
 

 

 
LAOS 4Days 3Nights  

ซุปตาร.์..อะโลฮา่ สปป.ลาว 
กําหนดการเดนิทาง ตลุาคม - ธนัวาคม 2565 

 
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) 

 ชมเมอืงมรดกโลก นํา้ตกตาดกวางส ีพระราชวงัหลวงพระบาง วดัวชุินราช พระธาตพุูส ี



 

 

 ตกับาตรขา้วเหนยีวทีห่ลวงพระบาง วดัเซยีงทอง ชอ้ปป้ิงตลาดมดืหลวงพระบาง  
 ไหวพ้ระขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ที ่พระธาตหุลวง วดัสเีมอืง เช็คอนิแลนดม์ารค์ของลาว "ประตชูยั" 
 เก็บภาพความประทบัใจกบัไฮไลทว์งัเวยีง บลลูากนู ถํา้ปดํูา และ สะพานสฟ้ีา 
 ลอ่งเรอืแมนํ่า้ซอง ชมบรรยากาศและความสวยงามของวงัเวยีง 

 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามทําเนยีม  

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(ไมม่รีาคาสําหรบัเด็ก) 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 



 

 

สําหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ราคาเด็กตํา่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 

 

กวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและควา 
วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตวิตัไต - วดัสเีมอืง – พระธาตหุลวง  
                 ประตชูยั - วงัเวยีง - ถนนคนเดนิวงัเวยีง 
09.00 น.   พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 

เคาน์เตอร์ สายการบนิ Air Asia โดยมีเจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยตอ้นรับอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร 
น้ําหนักกระเป๋าโหลด 20 กก. และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. / ทา่น 

12.05 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่เวยีงจนัทร ์ประเทศลาว โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD1040 นําทา่น
ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

13.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตวิตัไต เวยีงจันทร ์ประเทศลาว 
นําทา่นสูขั่น้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีล่าวเทา่กับประเทศไทย)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  
 จากนัน้พาทุกท่านไปขอเงนิทองที ่วดัสเีมอืง เป็นพระอารามหลวง ตัง้อยู่บนถนนเชษฐาธ ิราช ในนคร

หลวงเวียงจันทน์ ถอืเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบดว้ย ศรีเมือง ศรีพล ศรีฐาน สบีัวบาน ศรีหอม ในสมัย
โบราณ เกีย่วขอ้งกับการทําพธิสีําคัญของกษัตรยิโ์บราณ เชน่ การราชาภเิษกขึน้ครองราชยจ์ะตอ้งนําน้ํา
พุทธมนตจ์าก วัด 5 ศร ีทัง้หมดมาประกอบพธิพุีทธาภเิษก ภายในวัดมพีระพุทธรูปประดษิฐานอยู่เป็น
จํานวนมาก แต่มพีระพุทธรูปอยู่องคห์นึ่งทีช่ํารุดไปแลว้ บางส่วนตัง้ประดษิฐานอยู่ ซึง่พระพุทธรูปทีว่ัด
แหง่น้ีเป็นทีเ่ชือ่กันวา่มคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นอยา่งมาก ไมว่า่ใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนสว่นมากมักมาขอ
พรเรือ่งเงนิทองและโซคลาภ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 จากนัน้นําทา่นเทีย่วชมความสวยงามของ พระธาตุหลวง หรอืพระเจดยีโ์ลกะจุฬามณี ตามตํานานกลา่ว
ว่าหลังจากสรา้งพระธาตุพนม พระเจา้จันทบุรีประสทิธศิักดิ ์ผูร้องเวียงจันทน์ ไดทํ้าพธิีบรรจุพระบรม
สารรีกิธาตจุากเมอืงราชคฤหไ์วท้ีน่ี่แลว้ และนําทา่นชม ประตชูยั หรอืปะตไูซ เป็นแลนดม์ารค์ทีส่ําคญัอกี
แหง่ของเวยีงจันทนค์รับ ทีน่ี่สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานใหก้ับประชาชนทีต่อ่สูแ้ละเสยีชวีติในสงคราม
กอ่นการปฏวิัตพิรรคคอมมวินสิต ์จะเห็นไดว้า่ประตชูยัมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ซึง่ไดรั้บอทิธพิลมาจาก
ประตูชัยในกรุงปารสี ประเทศฝร่ังเศส บรเิวณโดยรอบจะถกูลอ้มรอบดว้ยสวนสวย น้ําพุ และดอกไมท้ีถ่กู
ตกแตง่อยา่งสวยงาม 

 
 นําท่านเดนิทางเขา้สู ่วงัเวยีง จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอัยาศัยที ่ถนนคนเดนิวงัเวยีง โดยสอง

ขา้งทางจะมรีา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย แนะนําใหท้่านไดล้องชมิโรตทีีเ่ปีดเรยีงกันหลายรา้น และช ้
อปป้ิงชดุพืน้เมอืง กระเป๋า มากมาย 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่  
ทีพ่กั  โรงแรม THAVISOUK HOTEL AND ISLAND,วงัเวยีง โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่อง   บลูลากูน – ถํา้ปูคํา – สะพานสฟ้ีา - ล่องเรอืแม่นํา้ซอง – สถานรีถไฟฟ้าความเร็วสูงวงัเวยีง - 

หลวงพระบาง - เมอืงหลวงพระบาง - วดัใหม ่
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  
 พาทุกท่านไปซมสถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังของเมอืงน้ีนัน้ก็คอื บลูลากูน สระเขยีวมรกต ทีเ่ทีย่วยอดฮติ

ของนักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งแวะเวยีนมาสมัผัสความสงบ โดยมภีเูขาลอ้มรอบ  
 ในบรเิวณนัน้ม ีถํา้ปูคํา ชมหนิงอกหนิยอ้ย มพีระพุทธรูปปางนอน รวมถงึเขา้ไปดูปคูํา มรีะยะทางขึน้ถ้ํา

ประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชนั ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีในการขึน้ถ้ําปคูํา คนลาวเชือ่กันวา่คนทีเ่ขา้
ไปกายในถ้ําปคูําแลว้เห็นปคูําถอืวา่โชคด ีหรอืมบีญุ ปคูํา ตัวโตเต็มทีจ่ะมสีเีหลอืงทอง แตถ่า้เป็นตัวนอ้ย
กระดองจะเป็นสเีขยีว ขาจะยาวมสีสีม้ออกทอง 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

จากนัน้พาทุกท่าน แวะถ่ายภาพกับ สะพานสฟ้ีา *ไม่รวมค่าขึน้สะพาน* อกีหนึ่งมุมถ่ายรูปสวยๆในวัง
เวยีง ทอดขา้มแม่น้ําซอง นักท่องเทีย่วส่วนมากนิยมมาเดนิชมววิและถ่ายรูปสวยๆบนสะพานแห่งน้ีกัน 
จากนั้นพาทุกท่าน ส่องเรอืชมแม่นํา้ซอง *ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ* ชมธรรมชาติและเก็บภาพ
บรรยากาศตลอดสองขา้งทาง แม่น้ําซองเป็นแม่น้ําสายเล็กๆ ของประเทศลาวทีไ่หลผ่านเมอืงวังเวยีงใน
แขวงเวยีงจันทร ์มคีวามยาวประมาณ 36 กโิลเมตร สําหรับทา่นใดไมป่ระสงคล์อ่งเรอื สามารถเดนิเลน่ชม
บรรยากาศโดยรอบ และบรเิวณใกลก้ันมรีา้นคา้ของพื้นเมอืงมากมาย ใหท้่านไดช้อ๊ปป้ิงเป็นของฝากที่
ระลกึอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  
นําทา่นออกเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพือ่ขึน้รถไฟความเร็วสงูเดนิทางจากวังเวยีงสูห่ลวงพระบาง 
**เวลารถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้หากมกีารเปลีย่นแปลง** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทุกท่านเดนิทางสู่ใจกลางเมือง หลวงพระบาง เป็นเมืองที่มีการตัง้ถิน่ฐานครัง้แรกทีม่ีมานานกว่า 
1200 ปี เมอืงหลวงพระบางเป็นทัง้เมอืงหลวงของราชอาณาจักรโบราณและยคุสมัยใหม ่ 
จากนัน้พาทุกท่านไปที ่วดัใหมสุ่วรรณภูมาราม เป็นวัดทีม่กีําแพงหนา้อุโบสถสวยงามทีส่ดุ กําแพงสี
ทองอร่ามน้ีบอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรซาดกและรามเกยีรติ ์ทําใหว้ัดใหม่สุวรรณภูมารามดู
ศักดิส์ทิธิย์ ิง่ขึน้ตัง้แตเ่ดนิขึน้มาทีร่ะเบยีงอโุบสถจนรอบบรเิวณวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คํา่    รบัประทานอาหารคํา่   
ทีพ่กั  โรงแรมสายสมัพนัธ,์ Sunway Hotel หลวงพระบาง โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่าม   วดัเชยีงทอง – พระธาตพุูส ี- พระราชวงัหลวงพระบาง - วดัวชุินราช – ออกพบตก - ตลาดมดื

หลวงพระบาง 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  

 นําท่านชม วดัเซยีงทอง อีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง เป็นวัดที่สําคัญ และมีความ
งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของลาวสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ไชยเซษฐาธริาช วัดน้ีไดรั้บการยกย่องจากนัก
โบราณคดวีา่ เป็นดั่งอัญมณีแหง่สถาปัตยกรรมสาว ดว้ยความงดงาม และยังคงซึง่ไวซ้ ึง่รูปแบบของศลิปะ
ลา้นชา้งทีส่มบูรณ์ ทางดา้นหลังของพระวหิารซึง่เป็นทีต่ัง้ของหอพระม่าน และพระพุทธไสยาสน์ ผนัง
ดา้นนอกทาพืน้เป็นสชีมพูกหุลาบ ตกแตง่ดอกลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
พาทุกท่านเทีย่วชม พระธาตุพูส ีตัง้อยู่บนยอดเขาทีม่คีวามสงูราว 150 เมตร ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงหลวง
พระบาง สามารถเดนิขึน้บันได 328 ขัน้เพือ่ชมความสวยงามของพระธาต ุและชมววิของหลวงพระบางได ้
แบบ 360 องศาจากดา้นบน  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวงพระบาง สรา้งในรัชสมัยเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์โดยสถาปนิกชาว
ฝร่ังเศส เป็นการผสมผสานระหวา่งศลิปะแบบฝร่ังเศสและลาว เป็นทีป่ระทับของเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์
จนพระองคส์วรรคต ก็มกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง เมือ่ พศ.2518 ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมาเป็นพพิธิภัณฑ ์
นําท่านชมหอพระบางเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระคู่บา้นคู่เมอืง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางหา้ม
สมทุรเป็นศลิปะขอมสมัยบายน น้ําหนัก 54 กโิลกรัม เป็นทองคาํ 90% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั   

จากนัน้พาทุกท่านชมความสวยงามของ วดัวชุินราช เป็นวัดเกา่แกท่ีสุ่ดของเมอืงหลวงพระบาง สรา้ง
เมือ่ พ.ศ. 2046 โดย วัดแห่งน้ียังเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปสําคัญหลายองค ์อาท ิพระแซกคํา, พระ
พุทธมหามณีรัตนปฏมิากร (พระแกว้มรกต) กอ่นอัญเชญิมาประดษิฐานทีก่รุงเทพฯ, พระแกว้ขาว จาก จ.
เชยีงใหม ่ฯลฯ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

จากนัน้นําท่านไป ออกพบตก อกีหนึง่มุมพักผ่อนทางวัฒนธรรม ทีน่ี่เป็นเหมอืน Living Museum ทีใ่ห ้
ความรูใ้นเรือ่งเกีย่วกับสิง่ทอและผา้พืน้เมอืงของลาว คําว่าออกพบตกมทีีม่าจากชา่งภาพชาวอังกฤษมา
พบกับสาวทอผา้ชาวลาว มอีดุมการณ์เดยีวกันคอือยากใหผ้า้ทอเป็นทีรู่จั้ก ภายในประกอบดว้ยสตดูโิอทอ
ผา้ มุมเวริค์ช็อป ใหไ้ดส้นุกทดลองเป็นสาวทอผา้ และยังมรีา้นใหช้็อปกัน ซึง่ผลติภัณฑม์ทีัง้มาจากทีน่ี่
และชุมชนต่างๆ เป็นการกระจายรายไดสู้่ชาวบา้น นอกจากน้ียังมหีอ้งอาหาร ทัง้โซนววิโขง และบา้น
ตน้ไม ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากนัน้อสิระใหท้า่นพักผอ่นที ่ตลาดมดืหลวงพระบาง จะมกีารตัง้รา้นรวงขายของเป็นแถวแนวยาวผ่าน
พระราชวังเกา่ไปจนถงึวงเวยีน ลักษณะคลา้ยกับถนนคนเดนิบา้นเรา มกีารปิดถนนใหไ้ดเ้ปิดรา้นกันอยา่ง
เต็มที่ สําหรับของที่วางขายจะออกเป็นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม มีสินคา้
หลากหลายแนว  

 
คํา่    อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดมดืหลวงพระบาง 
ทีพ่กั  โรงแรมสายสมัพนัธ,์ Sunway Hotel หลวงพระบาง โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่ ี ่ ตกับาตรขา้วเหนยีว – ตลาดเชา้หลวงพระบาง - นํา้ตกตาดกวางส ี– ทา่อากาศยานนานาชาติ

หลวงพระบาง - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เชญิท่านร่วมทําบุญ ใสบ่าตรขา้วเหนยีว พรอ้มกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเชา้ พระสงฆแ์ละ
สามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบณิฑบาต เป็นแถวนับรอ้ยรูป ซึง่เป็นภาพอันน่าประทับใจ และสือ่ถงึความ
เลือ่มใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนัน้นําทา่นเดนิชมตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง
ซึง่เป็นตลาดสด ท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารพืน้เมอืง และของป่า ซึง่เป็นแบบฉบับของชาวลาว *อัตรา
คา่บรกิารน้ีไมร่วมคา่ของตักบาตร* 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้นําทา่นไป ตลาดเชา้หลวงพระบาง อกีแหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่ยิมของบรรดานักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบ
อาหารพื้นเมอืงของหลวงพระบาง ต่างตอ้งพาตัวเองมาลิม้ลอง ซึง่นอกจากอาหารพืน้เมอืงทีม่ใีหเ้ลอืก
แลว้ยังมวีัตถดุบิทีแ่ปลกออกไปใหไ้ดไ้ดเ้ลอืกสรรคอ์กีดว้ย ทําใหต้ลาดเชา้กลายเป็นมนตเ์สน่หแ์ห่งวถิี
ชวีติของชาวหลวงพระบางไดด้ ี

เชา้ รบัประทานอาหาร เชา้  
 

นําทา่นชม นํา้ตกตาดกวางส ีหา่งจากเมอืงหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผา่นหมูบ่า้นชนบทรมิสองขา้ง
ทาง ชมความงดงามของน้ําตก ซึง่เป็นน้ําตกทีส่งูราว 70-80 เมตร ถอืเป็นน้ําตกทีส่วยทีส่ดุในหลวงพระ
บาง โดยมสีายน้ําทีล่ดหลั่นผ่านชัน้หนิปูนลงสู่แอ่งน้ําที่สดใส มทีางเดนิลัดเลาะขึน้ไปสู่ชัน้บนเพื่อชม
ความงามอกีมมุหนึง่ของน้ําตก อสิระใหท้า่นดืม่ดํ่ากับธรรมชาต ิเลน่น้ํา บันทกึภาพอันประทับใจ 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั   
 สมควรแกเ่วลานัดหมาย พาทกุทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตหิลวงพระบาง  
16.40 น.   นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD1031 
18.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย 
 

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

 
 
 
 
 
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ให้
ทราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ
การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพ
อากาศทีไ่มเ่อือ้อํานวย ท ัง้นีท้างเราจะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั และการ
บรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศลาว สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลา
ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง 

 

 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ําใหไ้ฟลท์บนิ
ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก
การเดนิทาง โปรดสํารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งตํ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั
ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม
ทวัร ์

อตัราคา่บรกิารรวม 



 

 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
 
 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศลาวสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เน่ืองจากทาง
ลาวไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศลาวไม่
เกนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศลาวสําหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศลาว 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้น ๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น 
 
 
 

 มดัจําท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
• หากไมช่ําระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
• เมือ่ทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ/์อเีมล ์
• ส่งรายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่่ง
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

 
 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือ
หนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่



 

 

 
 
 
 เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ่้ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋ว

เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจําเป็นอืน่ๆ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ําระแลว้ทัง้หมด  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนื

ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ่้าย
การดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนนิการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้ส ิน้ 
 
 
 
 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์(มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศลาว) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



 

 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศลาว สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชํารุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้กีารชําระ
คา่ใชจ่้ายในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

17. เงื่อนไขและขอ้จากัดในการเดนิทาง อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทัง้น้ี
นักท่องเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะทําตามเงือ่นไขตา่งๆ เชน่ การฉีดวัคซนี การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 และการ
ลงทะเบยีนตา่งๆตามนโยบายของแตล่ะประเทศและสายการบนิ  

18. ผูเ้ดนิทางไปประเทศ สปป.ลาวจะตอ้งแสดงใบรับรองการฉีดวัคซนีครบโดสฉบับจรงิหรอืสําเนา (อยา่งนอ้ย 14 
วัน กอ่นเดนิทาง) โดยไมส่ามารถแสดงผา่นระบบออนไลนห์รอืโทรศัพทไ์ด ้


