
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LFD02 ฮกันะ.. ลาว หลวงพระบาง วงัเวียง เวียงจนัทน ์4วนั 3คนื 

พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นัง่รถไฟฟา้ความเรว็สูง 
 

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

เวียงจันทน์ ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ ์ที่ พระธาตหุลวง วัดสีเมือง เช็คอินแลนด์มาร์คของลาว ‘’ประตูไชย’’ 
วังเวียง เก็บภาพความประทับใจกับไฮไลท์วังเวียง บลูลากูน ถ ้าปูด า และ สะพานสีฟา้  

Optional tour! ล่องเรือแม่น ้าซอง ชมบรรยากาศและความสวยงามของวังเวียง 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA 

น า้หนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 
เด็ก (INF) 0-2 ปี  

(บาท) 

พักเด่ียวเพ่ิม 

(บาท) 
ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

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 โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร  

14:30 น.   น าท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD1030 น าท่านผ่านขั้นตอน 

  การตรวจคนเข้าเมือง  

16:30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศ
ลาว น าท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลา
ท้องถิ่นท่ีลาวเท่ากับประเทศไทย) น าทุกท่านเดินทางสู่ ใจกลาง 
เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองท่ีมีการต้ังถิ่นฐานคร้ังแรกท่ีมี
มานานกว่า 1200 ปี โดยการบรรจบกันของแม่น ้าคานและ
แม่น ้าโขงในใจกลางภาคเหนือของประเทศลาว เมืองหลวง
พระบางเป็นท้ังเมืองหลวงของราชอาณาจักรโบราณและ
ยุคสมัยใหม่ จากน้ันอิสระให้ท่านพักผ่อนท่ี ตลาดมืดหลวง
พระบาง ช่วงหัวค ่าท่ีด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการต้ัง
ร้านรวงขายของเป็นแถวแนวยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการ
ปิดถนนให้ได้เปิดร้านกันอย่างเต็มท่ี ส าหรับของท่ีวางขายจะออกเป็นของท่ีระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งาน
หัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้าหลากหลายแนว สามารถเลือกซ้ือของฝากจากการมาเท่ียวหลวงพระบางได้เลย 

เย็น  บริการอาหารเย็น (ม้ือท่ี 1)  
ท่ีพัก : โรงแรม สายน ้าคานริเวอร์วิว / My Laos  home / วิลล่าจันจิตรดารา หรือระดับใกล้เคียง 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 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  

 วันท่ี 1   ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง-ตลาดมืด                                                           อาหาร เย็น      

 



 

 

 

พาทุกท่านไปท ากิจกรรมยามเช้า การตักบาตรข้าวเหนียวท่ีหลวงพระ
บาง (ไม่รวมค่าของตักบาตร) ถือว่าเป็นอีกหน่ึงประเพณีการตักบาตร
ท่ีถูกให้ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวท่ีหลวงพระบาง ช่ือก็บอกอยู่
แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว  ชาวหลวงพระบางจะใส่บาตรเพียงแค่ข้าว
เหนียวอย่างเดียว นักท่องเท่ียวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วพระจะ
ฉันแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวหรือ หลังจากท่ีพระบิณฑบาตเสร็จกลับ
ถึงวัด พอพระท่านจะฉันพระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป็นสัญญาณบอก
ให้ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันแล้ว ชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหาร
กับข้าวมาถวายท่านอีกคร้ังนึง และทุกท่านยังสามารถเดินชมและช้อป
ป้ิงท่ี ตลาดเช้า โดยของท่ีขายจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า 
หรือขนมต่างๆ สามารถซ้ือเป็นของฝากได้เช่นกัน  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี 2) ร้านกาแฟประชานิยม 

พาทุกท่านเท่ียว น ้าตกตาดกวางสี น ้าตกหินปูนท่ีสวยมหัศจรรย์แห่ง
หลวงพระบาง จุดเ ด่นของน ้ าตกแห่งน้ีคือสายน ้ า สีฟ้า
เทอคว๊อยซ์ ซ่ึงเกิดจากแร่ธาตุท่ีอยู่บริเวณน ้าตก ไหลลดหลั่น
ลงมาท้ังหมด 4 ช้ัน ท่ามกลางป่าไม้ร่มร่ืน ท าให้ท่ีน่ีกลายเป็น
น ้าตกท่ีสวยท่ีสุดของหลวงพระบางเลยทีเดียว และบริเวณ
น ้าตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานท่ีซ่ึงรวบรวมน้องหมีท่ีถูกช่วย
จากการค้าสัตว์ป่าและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับ
บาดเจ็บจากการโดนท าร้ายมามากมาย ซ่ึงทางศูนย์ก็ ดูแล
รักษาเป็นอย่างดีและให้อยู่ในเขตพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย สามารถไปชม
และถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย  

เท่ียง    บริการอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี 3) ร้านตาดแก้ว บรรยากาศดีริมน ้าตก 

จากน้ันพาทุกท่านเดินทางไปน่ังเล่นท่ี คาเฟส่วนพูนสุข (ไม่รวม
ค่าอาหารและค่าเครื่องด่ืม) ร้านกาแฟ ร้านอาหาร บรรยากาศ
สบายๆ การเดินทางระหว่างตัวเมืองหลวงพระบางมาน ้าตก
ตาดกวางสี แวะด่ืมด ่าเก็บภาพบรรยากาศ  สะพานเดินทาง
ท้องทุ่งนา  อาหารอร่อย  กาแฟดี  ขนมเค้กบอกได้เลยว่าอร่อย
คุ้มค่าคุ้มราคา  วิวสวยคุ้มค่าการเดินทางแน่นอน จากน้ันพา
ทุกท่านชมความสวยงามของ วัดวิชุลราช (หรือวัดวิชุน) เป็น
วัดเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างเม่ือ พ.ศ. 2046 
ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช (เจ้าชีวิตวิชุนราช) แห่งอาณาจักรล้าน
ช้าง โดยต้ังช่ือวัดตามพระนามของพระองค์ เม่ือสร้างเสร็จแล้วได้
อัญเชิญ “พระบาง” จากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานท่ีวัดน้ี ก่อนจะ
อัญเชิญไปประดิษฐานท่ี หอพระบาง ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวง
พระบาง ถือเป็นพระพุทธรูป 

ศัก ด์ิ สิท ธ์ิคู่ บ้ านคู่ เ มืองหลวงพระบาง วัดแห่ง น้ี ยัง เ ป็น ท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญหลายองค์ อาทิ พระแซกค า , พระ
พุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนอัญเชิญมา
ประดิษฐานท่ีกรุงเทพฯ , พระแก้วขาว จาก จ.เชียงใหม่ ฯลฯ 

วันท่ี 2  เมืองหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ร้านกาแฟประชานิยม-น ้าตกตาดกวางสี-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ร้านตาด
แก้ว-คาเฟส่วนพูนสุข-วัดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืดหลวงพระบาง                      อาหาร เช้า,เท่ียง  

 



จากน้ันน าทุกท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง เป็นพระราชวังเก่าของเจ้า
มหาชีวิตสายหลวงพระบาง ท่ีน่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงามมาก และตัว
อาคารยังมีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปัจจุบัน
ท่ีน่ีได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีส าคัญของเมือง นอกจากน้ี ท่ีน่ียังเป็นท่ี
ประดิษฐานของ พระบาง พระพุทธรูปอันเก่าแก่และคู่บ้านคู่เมืองของเมือง
หลวงพระบางอีกด้วย พาทุกท่านเท่ียวชม พระธาตุพูสี ต้ังอยู่บนยอดเขา
ท่ีมีความสูงราว 150 เมตร ต้ังอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สามารถเดิน
ข้ึนบันได 328 ข้ัน เพ่ือชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของหลวง
พระบางได้แบบ 360 องศาจากด้านบน ซ่ึงช่วงเวลาท่ีเหมาะมาชมพระธาตุ 
และวิวสวยท่ีสุดก็คือช่วงท่ีพระอาทิตย์ตกดิน แสงแดดจะสาดส่องมาท่ี
พระธาตุเป็นสีทองสวยอร่าม และยังได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกในหลวงพระ
บางอีกด้วย จากน้ันอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ี ตลาดมืดหลวง
พระบาง อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้เลือกซ้ือของรับประทานตามอัธยาศัย 

 

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี 4)  

พาท่านชมอีกหน่ึงความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง วัดเชียงทอง เป็นวัดท่ีส าคัญ และมีความงดงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของลาว สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดน้ีได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นด่ังอัญมณี
แห่งสถาปัตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และยังคงซ่ึงไว้ซ่ึงรูปแบบของศิลปะล้านช้างท่ีสมบูรณ์ ทางด้านหลังของ
พระวิหารซ่ึงเป็นท่ีต้ังของหอพระม่าน และหอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพ้ืนเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอก
ลวดลายสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ เป็นอีกมุมสวยท่ีเห็นแล้วจ าได้ทันทีเลยว่า ท่ีน่ีคือ “หลวงพระบาง”  

จากน้ันพาทุกท่านไปท่ี วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือท่ีคนลาวเรียกส้ันๆ ว่า วัดใหม่ เป็นวัดท่ีมีก าแพงหน้าอุโบสถ
สวยงามท่ีสุด ก าแพงสีทองอร่ามน้ีบอกเล่าเร่ืองราวของพระเวชสันดรชาดกและรามเกียรต์ิ ท าให้วัดใหม่สุวรรณภู
มารามดูศักด์ิสิทธ์ิย่ิงข้ึน ต้ังแต่เดินข้ึนมาท่ีระเบียงอุโบสถจนรอบบริเวณวัด สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างข้ึนในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 20-21 และได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์จึงท าให้มีการบูรณะและสร้างเพ่ิมเติมหลายคร้ัง จากน้ันน าทุก
ท่านแวะพักผ่อนท่ี คาเฟ่ Joma Bakery (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเคร่ืองด่ืม) ช่ือร้าน Joma มาจากช่ือหุ้นส่วน 4 คน 
คือ Jonathan & Jocelyn Blair และ Michael & Areerat Harder โด่งดังขนาดใช้เรียกเป็นช่ือซอยข้างร้านว่า
ซอยโจมา เป็นอาหารสไตล์ตะวันตก เน้นฟาสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัด ซุป เคร่ืองด่ืมร้อน เย็น
ต่างๆ ไอศกรีม ส าหรับเบเกอร่ี จะเน้นพวกขนมปัง คุ้กกี้ และ เค้ก  

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี 5) เฝอ ก๋วยเต๋ียวซ่ึงลาวรับมาจากเวียดนาม ทานแบบครบสูตรแบบหลวงพระบาง 
ชอบเผ็ดก็กินกับพริกข้ึหนูจ้ิมกะปิ แกล้มกับผักสด  

วันท่ี 3  หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-คาเฟ ่Joma Bekery-สถานีรถไฟฟา้ความเร็วสูงหลวงพระบาง-วังเวียง-  บลูลา
กูน-ถ ้าปูค า-สะพานสีฟา้-optional tour ล่องเรือแม่น ้าซอง-ถนนคนเดินวังเวียง                                อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น      

 



น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง  พาท่านน่ังรถไฟความเร็วสูง LCR เท่ียว C81 เพ่ือเดินทาง
สู่ วังเวียง รอบเวลารถไฟ 13.25 -14.25   ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง การเดินทางด้วยรถไฟความเร็ว
สูงน้ี จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้มาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทาง  

เดินทางถึง วังเวียง พาทุกท่านไปชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ช่ือดังของเมืองน้ีน้ันก็คือ บลูลากูน สระเขียวมรกต ท่ี
เท่ียวยอดฮิตของนักท่องเท่ียวท่ีต้องแวะเวียนมาสัมผัส
ความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณน้ันมี ถ ้าปูค า 
ชมหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปปางนอน เพราะภายใน
ถ ้ามืดไม่มีไฟฟ้า รวมถึงเข้าไปดูปูค า มีระยะทางข้ึนถ ้า
ประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 
นาที ในการข้ึนถ ้าปูค า คนลาวเช่ือกันว่าคนท่ีเข้าไปภายใน
ถ ้าปูค าแล้วเห็นปูค าถือว่าโชคดี หรือมีบุญ ปูค า ตัวโต
เต็มท่ีจะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวน้อย กระดองจะเป็น
สีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง จากน้ันพาทุกท่าน แวะถ่ายภาพกับ สะพานสีฟ้า (ไม่รวมค่าข้ึนสะพาน) อีกหน่ึงมุม
ถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟา้ ทอดข้ามแม่น ้าซอง นักท่องเท่ียวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูป
สวยๆ บนสะพานแห่งน้ีกัน จากน้ันพาทุกท่าน ล่องเรือชมแม่น ้าซอง (ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) ชมธรรมชาติและเก็บ
ภาพบรรยากาศท่ีมีโรงแรม ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง แม่น ้าซองเป็นแม่น ้าสายเล็กๆ ของประเทศ
ลาวท่ีไหลผ่านเมืองวังเวียง ในแขวงเวียงจันทร์ มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร  หากท่านใดไม่ล่องเรือ สามารถ
เดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบ และบริเวณใกล้กันมีร้านค้าของพ้ืนเมืองมากมาย ซ่ึงเป็นสินค้าราคาถูกเม่ือเทียบกับ
ประเทศไทยให้ได้ช้อปป้ิงเป็นของฝากท่ีระลึกอีกด้วย 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



เย็น     บริการอาหารเย็น (ม้ือท่ี 6)  
จากน้ันอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยท่ี ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย 
แนะน าให้ท่านได้ลองชิมโรตีท่ีเปิดเรียงกันหลายร้าน และช้อปป้ิงชุดพ้ืนเมือง กระเป๋า มากมาย 

ท่ีพัก : โรงแรม M&M / ภูอ่างค า / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 
 

 

 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี7)  

 จากน้ันน าทุกท่านสู่ เวียงจันทน์  เท่ียวชมความสวยงาม
ของ พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปู
ชนียสถานอันส าคัญย่ิงแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจ
ของประชาชนชาวลาวท่ัวประเทศ ตามต านานกล่าวว่าพระ
ธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระ
ธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพันกับ
ประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่ งขวาแม่น ้าโขงอย่างแยก
ไม่ออก สถานท่ีน้ีถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอย่างของ
ประเทศลาว ประตูชัย หรือ ปะตูไซ เป็นอนุสรณ์สถานต้ังอยู่
ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจ
กลางนครเวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี 
พ.ศ. 2511 เพ่ือเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพ่ือประกาศเอก
ราชจากประเทศฝร่ังเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง 
น าสัตว์ในต านานตามความเช่ือของศาสนาพุทธ เช่น กินรี 
และพญานาค เป็นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
มาตกแต่ง บริเวณโดยรอบมีลานจัดการแสดงน ้ า พุ
ประกอบดนตรีและสวนปะตูไซ จากน้ันพาทุกท่านไปขอเงิน
ทองท่ี วัดสีเมือง เป็นพระอารามหลวง ต้ังอยู่บนถนน
เชษฐาธิราช ในนครหลวงเวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 
ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ใน
สมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับการท าพิธีส าคัญของกษัตริย์
โบราณ เช่น การราชาภิเษกข้ึนครองราชย์ จะต้องน าน ้า
พุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ท้ังหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก 
ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจ านวนมาก แต่มี
พระพุทธรูปอยู่องค์ห น่ึง ท่ีช า รุดไปแล้ว  บางส่วนต้ัง
ประดิษฐานอยู่ ซ่ึงพระพุทธรูปท่ีวัดแห่งน้ีเป็นท่ีเช่ือกันว่ามี
ความศักด์ิสิทธ์ิเป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเร่ืองเงินทองและโชคลาภ 

สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต เวียงจันทร์  
13:45 น.    น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD1041  

14:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย 

 

 

 

 

วันท่ี 4 วังเวียง-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-วัดสีเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต-ท่าอากาศยานดอนเมือง  
                                                                                                                                                                                                    อาหาร เช้า  
 



► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated (ข้อมูล ช่ือ-นามสกุล เลขพาสปอร์ต ภาษาอังกฤษ)หรือ 

International Vaccinated Certificate หรือ Vaccine Passport (เล่มเหลือง) ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
(ขอจากแอปหมอพร้อม) 
 

►เง่ือนไขเข้าประเทศลาว 

แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 

►เม่ือเดินทางถึงประเทศลาว 

แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีท่ีลูกค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระค่า 

ทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน 

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่ 

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลกูค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกกอ่นการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม คา่วีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
(บรษัิท ด าเนนิการให ้กรณยีกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถ Upgradeท่ีน่ังเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้ )  

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว
เพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคยีง
แทน  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กโิลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า
ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ี
บริษัทท าไว้ ท้ังน้ีย่อมอยู่ในข้อจ ากดัท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท
ประกันท่ัวไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป
แล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้และ
บริษัทฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข้อตกลง
ต่างๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคา่บริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลกิบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การกอ่ 

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ  
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ  

ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคยีงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันกอ่นการเดินทาง มิฉะน้ัน  
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี 

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  


