
 
 
 
 
 

 
 

 

บินด้วยสายการบินไทยไลออนแอร ์(SL) : ขึ:นเครื>องที>ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

SL600 DMK(ดอนเมือง) – UTH(อดุรธานี) 06.05 – 07.10 
SL611 UTH(อดุรธานี) – DMK(ดอนเมือง) 18.35 – 19.45  

**ฟรีนํ'าหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื=อง ?@ ก.ก. และถือขึ'นเครื=องบินได้นํ'าหนักไม่เกิน J ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี=ยนแปลงไฟลท์ขึ'นอยู่กบัสายการบิน** 



 
 
 
 
 

 
 

 
DAY1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานอุดรธานี – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

จงัหวดัหนองคาย – นครหลวงเวียงจนัทน์ – วดัศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – 
ประตชูยั – ร้านหตักรรมเครื>องเงิน – ขึ:นรถไฟความเรว็สงูสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวง
พระบาง                                                       (–/L/D) 

04.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั 1น 2 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยไลอ้อนแอร ์โดยมเีจา้หน้าที<ของ
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื=อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์
คอยให้คาํแนะนํามาตราการการป้องกนั COVID-?Y ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผื=อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เนื=องจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ทาํ
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั =วโมง* 



 
 
 
 
 

 
 

06.05 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานอดุรธานี จงัหวดัอุดรธานี โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร ์เที<ยวบนิที< SL600ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ OO นาท ี 

 **ขอสงวนสิทธิd ในการเปลี=ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปลี=ยนแปลงไฟลท์ขึ'นอยู่กบัสายการบิน** 

  **หากอพัที=นั =งได้ก่อนเดินทาง Je ชั =วโมง (มีค่าใช้จ่าย)  
**ฟรีนํ'าหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื=อง ?@ ก.ก. และถือขึ'นเครื=องบินได้นํ'าหนักไม่เกิน J ก.ก.** 

07.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอดุรธานี จงัหวดัอุดรธานี 
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และทาํธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 
นําท่านออกเดนิทางไป ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจงัหวดัหนองคาย เพื<อทาํเอกสารผา่นแดนขา้ม
ไปประเทศสปป.ลาว **เอกสารที<ใชแ้สดงตรงจุดนี1 คอื หนังสอืเดนิทาง(พาสปอรต์)เล่มปัจจุบนัที<มอีายุคงมากกว่า
เหลอื ^ เดอืน  และหลกัฐานการฉีดวคัซนีครบโดส(INTERNATIONAL VACCINE COVID-19 CERTIFICATE) เชน่ 
วคัซนีพาสปอรต์แบบเลม่(สเีหลอืง) , ชนิดอเิลก็ทรอนิกส ์(E-VACCINE PASSPORT) เป็นตน้ **   
จากนั 1นเดนิทางเขา้ดา่นสะพานมติรภาพไทย-ลาวมุง่หน้าสู ่นครหลวงเวียงจนัทน์ 
นําท่านออกเดินทางไปสกัการะเจ้าแม่สีเมืองที< วดัศรีเมือง หรือวดัสีเมืองเป็นพระอารามหลวงในนครหลวง
เวยีงจนัทน์ ถอืเป็น u ใน ศร ีO ประกอบดว้ย ศรเีมอืง ศรพีลู ศรฐีาน สบีวับาน ศรหีอม จากนั 1นนําทา่นไปยงั หอพระ
แก้ว หรอืพพิธิภณัฑห์ลวงที<มคีวามเก่าแก่และทรงคณุคา่ยิ<งทางประวตัศิาสตรข์องสปป.ลาว 

นําทา่นเขา้สกัการะ พระธาตหุลวง หรอืพระเจดยีโ์ลกะจุฬามณี ตามตาํนานกลา่ววา่หลงัจากสรา้งพระธาตุพนม พระ
เจา้จนัทบุรปีระสทิธศิกัดิ x ผูร้องเวยีงจนัทน์ ไดท้ําพธิบีรรจุพระบรมสารรีกิธาตุจากเมอืงราชคฤหไ์วท้ี<นี<แลว้ และนํา
ท่านชม ประตูชยั หรอืปะตูไซ เป็นแลนด์มาร์คที<สําคญัอกีแห่งของเวยีงจนัทน์ครบั ที<นี<สรา้งขึ1นเพื<อเป็นอนุสรณ์
สถานให้กบัประชาชนที<ต่อสู้และเสียชีวิตในสงครามก่อนการปฏิวตัิพรรคคอมมวินิสต์ จะเห็นได้ว่าประตูชยัมี
สถาปัตยกรรมที<สวยงาม ซึ<งได้รบัอิทธิพลมาจากประตูชยัในกรุงปารสี ประเทศฝรั <งเศส บรเิวณโดยรอบจะถูก
ลอ้มรอบดว้ยสวนสวย นํ1าพ ุและดอกไมท้ี<ถกูตกแต่งอยา่งสวยงาม  
 



 
 
 
 
 

 
 

เที=ยง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 นําทา่นออกเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพื<อ ขึ'นรถไฟความเรว็สงูเดินทางสู่หลวงพระบาง 

**อาจจะมีการเปลี=ยนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบริษทัขอสงวนสิทธไ์ม่ต้องแจ้งให้ทราบหาก
มีการเปลี=ยนแปลง** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ ~ ชั <วโมง 

ก่อนรบัประทานอาหารเยน็นําทุกทา่นเขา้สูท่ี<พกัเพื<อเกบ็สมัภาระ 
คํ=า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

จากนนั 1นนําท่านไปยงั ตลาดมืดหลวงพระบาง ตั 1งอยุ่ใจกลางเมอืงหลวงพระบาง บนถนนบรเิวณด้านหน้าหอ
พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง(พระราชวงัเดมิ) เป็นแหล่งรวมสนิคา้พื1นเมอืงโดยเฉพาะผา้ซิ<น ผา้นุ่ง ผา้คลุมไหล่ กระเป๋า 
เครื<องประดบั ฯลฯ ทาํนองเดยีวกบัไนตบ์าซารท์ี<เชยีงใหม ่ 
นําทุกท่านเข้าสู่ที=พกั VANSANA HOTEL ,หลวงพระบาง โรงแรมระดบั p ดาวหรือเทียบเท่า 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

DAY2 ตกับาตรข้าวเหนียว – วดัเชียงทอง – พระราชวงัเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพสีู – นํ:าตกตาด
กวางสี – ขึ:นรถไฟความเรว็สงูสู่วงัเวียง                      (B/L/D) 

05.30 ตกับาตรข้าวเหนียวตามประเพณชีาวหลวงพระบาง(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าของตกับาตร)  
**เฉพาะทา่นที<ตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรมตกับาตร** 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดนิทางไป วดัเชียงทอง วดัที<ตั 1งอยูร่มิฝั <งแมนํ่1าโขงสรา้งในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ช่วงประมาณ ปี 
พ.ศ. ~u�~ – ~u�2 ซึ<งวดัเชยีงทองได้รบัการอุปถมัภ์จากเจ้ามหาชวีติศรสีว่างวงค์ และเขา้ชวีติศรสีว่างวฒันา 
กษตัรยิส์องพระองคส์ุดทา้ย ชมพระอุโบสถ ที<มศีลิปะแบบลา้นชา้ง หลงัศรแอ่นโคง้ตํ<า ซอ้นกนัอยูส่ามชั 1น มชี่อฟ้าที<
อยูต่รงกลางของหลงัคารวมกนั u� ช่อ ถา้เป็นคนสามญัสรา้งจะม ีu-� ช่อเท่านั 1น ชมพระพทุธรปูป่างหา้มสมุทรในอู
ปมงู ดา้นขา้งพระอุโบสถ ชมวหิารพระมา่นที<ประดษิฐานพระมา่น ผนงัสชีมพ ูภาพประดบักระจกสเีลา่ถงึวถิชีวีติชาว
หลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจา้มณีวงศ ์ภายในบรรจุพระพุทธรปูแกะสลกัไมจ้าํนวนมากที<เกบ็มาจาก
วดัร้างต่างๆ จากนั 1นนําท่านไปชม พระราชวงัเก่าหลวงพระบาง สร้างในรชัสมยัเจ้ามหาชวีติศรสีว่างวงศ์ โดย
สถาปนิกชาวฝรั <งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝรั <งเศสและลาว เป็นที<ประทบัของเจา้มหาชวีติศรสีว่าง
วงศ ์จนพระองคส์วรรคต กม็กีารเปลี<ยนแปลงการปกครอง เมื<อ พศ.~Ou� ปัจจุบนัไดเ้ปลี<ยนมาเป็นพพิธิภณัฑ ์นํา
ท่านชมหอพระบางเป็นที<ประดษิฐานพระบาง พระคูบ่า้นคูเ่มอืง เป็นพระพทุธรปูประทบัยนืปางหา้มสมุทรเป็นศลิปะ
ขอมสมยับายน นํ1าหนกั O� กโิลกรมั เป็นทองคาํ �� เปอรเ์ซน็ต ์



 
 
 
 
 

 
 

จากนั 1นนําท่านไปชมววิ 2^� องศาของเมอืงหลวงพระบางที< พระธาตุพสีู ซึ<งคําว่าพูสแีปลว่า ฤาษ ีเชื<อกนัว่าเป็น
ภูเขาของพระฤาษ ีซึ<งคนส่วนใหญ่จะมาขอพรกบัพระฤาษนีี<แหละที< เสยีงลอืเสยีงเล่าอา้งกนัว่า ศกัดิ xสทิธิ xมาก พระ
ธาตุนี1สรา้งขึ1นในสมยัพระเจา้อนุรทุ ประมาณพทุธศกัราช ปี ~22�เรยีกไดว้า่มอีาย ุ~~^ ปีมาแลว้ 

เที=ยง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
นําท่านออกเดนิทางสู ่นํ'าตกตาดกวางสี หรอืนํ1าตกกวางส ีนํ1าตกที<สวยที<สุดในหลวงพระบาง เป็นนํ1าตกหนิปนู สงู

ราว �� เมตรมสีองชั 1น สภาพป่าร่มรื<น มสีะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆนํ1าตกและสามารถเลาะขา้งนํ1าตกไปชม

นํ1าตกชั 1นบนสามมารถเล่นนํ1าบรเิวณลําธารได้ นอกจากจะชื<นชมความงามของนํ1าตกแล้ว ยงัหาซื1อของที<ระลกึที<

ทางเขา้นํ1าตก ซึ<งเป็นสนิคา้พื1นเมอืงที<ทาํจากไมไ่ผเ่ป็นของใชห้ลายชนิด  

 นําทา่นออกเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพื<อ ขึ'นรถไฟความเรว็สงูเดินทางสู่วงัเวียง 
**อาจจะมีการเปลี=ยนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบริษทัขอสงวนสิทธไ์ม่ต้องแจ้งให้ทราบหาก
มีการเปลี=ยนแปลง** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ ~ ชั <วโมง 

คํ=า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
นําทุกท่านเข้าสู่ที=พกั THAVISOUK HOTEL AND ISLAND,วงัเวียง โรงแรมระดบั p ดาวหรือเทียบเท่า 



 
 
 
 
 

 
 

DAY3 ถํ:าจงั – บลลูากนู – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – ท่าอากาศยานอดุรธานี – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)   
(B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านออกเดนิทางสู่ ถํ'าจงั (Jang Cave) ถอืว่าเป็นถํ1าที<สาํคญัที<สุดของวงัเวยีง ถํ1าจงั กลายเป็นบา้นสาํหรบัคนที<
โอนยา้ยที<ตั 1งถิ<นฐาน อยู่ใกล้กบัเมอืงทางตอนใต้ของเมอืงซองเพื<อที<จะปลูกผกั ชาวบ้านเก้ ๆ กงั ๆ เขา้ไปในถํ1า
ในชว่งสงครามกลางเมอืงในขณะที<หาที<หลบภยัในป่าลกึ เนื<องจากทาํเลที<ตั 1งสงูทาํใหส้ามารถมองเหน็วงัเวยีงไดอ้ยา่ง
สมบรูณ์ทั 1งหมูบ่า้นจงึยา้ยไปที<นั <นเพื<อนั <งหลบสงคราม จากนั 1นนําทา่นเดนิทางต่อไปยงั บลลูากนู (BLUE LAGOON) 
เดมิทเีป็นสระที<เกดิขึ1นตามธรรมชาต ิและมกีารขดุเพิ<มเตมิขึ1นมาอกีในภายหลงั ทาํใหว้งัเวยีงมบีล ูลากนูกระจายตวั
อยูห่ลายมมุเมอืง สาเหตุที<นํ1าในสระเป็นสฟ้ีาหรอืเขยีวมรกตเชน่นี1 เป็นเพราะนํ1าที<ผดุขึ1นมาจากบาดาลมแีหลง่กาํเนิด

มาจากภูเขาหนิปูนที<โอบลอ้มวงัเวยีงเอาไว ้ซึ<งในหนิปูมแีคลเซยีมคารบ์อเนตซึ<งทําใหนํ้1าตกตะกอน จงึเหลอืเพยีง
ความใสบนผวินํ1าเทา่นั 1น 

เที=ยง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
จากนั 1นนําท่านเดนิไป ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เพื<อทาํเอกสารผา่นแดนขา้มกลบัประเทศไทย ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ ~ ชั <วโมง 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานอดุรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

18.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร ์เที=ยวบินที=  SLu??  ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ uชั <วโมง u� นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธิd ในการเปลี=ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปลี=ยนแปลงไฟลท์ขึ'นอยู่กบัสายการบิน** 

  **หากอพัที=นั =งได้ก่อนเดินทาง Je ชั =วโมง (มีค่าใช้จ่าย)  
**ฟรีนํ'าหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื=อง ?@ ก.ก. และถือขึ'นเครื=องบินได้นํ'าหนักไม่เกิน J ก.ก.** 

19.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 



 
 
 
 
 

 
 

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

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

d-e ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเดี>ยว 

เพิ>มอตัรา ท่านละ 

17 – 19  มิถนุายน dhih 11,999 2,000 

lm – dl มิถนุายน dhih 11,999 2,000 

dd – dn มิถนุายน dhih 11,999 2,000 

dn – di มิถนุายน dhih 11,999 2,000 

dh – do มิถนุายน dhih 11,999 2,000 

dp – eq มิถนุายน dhih 10,999 2,000 

ql – qe กรกฎาคม dhih 11,999 2,000 

qn – qi กรกฎาคม dhih 11,999 2,000 

qp – lq กรกฎาคม dhih 11,999 2,000 

le – lh กรกฎาคม dhih 11,999 2,000 

ln – li กรกฎาคม dhih 14,999 2,000 

lm – dl กรกฎาคม dhih 11,999 2,000 



 
 
 
 
 

 
 

dd – dn กรกฎาคม dhih 11,999 2,000 

de – dh กรกฎาคม dhih 11,999 2,000 

dp – eq กรกฎาคม dhih 14,999 2,000 

qd – qn สิงหาคม dhih 12,999 2,000 

qh – qo สิงหาคม dhih 12,999 2,000 

qi – qp สิงหาคม dhih 12,999 2,000 

ld – ln สิงหาคม dhih 14,999 2,000 

li – lp สิงหาคม dhih 12,999 2,000 

lp – dq สิงหาคม dhih 12,999 2,000 

lm – dl สิงหาคม dhih 12,999 2,000 

de – dh สิงหาคม dhih 12,999 2,000 

di – dp สิงหาคม dhih 12,999 2,000 

do – dm สิงหาคม dhih 12,999 2,000 

ql – qe กนัยายน dhih 12,999 2,000 

qh – qo กนัยายน dhih 12,999 2,000 

qm – ll กนัยายน dhih 12,999 2,000 



 
 
 
 
 

 
 

le – lh กนัยายน dhih 12,999 2,000 

lh – lo กนัยายน dhih 12,999 2,000 

lo – lm กนัยายน dhih 12,999 2,000 

dl – de กนัยายน dhih 12,999 2,000 

de – dh กนัยายน dhih 12,999 2,000 

di – dp กนัยายน dhih 12,999 2,000 

eq กนัยายน – qd ตลุาคม ih 12,999 2,000 

** อตัรานี'ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ=น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง ? ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง e ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั 'งนี' ท่านสามารถ

ให้มากกว่านี'ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี'  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิd ในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ที=สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  p,Y@@ บาท **  

(ไม่มีที=นั =งบนเครื=องบิน และไม่มีเตียง) 

  

ข้อสาํคญั  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ<ากวา่ � คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ xในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี=ยนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า J วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานที= ร้านค้าที=ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลี=ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี'ทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั หาก
กรณีที=จาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ=ม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื=อนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี=ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทั 'งนี' นักท่องเที=ยวจะต้องมีความพร้อมที=จะทาํตามเงื=อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเชื'อโควิด-
?Y และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 



 
 
 
 
 

 
 

- ผูเ้ดินทางไปประเทศ สปป.ลาวจะต้องแสดงใบรบัรองการฉีดวคัซีนครบโดสฉบบัจริงหรือสาํเนา (อย่างน้อย 
?� วนั ก่อนเดินทาง) โดยไม่สามารถแสดงผา่นระบบออนไลน์หรือโทรศพัทไ์ด้ 

 

อตัราค่าบริการนี:  รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื<องบนิ (ตั �ว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั 1นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีนํ1 ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี<ยนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เที<ยวใด เที<ยวหนึ<ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที<เป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ xใน
การเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที<เกดิขึ1นกบัผูเ้ดนิทาง 

- นํ'าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื=องคนละ ? ใบ ใบละไม่เกิน ?@ ก.ก. และนํ'าหนักกระเป๋าถือขึ'นเครื=อง 
(CARRY ON) คนละ ? ใบ ใบละไม่เกิน J ก.ก.   (เงื=อนไขเป็นไปตามที=สายการบินกาํหนด) 

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
- คา่เขา้ชมสถานที<ตามที<ระบุในโปรแกรมทอ่งเที<ยว 
- มคัคเุทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเที<ยวตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการที<ระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมที<พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที<ระบุ (พกั ~-2 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 2 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ u ทา่น) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื<นๆ ที<ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที<ระบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ xในการปรบัเปลี<ยนโรงแรมที<พกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที<ไมรู่จ้กักนัมาก่อน 
เชน่ กรณทีี<ทา่นเดนิทาง u ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดี<ยวตามที<ระบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ u,���,��� บาท (เงื<อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี:  ไม่รวม 

- คา่ธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศสลาวสาํหรบัชาวต่างชาต ิที<ไมไ่ดร้บัการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศลาว 
- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากที<ระบุในรายการ 
- คา่อาหารสาํหรบัทา่นที<ทานเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานที<ของชาวต่างชาตทิี<เพิ<มเตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ไมค่่าธรรมเนียมในกรณีที<กระเป๋าสมัภาระที<มนํี1าหนกัเกนิกว่าที<สายการบนินั 1นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที<นั <งบนเครื<องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทั 1งนี1ขึ1นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครื<องบนิแต่ละไฟลท์ที<ใชบ้นิ ซึ<งอาจเปลี<ยนแปลงไดอ้ยูท่ี<สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษนํี1ามนั ที<สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ<ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื<องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ที<จา่ย 2% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 



 
 
 
 
 

 
 

- คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ<น ตามธรรมเนียม ?,�@@ บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

u ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ ~ ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั 1งนี1ท่านสามารถใหม้ากกว่านี1ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี1 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ xในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ที<สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เงื>อนไขการจอง  

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2� วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําครั 1งที< u ท่านละ O,��� บาท 
หลงัจากสง่เอกสารยนืยนัการจอง ~ วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี1 กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา u^.�� น. 
เท่านั 1น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที<กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นั <นหมายถงึวา่ กรณีที<มคีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิ xไปตามระบบ ตามลําดบั เนื<องจากทุกพเีรยีด เรามทีี<นั <งราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิd เรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านั'น  

- กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอือยา่งน้อย ~� วนั ก่อนออกเดนิทาง หากทา่นไมช่าํระภายในระยะเวลาที<บรษิทักาํหนด 
ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ xยกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ xไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้า่นใดไมว่า่สว่นใน
สว่นหนึ<งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ uO วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ xในการเรยีก
เกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน u��% 
 

เงื>อนไขการยกเลิก และ เปลี>ยนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตั 1งแต่ 2� วนัขึ1นไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยที<เกดิขึ1นจรงิ *ในกรณีที<วนัเดนิทางตรงกบั
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน �O วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง uO-~� วนั คนืเงนิ O�%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตั �วเครื<องบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื<นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ uOวนั ขอสงวนสทิธิ xไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ี<ชาํระแลว้ทั 1งหมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ
ยกเลกิเที<ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื<อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั :งสิ:นในกรณีดงัต่อไปนี:  

- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิ

หรอืกรณีที<ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าที<ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าที<กรมแรงงานทั 1งจากไทย

และต่างประเทศ  ซึ<งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที<ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื1อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที<เกิดจากความประมาทของตัว

นกัทอ่งเที<ยวเอง 

- ตั �วเครื<องบนิเป็นตั �วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถนํามาเลื<อนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างน้อย ^ เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

เงื>อนไขสาํคญัอื>นๆที>ควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึ1นตํ<า อย่างน้อย � ท่าน หากตํ<ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที<จะชําระค่าบริการเพิ<มเพื<อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที<จะ

ประสานงาน เพื<อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ xในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื<อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื<นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื<อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั 1ง ทั 1งนี1 ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที<

เป็นกรณพีเิศษทุกครั 1งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี<ยนแปลงได ้

- กรณีที<ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั �วภายในประเทศ เช่น ตั �วเครื<องบนิ , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื<อยนืยนักบัเจา้หน้าที<ก่อนทุกครั 1ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที<สามารถเลื<อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที<สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี<ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั 1งนี1ขึ1นอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั 1น สิ<งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื<อเชค็อนิก่อนเครื<องบนิ อยา่งน้อย 2 ชั <วโมง โดยในสว่นนี1หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ x

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที<เกดิขึ1นใดๆทั 1งสิ1น   

- อาจจะมกีารเปลี<ยนแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครั 1งก่อนการเดนิทาง 



 
 
 
 
 

 
 

- กรณีที<ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื1อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที<เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย � วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั 1งแต่ที<ทา่นเริ<มจองทวัร ์เพื<อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื<อจดัเตรยีม

ลว่งหน้า กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิ<มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ xในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที<เกดิขึ1นกบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชื<อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที<หลงัจากชาํระเงนิกรณีที<

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที<ใหท้ราบ 

- กรณีที<ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ xในการรบัผดิชอบไมว่า่

ส่วนใดส่วนหนึ<ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื<อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระคา่ทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย 2 หรอื � วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรนี์1 เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื<องบนิแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื<อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั 1น หากต้องการเปลี<ยนแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าที<เป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที<ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีที<ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่

หอ้งพกัเดี<ยวตามที<ระบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ ^ เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี<โมงเยน็กจ็ะเริ<มมดืแลว้ สถานที<ท่องเที<ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ u-~ ช.ม. การเดนิทางควรเผื<อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที<ท่องเที<ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื<นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที<สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื<อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ xเปลี<ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื<องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื<อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี1ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที<จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ<ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า 

- เนื<องจากการเดนิทางทอ่งเที<ยวในครั 1งนี1 เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ x ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ<งที<ท่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานที<ทอ่งเที<ยวใดที<ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ xใน

การไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ<งใหท้า่น เนื<องจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบ

เหมาจา่ยไปลว่งหน้าทั 1งหมดแลว้ 



 
 
 
 
 

 
 

- กรณีที<ทา่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ xไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที<จะเกดิขึ1นตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี<ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ<ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที<สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกนํ1า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ<ง มหีน้าใดหน้าหนึ<งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ<งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั 1งสิ1น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที<ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ xไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั 1น

กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชาํรุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื<อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที<บรษิทัเรว็ที<สดุ เพื<อยนืยนัการเปลี<ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที<

บรษิทัเรยีบร้อยแล้ว กรณีที<ยงัไม่แ (ตั �วเครื<องบนิ) ท่านสามารถเปลี<ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตั �วเครื<องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ xในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายที<เกดิขึ1นจรงิทั 1งหมด ซึ<งโดย

สว่นใหญ่ตั �วเครื<องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั 1งนี1ขึ1นอยู่กบักระบวนการและขั 1นตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี<ยวกบัที<นั <งบนเครื<องบนิ เนื<องจากบตัรโดยสาร (ตั �ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิ xในการเลอืกที<นั <งบนเครื<องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามที<สดุใหท้า่นไดน้ั <งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที<สดุ  

- ขอ้มลูเพิ<มเตมิเกี<ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที<พกั เนื<องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี<ยว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 2 ทา่น (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั 1นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ xการเกบ็คา่นํ1ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ<ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ1นก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทั 1งสิ1นแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั 1น 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ x ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั 1งสิ1น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ<งของผดิกฎหมาย ซึ<งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ x ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั 1งสิ1น หากเกดิสิ<งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิ xในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิ<งของไวท้ี<โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที<ทา่นตอ้งการ  



 
 
 
 
 

 
 

- รายการนี1เป็นเพียงข้อเสนอที<ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั 1งหนึ<ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที<พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ<งอาจจะปรบัเปลี<ยนตามที<ระบุในโปรแกรม 

*เมื=อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื=อนไขข้อตกลงทั 'งหมดนี'แล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ทีMมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


