ บล ูลากูน (สระมรกต) ท่านจะมองเห็น

น ้าใสสีฟ้าเขียว มีปลาแหวกวายมากมาย ซ่ึงเดิมท่ีสระมรกตสีเขียวน้ันเป็นสระท่ีเกิดตามธรรมชาติ 

ภายหลงัมีการขุดเพ่ิมเติม ใหทุ้กท่านอิสระถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าท่าน นัง่เรือหางยาวชมแม่น ้าซองยามเยน็ ซ่ึงท่าน

จะไดช้มบรรยากาศสองฟากฝั่งของแม่น ้าซองท่านจะไดเ้ห็นวิถี

ชีวิตของชาววงัเวียง   

ค า่  🍴รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารพ้ืนเมือง 

                      เมนูพิเศษ ซ้ินดาด (หมูกระทะสไตลล์าว) 

หลงัรบัประทานอาหารค า่ น าคณะสู่ ถนนคนเดินวงัเวียง ใหทุ้กท่านอิสระเดินเล่นและชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั จากน้ันน าคณะเดินทางกลบัเขา้สู่ท่ีพกั เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยลา้จากการเดินทาง 

 Amari Vang Vieng Hotel หรอืระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัที่ 4 : วงัเวียง-เวียงจนัทน-์Duty Free-ด่านหนองคาย-สนามบินอุดรธานี-กรุงเทพฯ                                                        

 

เชา้ 🍴รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจนัทน ์(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เที่ยง 🍴รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหารพ้ืนเมือง เมนูพิเศษ แหนมเนือง 

 น าคณะเดินทางสู่ด่านชายแดนจงัหวดัหนองคาย สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 1 ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ป

ป้ิงท่ี Duty Free  จากน้ันน าคณะเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี 

17.35 น. พาทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE  เท่ียวบินท่ี WE 009 บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

                   

 

 

 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการ

เดินทาง 

ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน/ท่านละ 

เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 

1 ท่าน/ท่าน

ละ 

เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน

(เสรมิ

เตยีง)/ 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน(ไม่

เสรมิเตยีง)/ 

ท่านละ 

พกัเดี่ยวจา่ย

เพิ่มท่านละ 

09-12 มิ.ย.65 20,900 20,900 20,900 19,900 9,000 

16-19 มิ.ย.65 20,900 20,900 20,900 19,900 9,000 

30 มิ.ย.-03 

ก.ค. 65 

20,900 20,900 20,900 19,900 9,000 

7-10 ก.ค. 65 20,900 20,900 20,900 19,900 9,000 

12-15 ก.ค. 65 20,900 20,900 20,900 19,900 9,000 

 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเดินทาง 10 ทา่นข้ึนไปออกเดินทาง พรอ้มหวัหนา้ทวัรไ์ทย 1 ทา่น 

หมายเหตสุ าคญั : โรงแรมและโปรแกรมการเดินทางสามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามความ

เหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา การจราจร และสายการบิน ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์

สูงสุดของลกูคา้เป็นส าคญั 
 



 

 

21-24 ก.ค. 65 20,900 20,900 20,900 19,900 9,000 

04-07 ส.ค. 65 20,900 20,900 20,900 19,900 9,000 

18-21 ส.ค. 65 20,900 20,900 20,900 19,900 9,000 

25-28 ส.ค. 65 20,900 20,900 20,900 19,900 9,000 

01-04 ก.ย. 65 20,900 20,900 20,900 19,900 9,000 

15-18 ก.ย. 65 20,900 20,900 20,900 19,900 9,000 

22-25 ก.ย. 65 20,900 20,900 20,900 19,900 9,000 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อุดรธานี  

 ค่าภาษีน ้ามนัและค่าภาษีสนามบิน 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยบริการตอ้นรบั 

 ค่าท่ีพกัตามรายการหรือระดบัเทียบเท่าพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน/หอ้ง 

 ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 400 บาท/ท่าน/ทริป 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองท่านละ 20 กิโลกรมั และน ้าหนักสมัภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมั 

 ค่าประกนัโควิดส าหรบัการเดินทางท่องเท่ียว ในวงเงินตามเง่ือนไขกรมธรรม ์วงเงินการรกัษาพยาบาล 20,000           

    USD  เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่าน้ัน (ไมร่วมค่าใชจ้่ายเมื่อเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย) 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,0000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ี

ยอ่ม อยูใ่นเง่ือนไขท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนั 

 น ้าด่ืมบริการวนัละ 2 ขวด/วนั 

 

 อตัราน้ีไม่รวม  

 



 

 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ซ่ึงเกิดจากความพึงพอใจของท่านท่ีไดร้บับริการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าท าวคัซีนพาสปอรต์และค่าบริการด าเนินการท า 

 ค่าหนังสือเดินทางไทย  

 ค่าหนังสือเดินทางส าหรบัชาวต่างชาติและค่าธรรมเนียมแจง้เขา้-ออก (ส าหรบัผูเ้ดินทางต่างชาติ) 

ค่าวีซ่าเขา้ประเทศลาว(กรณีท่ีลกูคา้ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางสญัชาติไทยและไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางท่ีทางประเทศ

ลาวระบุไวว้่าฟรีวีซ่าในการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงจะเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงท าวีซ่าหน้าด่าน ค่าวีซ่าโดยประมาณ 35-

40 USD ต่อท่าน พรอ้มรูปถ่ายพื้ นหลงัสีขาวขนาด 2x2 น้ิว จ านวน 2ใบ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ อาทิเช่น ค่าซกัรีด,ค่าโทรศพัท,์ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าน ้าหนักสมัภาระเกิน 20 กิโลกรมั ตอ้งเสียค่าน ้าหนักส่วนเกินตามราคาท่ีสายการบินระบุไว ้

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์ 

1.ช าระค่ามดัจ า 10,000 บาท/ท่าน พรอ้มหน้าพาสปอรต์และพาสปอรต์ตอ้งมีอายุเหลือส าหรบัการเดินทางไมต่ า่

กวา่ 6 เดือน (นับจากวนัท่ีเดินทางออกนอกประเทศ) และเอกสารการฉีดวคัซีนโควิด-19 (ส าหรบัการลงทะเบียน 

Thailand Pass เขา้ประเทศไทย) และช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการจองทวัร ์

1.แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช ้100 % 

2.แจง้การยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50 % ของค่าทวัร ์

3.แจง้การยกเลิกน้อยกวา่ 7 วนัก่อนเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุป๊ออกเดินทางไดอ้ยา่ง

นอ้ย 10 ท่าน ในกรณีน้ีบริษทัยนิดีคืนเงินค่าใชจ้า่ยใหท้ั้งหมด หรือจดัหาโปรแกรมทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

2.หากท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน จากทางบริษัทฯ 

3.เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะทวัร ์ หากท่านงด รายการใดรายการหน่ึงไมพ่รอ้มเดินทางพรอ้มคณะถือว่าสละ

สิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งเงินคืนไดจ้ากทางบริษัทฯ 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เท่ียวบิน ไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 



 

 

5.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทวัร ์หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์

และอุบติัเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น เกิดความลา้ชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อการจล

ต่างๆเป็นตน้ 

6.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ หากท่านถูกปฏิเสธ ในการเขา้หรืออกนอกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองทั้งในไทยและ

ต่างประเทศ ไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

7.ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดการสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาณของตวันักท่องเท่ียวเอง 

8.กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด ตอ้งมีการการนัตีค่ามดัจ าจากทางสายการบิน ค่ามดัจ าโรงแรม หรือผ่าน

ตวัแทนในประเทศและต่างประเทศไมอ่าจขอเงินคืนได ้รวมถึงเท่ียวบิน Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืน

เงินค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 

 

***เม่ือทา่นไดมี้การช าเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัจะถือว่าทา่นได้

ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงทั้งหมดเรียบรอ้ยแลว้*** 

 

พาสปอรต์ ตอ้งเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือนข้ึนไป (นบัจากวนัท่ีเดินทาง) 

กรุณาน าสง่พาสปอรต์ใหบ้ริษทัก่อนเดินทางล่วงหนา้ 10 วนั 

 

 


