
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LVN07คิดฮอด...ลาว เวยีงจนัทน์ วงัเวยีง หลวงพระบาง 5วนั 3คนื 

“พัก หลวงพระบาง 2 คืนวงัเวยีง 1 คนื” 
เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP  

พิเศษ!! เปิดประสบการณ์น่ังรถไฟฟา้ความเรว็สูง  
เวียงจันทน ์ เช็คอินแลนด์มาร์คช่ือดังของลาว พระธาตุหลวง ประตูไซวัดสีเมือง 
วงัเวยีง เก็บภาพความประทับใจกบั บลูลากูน ถํ้าปูดํา สะพานสีฟา้ Option tour! ลอ่งเรอืแมน่ํา้ซอง 
หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก น้ําตกตาดกวางสี น้ําตกตาดแก้ว วัดเชียงทอง พระราชวังหลวงพระ

บางพระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวท่ีหลวงพระบาง ร้านประชานิยม ช้อปปิ้ งตลาดมืด  



 

 
17.00 น. พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย ป๊ัมน้ํามันShellแม็คโคร แจ้งวัฒนะเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่ จ.หนองคาย 

 

 
 

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ี ร้านทานตะวัน (ม้ือท่ี1)  
ต้ังอยู่ในเมืองหนองคาย เป็นร้านอาหารเช้าสไตล์เวียดนาม มีไข่
กระทะ ขนมปังยัดไส้ก๋วยจั๊บญวน น้ําชา ชาเย็น กาแฟ รสชาติ
อร่อยและเป็นร้านชื่อดังของจังหวัด จากน้ันนําทุกท่านเดินผ่านข้าม
ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย-เวียงจันทน์ เดินทางสู่ด่านสะพา
มิตรภาพไทยลาว เพ่ือเดินทางเข้าสู่  นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว 
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากน้ันนําทุกท่านเที่ยวชมความ
สวยงามของพระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณีนับเป็นปู
ชนียสถานอันสําคัญย่ิงแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของ
ประชาชนชาวลาวท่ัวประเทศ ตามตํานานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมี
ประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย 
และปรากฏความเก่ียวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝ่ังขวา
แม่น้ําโขงอย่างแยกไม่ออก สถานท่ีน้ีถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญ
อย่างของประเทศลาวประตูชัย หรือ ปะตูไซ เป็นอนุสรณ์สถาน

วันเดินทาง  ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ปี  

(บาท) 

พักเดี่ยว / เดินทาง

ท่านเดียว เพ่ิม 

(บาท) 

ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

เดินทางโดย 

05-09 มกราคม 66 9,888  

 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

 

 

 

2,500 

18 รถตู้ VIP 

12-16 มกราคม 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

25-29 มกราคม 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

01-05 กุมภาพันธ์ 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

08-12 กุมภาพันธ์ 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

15-19 กุมภาพันธ์ 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

22-26 กุมภาพันธ์ 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

01-05 มีนาคม 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

02-06 มีนาคม 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

08-12 มีนาคม 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

15-19 มีนาคม 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

22-26 มีนาคม 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

29 มีนาคม – 02 เมษายน 66 9,888 18 รถตู้ VIP 

วันท่ี 1             ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ 

    

วันท่ี 2        หนองคาย–นครเวียงจันทน์–พระธาตุหลวง–ประตูไซ–วัดสีเมือง-สถานีรถไฟเวียงจันทน์ - เมืองหลวงพระบาง – 
                      ตลาดมืดหลวงพระบางอาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น 
    



ต้ังอยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจกลาง
นครเวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2511 
เพ่ือเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพ่ือประกาศเอกราชจากประเทศ
ฝร่ังเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง นําสัตว์ในตํานานตาม
ความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค เป็นต้น และเทพ
เจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง จากน้ันพาทุกทา่นไปขอเงิน
ทองที่วัดสีเมือง เป็นพระอารามหลวง ต้ังอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ใน
นครหลวงเวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรี
พูล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ เก่ียวข้องกับการทําพิธีสําคัญของกษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภิเษกขึ้น
ครองราชย์ จะต้องนําน้ําพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ท้ังหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐาน
อยู่เป็นจํานวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หน่ึงท่ีชํารุดไปแล้ว บางส่วนต้ังประดิษฐานอยู่ ซ่ึงพระพุทธรูปท่ีวัดแห่งน้ีเป็นท่ี
เชื่อกันว่ามีความศักด์ิสิทธิ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเร่ืองเงินทองและโชคลาภ 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี 2) 
 จากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีเวียงจันทน์นําท่านน่ังรถไฟความเร็วสูงEMUเท่ียว C84 เวลา 

15.05 น.สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เดินทางโดยรถไฟเท่ียว C84การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงน้ี จะช่วย
ประหยัดเวลาในการเดินทางได้มาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทางต้ังแต่วังเวียงจนถึงหลวงพระ
บาง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเดินทางถึง หลวงพระบาง  เมืองมรดกโลก เป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวมากๆของ
ประเทศลาว แม้จะเป็นเมืองท่ีไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็เป่ียมไปด้วยเสน่ห์ บรรยากาศท่ีเงียบสงบเหมาะกับการมาเดินเท่ียว 
ชมเมือง ชมศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติท่ีงดงาม วัดวาอาราม แม่น้ําโขง และกลิ่นอายของประวัติศาสตร์**กรณีมีเหตุ
ฉุกเฉินเกิดขึ้นไม่สามารถนําท่านใช้บริการรถไฟความเร็วสูงได้ เน่ืองจากตรงกับช่วงเทศกาลวันหยุด หรือเหตุผลด้าน
อื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นําท่านเดินทางด้วยรถยนต์  โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  บริการอาหารเย็น (ม้ือท่ี 3) 

นําท่านเดินทางไปช้อปปิ้ งตลาดมืดหลวงพระบาง ช่วงหัวค่ําท่ีด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการต้ังร้านรวงขายของเป็น
แถวแนวยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปิดถนนให้ได้เปิดร้านกัน
อย่างเต็มท่ี สําหรับของท่ีวางขายจะออกเป็นของท่ีระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้า
หลากหลายแนว สามารถเป็นของฝากจากการมาเท่ียวหลวงพระบางได้เลย 
ท่ีพัก : โรงแรมมะโนลัก / ปะคองทอง / MY LAOS HOME หรือระดับใกล้เคียง 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 
 
 
 
 



 
 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(ม้ือท่ี 4) 

พาทุกท่านเที่ยวน้ําตกตาดกวางสี น้ําตกหินปูนท่ีสวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง จุดเด่นของน้ําตกแห่งน้ีคือสายน้ําสี
ฟา้เทอคว๊อยซ์ ซ่ึงเกิดจากแร่ธาตุท่ีอยู่บริเวณน้ําตก ไหลลดหลั่นลงมาท้ังหมด 4 ชั้น ท่ามกลางป่าไม้ร่มร่ืน ทําให้ท่ีน่ี
กลายเป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดของหลวงพระบางเลยทีเดียวทีเดียวและบริเวณน้ําตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานท่ีซ่ึง
รวบรวมน้องหมีท่ีถูกช่วยจากการค้าสัตว์ป่าและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนทําร้ายมา
มากมาย ซ่ึงทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีและให้อยู่ในเขตพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตาม
อัธยาศัย จากน้ัน นําท่านไปชมนํ้าตกที่สวยงามอีกทีน้ําตกตาดแก้วหรือน้ําตกตาดแก้วมงคล ซ่ึงเป็นหน่ึงในนํ้าตกของ
สายน้ําเดียวกันกับ น้ําตกกวางชี สวยงามไม่แพ้กันกันเลยทีเดียว ในวันหยุดผู้คนมักจะนําเส่ือนําอาหารมาน่ังทาน
พักผ่อนหย่อนใจพร้อมชมวิวน้ําตกท่ีไหลตกลงมากระทบกับหินและฟงัเสียงน้ําตกจากธรรมชาติ พร้อมรับประทานม้ือ
เท่ียงม้ือพิเศษ ริมน้ําตก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี 5)ร้านตาดแก้ว บรรยากาศดีริมน้ําตก 

พาท่านชมอีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบางวัดเชียงทอง เป็นวัดท่ีสําคัญ และมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของลาว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดน้ีได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นด่ังอัญมณีแห่ง
สถาปัตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และยังคงซ่ึงไว้ซ่ึงรูปแบบของศิลปะล้านช้างท่ีสมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระ
วิหารซ่ึงเป็นท่ีต้ังของหอพระม่าน และหอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพ้ืนเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลาย
สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ เป็นอีกมุมสวยท่ีเห็นแล้วจําได้ทันทีเลยว่า ท่ีน่ีคือ “หลวงพระบาง”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 3       หลวงพระบาง – น้ําตกตาดกวางสี – ศูนย์อนุรักษ์หมี - น้ําตกตาดแก้ว - วัดเชียงทอง - พระราชวังหลวงพระ
บาง – 
                         
    



พาท่านเดินทางเยี่ยมชมพระราชวัง
หลวงพระบาง เป็นพระราชวังเก่า
ของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง 
ท่ีน่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงามมาก 
และตัวอาคารยังมีการผสมผสาน
ของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอีก
ด้ วย  ปั จ จุ บั น ท่ี น่ี ไ ด้ ก ล าย เป็ น
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท่ี สํ า คัญ ของ เมื อ ง 
นอกจากน้ี ท่ีน่ียังเป็นท่ีประดิษฐานของ พระบาง พระพุทธรูปอันเก่าแก่และคู่บ้านคู่เมือง
ของเมืองหลวงพระบางอีกด้วย จากน้ันพาทุกท่านขึ้นชมพระธาตุพูสี ต้ังอยู่บนยอดเขา
ท่ีมีความสูงราว 150เมตร ต้ังอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สามารถเดินขึ้นบันได 
328 ขั้นเพ่ือชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของหลวงพระบางได้แบบ 360
องศาจากด้านบน ซ่ึงช่วงเวลาท่ีเหมาะมาชมพระธาตุ และวิวสวยท่ีสุดก็คือช่วงท่ีพระ
อาทิตย์ตกดิน ชมวิวพระอาทิตย์ตกในหลวงพระบาง จะมีจุดถ่ายรูปท่ีทุกคนชอบมาถ่าย
กันโดยด้านหลังจะเป็นเมืองหลวงพระบางจากน้ันอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่
ตลาดมืดหลวงพระบาง ให้ท่านได้เลือกซ้ือของรับประทานตามอัธยาศัย 

 
 

เย็น              อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ท่ีพัก : โรงแรมมะโนลัก / ปะคองทอง / MY LAOS HOME หรือระดับใกล้เคียง 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 
 

 

 
 
 

พาทุกท่านไปทํากิจกรรมยามเช้าการตักบาตรข้าวเหนียวท่ีหลวงพระบางถือว่าเป็นอีกหน่ึงประเพณีการตักบาตรท่ีถูกให้
ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวท่ีหลวงพระบาง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว  ชาวหลวงพระบางจะใส่
บาตรเพียงแค่ข้าวเหนียวอย่างเดียว หลังจากท่ีพระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัดพระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป็นสัญญาณ
บอกให้ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันอาหารแล้วชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหารกับข้าวมาถวายท่านอีกคร้ังนึง (ราคาไม่
รวมค่าของตักบาตร)อิสระทุกท่านเดินเล่นตลาดเช้า โดยของท่ีขายจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือขนม
ต่างๆ สามารถซ้ือเป็นของฝากได้เช่นกัน หากมีเวลาแนะนําท่านเดินเล่นสู่อีกหน่ึงจุดเช็คอิน ร้านกาแฟประชานิยม ร้าน
ต้ังอยู่ริมแม่น้ําโขง เปิดบริการต้ังแต่ ตี4 ร้านกาแฟโบราณ เมนูทางร้านมีหลากหลาย เช่น ขนมแป้งจี่ ปาท่องโก๋ โจ๊กใส่
ไข่พะโล้ กาแฟโบราณ ไข่ลวก เฝอเป็นร้านดังของหลวงพระบาง (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี 6) 

วันท่ี 4    หลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียวท่ีหลวงพระบาง - ตลาดเช้า - ร้านกาแฟประชานิยม – สถานีรถไฟหลวงพระ 
                     บาง –วังเวียง –บลูลากูน –ถ้ําปูดํา - สะพานสีฟา้ – Option! ล่องเรือชมแม่น้ําซอง 
อาหารเช้า,เท่ียง,เย็น 
    



 จากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีหลวงพระบางนําท่านน่ังรถไฟความเร็วสูงEMU เท่ียว C91 
เวลา 11.40น.สู่วังเวียง เดินทางโดยรถไฟเท่ียว C91การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงน้ี จะช่วยประหยัดเวลาในการ
เดินทางได้มาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทางตั้งแต่หลวงพระบางจนถึงวังเวียง โดยใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมงเดินทางถึงวังเวียงเมืองธรรมชาติอันสวยงามท่ีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ และยังเดินทางสะดวกสบายอีก
ด้วย**กรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นไม่สามารถนําท่านใช้บริการรถไฟความเร็วสูงได้ เน่ืองจากตรงกับช่วงเทศกาลวันหยุด 
หรือเหตุผลด้านอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นําท่านเดินทางด้วยรถยนต์  โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี 7) 
พาทุกท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองบูลลากูน สระเขียวมรกต ท่ีเท่ียวยอดฮิตของนักท่องเท่ียวท่ีต้องแวะ
เวียนมาสัมผัสความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณน้ันมีถ้ําปูคํา (ไม่รวมค่าขึ้นชมถ้ํา)ชมหินงอกหินย้อย มี
พระพุทธรูปปางนอน เพราะภายในถ้ํามืดไม่มีไฟฟา้ รวมถึงเข้าไปดูปูคํา มีระยะทางขึ้นถ้ําประมาณ 80 เมตร เป็นทาง
ลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการขึ้นถ้ําปูคํา คนลาวเชื่อกันว่าคนท่ีเข้าไปภายในถ้ําปูคําแล้วเห็นปูคําถือว่าโชคดี 
หรือมีบุญ ปูคํา ตัวโตเต็มท่ีจะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวน้อย กระดองจะเป็นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง พาท่าน
ถ่ายภาพกับสะพานสีฟา้ (ไม่รวมค่าขึ้นสะพาน)อีกหน่ึงมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟา้ ทอดข้ามแม่น้ํา
ซอง นักท่องเท่ียวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานแห่งน้ีกัน 

 

จากน้ันพาทุกท่าน ล่องเรือชมแม่น้ําซอง (ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ)ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศท่ีมีโรงแรม 
ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง แม่น้ําซองเป็นแม่น้ําสายเล็กๆ ของประเทศลาวท่ีไหลผ่านเมืองวังเวียง ใน
แขวงเวียงจันทน์ มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร หากท่านใดไม่ล่องเรือ สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบ และ
บริเวณใกล้กันมีร้านค้าของพ้ืนเมืองมากมาย ซ่ึงเป็นสินค้าราคาถูกเม่ือเทียบกับประเทศไทยให้ได้ช้อปป้ิงเป็นของฝากท่ี
ระลึกอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  บริการอาหารเย็น (ม้ือท่ี 8) 
  ท่ีพัก : โรงแรม M&M / โรงแรมศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 

 
 



 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(ม้ือท่ี 9) 

นําทุกท่านเดินทางไปยังเวียงจันทน์ พาท่านแวะ ช้อปป้ิง Duty freeร้านของฝาก จากน้ันพาทุกท่านเดินทางผ่านสะพาน
มิตรภาพไทยลาว ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือเดินทางกลับสู่ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี 10)เมนู VT แหนมเนือง 
จากน้ันนําทุกท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ 
 

**************************************************** 
 

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถ่ิน สถานท่ีท่องเท่ียว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถ่ิน ณ เวลาน้ัน  

ท้ังน้ีการเปลี่ยนทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสําคัญ 
 
 

 
►เอกสารท่ีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificateท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) 
 
►เงื่อนไขเข้าประเทศลาว 
แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 
 
►เม่ือเดินทางถึงประเทศลาว 
แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนเข้าเมือง 
 
►เงื่อนไขเข้าประเทศไทย 
แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 
 
เงื่อนไขการจอง 
มัดจําท่านละ 4,000 บาท และชําระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 
อัตราบริการน้ีรวม 
 •ค่ารถ ค่าน้ํามัน และค่าบริการคนขับรถ  
 •ค่าท่ีพัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
 - กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเด่ียวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL
มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWNแทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณหี้องพัก 3 ท่าน TRPอาจเป็น เตียงเสริม 
หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบท่ีพักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัททําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 
 •ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 •ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสําหรับนักท่องเท่ียวไทย 

วันท่ี 5         วังเวียง - นครเวียงจันทน์ - ช้อปป้ิง Duty Free – หนองคาย ประเทศไทย  - กรุงเทพฯอาหาร เช้า,เท่ียง 
    



 •ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 •เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 •ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัท
ทําไว้ ท้ังน้ีย่อมอยู่ในข้อจํากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 
 
อัตราน้ีไม่รวม 
 •ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
 •ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
 •ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

•ค่าอาหารสําหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์กรณีต้องการทานแยกจาก
เซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 •ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 800 บาทสําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ําใจจากท่าน 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
 •ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
 •ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 •ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 
 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 
 
หมายเหตุ 

•กรุ๊ปคอนเฟร์ิมเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ํา 9 ท่านต่อรถตู้ 
 •จํากัดสัมภาระจํานวน 1 ใบ ต่อ ท่าน (ขนาดไม่เกินขนาด 22 น้ิว และ มีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 
 •บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
 •บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คําส่ังของเจา้หน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่าย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
 •มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่าน้ัน 
 •ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ํามันท่ีไม่คงท่ี 
การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไว้ 
 •เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 


