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เทียวครบสุดคุม้ พกั หลวงพระบาง  คืน วงัเวยีง  คืน, ชอ้ปปิงจุใจ ฟรโีหลดกระเป๋า  กก. 
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- หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวงัหลวงพระบาง, วดัพระธาตพุูส ีชมนําตกตาดกวางส ี

- ล่องแม่นําซอง ชมวิวสดุฟิน เมืองวงัเวียง กุย้หลนิเมืองลาว 

- เทียวนครหลวงเวียงจนัทน์ ชมความงามประตูซยั, หอพระแกว้, พระธาตุหลวง ชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษี 

- เปิดประสบการณ์ใหม่ นงัรถไฟความเร็วสูงลาวจนีเปิดใหม่  เทยีว 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-อดุรธานี-หนองคาย-เวียงจนัทน์-ประตูซยั-พระธาตุหลวง-หอพระแกว้-

นังรถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-ตลาดมืด 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัท ีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร  ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ 

บริเวณเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ ไทยไลออนแอร ์(Thai Lion Air) หรือ นกแอร ์(Nok Air) 

เจา้หนา้ทขีองบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร **หมายเหตุ** 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย  นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูขนึเครืองก่อนเวลาเครืองออก  นาท ีเนืองจากตวัเครืองบินของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถลอ็กทีนังได ้

ทีนังอาจจะไม่ไดน้ังติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทีนังบนเครืองบินไดใ้นคณะ 

ซึงเป็นไปตามเงอืนไขสายการบินหากท่านตอ้งการระบุทีนังมีค่าใชจ้่ายเพิมเติมโปรดสอบถามพนักงานขาย 

06.05 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ อดุรธานี โดย สายการบนิ ไทยไลออนแอร ์(Thai Lion Air)  เทยีวบนิท ีSL600 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง  นาท ีไม่มบีริการอาหารและเครืองดมื 

หรือ นกแอร ์(Nok Air) เทยีวบนิท ีDD300 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง  นาท ี( . - .  น.)  

ไม่มบีริการอาหารและเครืองดมื*ขอสงวนสทิธิเปลยีนสายการบิน 

ในกรณีทีมีการยกเลกิเทียวบิน,การเปลยีนแปลงเวลาเดินทางของเทียวบิน หรือจาํนวนทีนังไม่เพยีงพอ* 

07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบินอดุรธานี ใหท้่านรบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดน์าํเทยีวรอท่านอยู่ดา้นนอกทจีดุนดัพบ 

จากนนันาํท่านออกเดนิทางสู่ด่านพรมแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย นาํท่านเดนิทางสู่ นครหลวงเวียงจนัทน์ นาํท่านชม 

ประตูซยั ตงัอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทนบ์นถนนลา้นชา้งจะไปสนิสุดทบีริเวณประตูชยั 

สรา้งเสร็จในปี 

พ.ศ. เป็นอนุสรณ์สถานเพอืระลกึถงึประชาชนชาวลาวทสีละชวีติในสงครามก่อนหนา้การปฏวิตัพิรรคคอมมวินิสตป์ระตูช ั

ยมชีอืเรียกอกีอย่างว่า 
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รยัเวยแ์นวตงัเพราะการก่อสรา้งนีใชปู้นซเีมนสจ์ากประเทศอเมริกาทซีอืมาเพอืสรา้งสนามบนิใหม่ในเวยีงจนัทนใ์นระหว่างสง

ครามอนิโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงไดน้าํมาสรา้งประตูชยัแทนเป็นสถาปตัยกรรมทีผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝรงัเศสเขา้ดว้ย

กนัอย่างงดงามและกลมกลนือย่างยงิ   

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย  จากนนันาํท่านชม พระธาตหุลวง ตงัอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชยั 

เป็นสญัลกัษณป์ระจาํชาติลาวมคีวามหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถงึความเป็นเอกราชและอาํนา

จอธิปไตยของลาวสรา้งขนึในศตวรรษท ี

เป็นเจดยีท์มีลีกัษณะโดดเดน่ทสีุดในอาณาจกัรลา้นชา้งเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมในพระพทุธศาสนากบัสถ

าปตัยกรรมของอาณาจกัรมลีกัษณะคลา้ยป้อมปราการมกีารก่อสรา้งระเบยีงสูงใหญ่ขนึโอบลอ้มองคพ์ระธาตไุวพ้รอ้มกบัทาํช่

องหนา้ต่างเลก็ๆเอาไวโ้ดยตลอด 

ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรกัสแีดงรอบๆองคพ์ระธาตุยงัมเีจดยีบ์ริวารลอ้มอยู่โดยรอบ จากนนันาํท่านชม 
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หอพระแกว้ สรา้งขนึ เมอืปี พ.ศ.  โดยพระเชษฐาธิราชกษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง 

เป็นวดัหลวงประจาํราชวงศแ์ละใชเ้ป็นทปีระดษิฐานพระแกว้มรกต จากนนัไดอ้ญัเชิญมาทปีระเทศไทย 

ปจัจบุนัพระแกว้มรกต ทีประดิษฐานอยู่ในวดัพระแกว้ ประเทศไทย จากนนันาํท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง 

เสน้ทางรถไฟลาว-จีนมทีงัหมด  สถานีทงัสถานีรบัส่งผูโ้ดยสารและสถานีขนสง่สนิคา้ 

ในส่วนของประเทศลาวไดเ้ปิดรบัส่งผูโ้ดยสารแลว้  สถานี ไดแ้ก่ บ่อเต็น, เมอืงไซ, หลวงพระบาง, วงัเวยีง, โพนฮง 

และนครหลวงเวยีงจนัทน ์

16.05 น. นาํท่านสมัผสับรรยากาศนงัรถไฟความเร็วสูง นาํท่านออกเดนิทางสู่ หลวงพระบาง 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง เนืองจากตวัรถไฟของคณะเป็นระบบ Random 

ไม่สามารถลอ็กทีนังได ้

ทีนังอาจจะไม่ไดน้ังติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทีนังบนรถไฟไดใ้นคณะ  

18.00 น. เดนิทางถงึ สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง จากนนันาํท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงหลวงพระบาง 
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เย็น  บริการอาหารเยน็ 

หลงัอาหารคาํอสิระเดนิเทยีวชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ ์ ตงัแต่หนา้พระราชวงัจนสุดถนน 

ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซอืสนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มทีงัเสอืยดืสกรีนเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล,่ 

กระเป๋าถอื, เครืองประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จดุเด่นคือ สนิคา้แทบทกุชินเป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   

วางจาํหน่ายในราคาทต่ีอรองกนัได ้

ทีพกั  Sunway Hotel ระดบั  ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองหลวงพระบาง 

วนัทีสอง ตกับาตรขา้วเหนียว-ตลาดเชา้-พระราชวงัหลวงพระบาง-นําตกตาดกวางส-ีวดัเชียงทอง-

วดัวชิุนราช(พระธาตหุมากโม)-วดัใหม่สุวรรณมาราม-พระธาตพุูส-ีนังรถไฟความเร็วสูง-วงัเวียง 

05.30 น.  ตนืเชา้ทาํธุระสว่นตวั จดัแจงเครืองแต่งกายเพอืรอ ใส่บาตรขา้วเหนียว พรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระบาง 

ซงึพระสงฆแ์ละสามเณรจากวดัต่างๆ ทวัเมอืงหลวงพระบางจะออกมาบณิฑบาตเป็นแถวนบัรอ้ยรูป 
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ซงึเป็นภาพอนัน่าประทบัใจและสอืถงึความศรทัธาเลอืมใสในพระพทุธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง 

(ค่าทาํบุญของใส่บาตร ไม่รวมในรายการ) 

 

จากนนัอสิระใหท้่านเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซงึเป็น 

ตลาดสดใหท่้านเลอืกซอือาหารพนืเมอืงและชมของป่าซงึของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นทสีนใจของเหล่านกัท่องเทยีวผูม้า

เยอืน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ 

นาํท่านชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พิพิธภณัฑ)์ ลกัษณะอาคารเก่าทอีอกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรงัเศส 

สถาปตัยกรรมฝรงัเศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นทีตงัของอนุสาวรียเ์จา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์

พระราชวงัแห่งนอีดีตนนัเป็นทปีระทบัของเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์ต่อมาเมอืมกีารเปลยีนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 518 

พระราชวงัหลวงพระบาง ไดถู้กปรบัเปลยีนใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์ ภายในเป็นทปีระดิษฐานของ “พระบาง”  

พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบาง นาํท่านชม ศูนยเ์ครืองเงนิ ใหท้่านไดช้มงานฝีมอืการทาํเครืองเงนิ 
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และเครืองประดบัของใชต่้างๆ ทมีกีารออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้ส่งออกทมีชีอืเสยีงของลาว 

จากนนันาํท่านเดนิทางสู่ นําตกตาดกวางส ี นาํตกทมีชีอืเสยีงและสวยทสีุดของเมอืงหลวงพระบาง ซงึ ตาด 

ในภาษาลาวแปลว่า นาํตก มจีาํนวนชนัทงัหมด  ชนั เป็นผาและธารนาํในสเีขยีวมรกต มคีวามสูงโดยรวมประมาณ  เมตร 

เป็นนาํตกหนิปูน ซงึบางจดุของชนันาํตกนกัท่องเทยีวสามารถลงไปเล่นนาํได ้

นบัเป็นอกีหนงึแหลง่ท่องเทยีวทางธรรมชาติทสีวยงาม ไม่ควรพลาดเมอืไปเยอืนหลวงพระบาง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนนันาํท่านสู่ วดัเชียงทอง 

ซงึเป็นวดัทสีาํคญัและมคีวามงดงามทสีุดแห่งหนึงจนไดร้บัการยกย่องจากนกัโบราณคดวี่าเป็นดงัอญัมณีแห่งสถาปตัยกรรม

ลาว วดัเชยีงทองถูกสรา้งขนึในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ผนงัภายในปิดทองฉลุบนพืนรกัสดีาํ 

เลา่เรืองพทุธประวตัพิระสุธน-มโนราห ์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพอืนบา้น พระประธานมชีือวา่ 

“พระองคห์ลวง”นอกจากวดัเชียงทองจะมพีระอโุบสถทโีดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ 

การตกแต่งลวดลายตามผนงัภายในมกีารตบแต่งดว้ยการนาํกระจกสมีาตดัต่อกนัเป็นรูปตน้โพธิขนาดใหญ่ 
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ดา้นขา้งก็ติดเป็นรูปสตัวใ์นวรรคด ี ยามบ่ายทแีสงแดดส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม 

สถานททีเีราจะไปเยยีมชมอกีทซีงึมคีวามสาํคญัและเรืองราวยาวนานเช่นเดียวกนัคือ วดัวิชุนราช 

ทสีรา้งขนึในสมยัพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. ) นบัเป็นอีกหนึงพระธาตุทชีาวหลวงพระบางใหค้วามนบัถอื 

ซงึเป็นพระธาตุทมีรูีปทรงคลา้ยกบัลูกแตงโมผ่าครึง ชาวหลวงพระบาง จงึเรียกชือ พระธาตุหมากโม นีมาจนถงึปจัจบุนั  

จากนนันาํท่านชม วดัใหม่สุวรรณภมูาราม  หรือทชีาวหลวงพระบางเรียกกนัสนัๆ ว่า "วดัใหม่" 

เคยเป็นทปีระทบัของสมเดจ็พระสงัฆราชบุญทนั 

ซงึเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นทีประดิษฐานพระบาง 

พระพทุธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชีวติสกัรินฤทธิ จนกระทงัถงึปี พ.ศ.  
จงึไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทงัปจัจุบนั 

เมอืมาเยอืนวดัแห่งนสีงิทเีราจะสงัเกตเห็นถงึความแตกต่างจากวดัอืนๆ คือ ตวัอุโบสถ (สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง 

หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมทงัสดีา้นสองระดบัต่อเนืองกนั 

ผนงัดา้นหนา้พระอุโบสถตกแต่งดว้ยภาพลงรกัปิดทองดูเหลอืงอร่ามงามตายาวตลอดผนงั เลา่เรืองพระเวสสนัดรชาดก 

โดยฝีมอืช่างหลวงประจาํรชักาลเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์ การจากนนันาํท่านขนึสู่ เขาพูสี นมสัการ พระธาตุพูส ี

เจดยีธ์าตุคู่บา้นคู่เมอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขนึท่านจะไดร้บัความกลนิหอมจากดอกจาํปาลาว (ดอกลลีาวด)ี 

ซงึเป็นดอกไมป้ระจาํชาติลาว สามารถมองเหน็ววิหลวงพระบางไดโ้ดยรอบ 

และยงัเป็นจุดชมววิพระอาทติยต์กดนิอนัสวยงามซงึเป็นบรรยากาศทพีลาดไมไ่ดเ้มอืไดม้าเยอืนหลวงพระบาง 

จากนนันาํท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เสน้ทางรถไฟลาว-จนี 

18.30 น. นาํท่านออกเดนิทางสู่ วงัเวียง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง เนืองจากตวัรถไฟของคณะเป็นระบบ Random 

ไม่สามารถลอ็กทีนังได ้ทีนังอาจจะไม่ไดน้ังติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทีนังบนรถไฟไดใ้นคณะ 

19.20 น. เดนิทางถงึ สถานีรถไฟความเร็วสูงวงัเวียง 

เมอืงในลุ่มนาํซองทเีงยีบสงบโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขากบัสายหมอกยามเชา้ทสีวยทสีุด ดงัคาํลาํลอืทนีกัท่องเทยีวขนานนามว่า 

กุย้หลนิเมอืงลาว จากนนันาํท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทพีกั 

เย็น  บริการอาหารเยน็ 

ทีพกั  Vilaivong Hotel ระดบั  ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองวงัเวียง 

วนัทีสาม วงัเวียง-ล่องแม่นําซอง-บลูลากูน-เวียงจนัทน์-หนองคาย-สนามบินอดุรธานี-ดอนเมือง(กรุงเทพฯ) 
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เชา้  บริการอาหารเชา้ 

จากนนันาํท่าน ล่องเรือแม่นําซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศ 

ทศันียภาพอนังดงามทรีายลอ้มเมอืงนนัเป็นทรีาบทถีูกขนาบดว้ยภูเขาหนิปูนนอ้ยใหญ่ ทรูีจ้กัในฉายา “กุย้หลนิเมอืงลาว” 

สรา้งความประทบัใจแก่ผูม้าเยอืน 

 

จากนนันาํท่านชม บลูลากูน (Blue Lagoon) สระนาํสฟ้ีาใสทเีกิดขนึเองตามธรรมชาตเิกิดจากภูเขาหินปูน 

ซ่อนตวัอยู่ในขนุเขาและธรรมชาตทิอีดุมสมบูรณ์ของเมอืงวงัเวยีง จากนนันาํท่านเดนิทางสู่ เวียงจนัทน์ 

จากนนันาํท่านสู่ด่านชายแดนลาว-ไทย ใหท่้านไดช้อ้ปปิงสนิคา้นานาชนิดใหเ้ลอืกซอืเป็นของฝาก อิสระอาหารเทยีง 

สมควรแก่เวลาจากนนันาํท่านเดินทางกลบัสู่ฝงัประเทศไทยเพอืเดนิทางสู่สนามบนิอุดรธานี 

18.35 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ ไทยไลออนแอร ์(Thai Lion Air)  

เทยีวบนิท ีSL611 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง  นาท ีไม่มบีริการอาหารและเครืองดมื 

หรือ นกแอร ์(Nok Air) เทยีวบนิท ีDD309 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง ( . - .  น.)  
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ไม่มบีริการอาหารและเครืองดมื*ขอสงวนสทิธิเปลยีนสายการบิน 

ในกรณีทีมีการยกเลกิเทียวบิน,การเปลยีนแปลงเวลาเดินทางของเทียวบิน หรือจาํนวนทีนังไม่เพยีงพอ* 

19.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบรกิาร 

ลาว สะบายดี นังรถไฟความเร็วสูง เวียงจนัทน์ หลวงพระบาง วงัเวียง  วนั  คืน-SL / DD 

กาํหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ  –  ท่าน พกัเดียวเพมิท่านละ 

เดินทางเดือน กนัยายน  

1-3 กนัยายน  10,990.- 2,000. - 

2-4 กนัยายน  11,990.- 2,000. - 

4-6 กนัยายน  10,990.- 2,000. - 

8-10 กนัยายน  10,990.- 2,000. - 

9-11 กนัยายน  11,990.- 2,000. - 

11-13 กนัยายน  10,990.- 2,000. - 

15-17 กนัยายน  10,990.- 2,000. - 

16-18 กนัยายน  11,990.- 2,000. - 

18-20 กนัยายน  10,990.- 2,000. - 

22-24 กนัยายน  10,990.- 2,000. - 
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23-25 กนัยายน  11,990.- 2,000. - 

25-27 กนัยายน  10,990.- 2,000. - 

29 กนัยายน –  ตุลาคม  10,990.- 2,000. - 

30 กนัยายน –  ตุลาคม  11,990.- 2,000. - 

เดินทางเดือน ตุลาคม  

2-4 ตุลาคม  10,990.- 2,000. - 

6-8 ตุลาคม  11,990 2,000 

7-9 ตุลาคม  11,990 2,000 

9-11 ตุลาคม  11,990 2,000 

16-18 ตุลาคม  11,990 2,000 

20-22 ตุลาคม  11,990 2,000 

27-29 ตุลาคม  11,990 2,000 

28-30 ตุลาคม  11,990 2,000 

30 ตลุาคม -  พฤศจกิายน  11,990 2,000 

เดินทางเดือน พฤศจกิายน  

3-5 พฤศจกิายน  11,990 2,000 

4-6 พฤศจกิายน  11,990 2,000 
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6-8 พฤศจกิายน  11,990 2,000 

10-12 พฤศจกิายน  11,990 2,000 

11-13 พฤศจกิายน  11,990 2,000 

13-15 พฤศจกิายน  11,990 2,000 

17-19 พฤศจกิายน  11,990 2,000 

18-20 พฤศจกิายน  11,990 2,000 

20-22 พฤศจกิายน  11,990 2,000 

24-26 พฤศจกิายน  11,990 2,000 

25-27 พฤศจกิายน  11,990 2,000 

27-29 พฤศจกิายน  11,990 2,000 

 

อตัราค่าบรกิารนีรวม 

✔ ค่าบตัรโดยสารชนัประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทรีะบุในรายการ 

✔ ค่าภาษนีาํมนัและภาษีสนามบนิ (สงวนสทิธิเก็บเพมิหากสายการบนิเรียกเก็บเพิม) 

✔ ค่านาํหนกัสมัภาระถอืขนึเครือง  กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเทยีวบนิ 

✔ ค่านาํหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือง  กโิลกรมั  ชนิ ต่อท่าน ต่อเทยีวบนิ 

✔ ค่ารถนาํเทยีวตามรายการทรีะบ ุ

✔ ค่าทพีกัระดบั  ดาว  คืน พกัหอ้งละ  ท่าน หรือ  ท่านเสริมเตยีง (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิมเงนิพกัหอ้งเดยีว) 

✔ ค่าอาหารตามทรีะบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสทิธิในการสลบัมอืหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามทรีะบใุนรายการ 
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✔ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ , ,  บาท 

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอุบตัิเหตุในวงเงนิไมเ่กิน ท่านละ ,  บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์  

✔ ค่ามคัคุเทศกน์าํเทยีว 

 

อตัราค่าบรกิารนีไม่รวม 

🗶 ค่าบริการตรวจโควดิ RT-PCR และค่าใชจ้่ายอนืๆ ตามกฎขอ้บงัคบัการเดนิทางเขา้ประเทศลาว 

🗶 ค่าแพค็เกจ Test and Go สาํหรบัเดินทางกลบัประเทศไทย และค่าใชจ้่ายอนืๆ ตามกฏขอ้บงัคบัการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

🗶 ค่าอาหารบนเครืองบนิ, ค่าเลอืกทนีงับนเครืองบนิ, ค่าเลอืกทนีงับนรถนาํเทยีว  

🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน  กก.  ชนิ 

🗶 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครืองดมืและค่าอาหารทสีงัเพมิเอง, 

ค่าอาหารและเครืองดมืสงัพเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าอาหารพเิศษสาํหรบัผูท้มีขีอ้จาํกดัทางศาสนาและความเชอืส่วนบคุคล เช่น 

อสิลาม, เจ หรือ มงัสวริตัิ 

🗶 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, 

การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทผูีเ้กียวขอ้งซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

🗶 ค่าภาษมีลูค่าเพมิ % และภาษีหกั ณ ทจี่าย 

🗶 ค่าทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ  บาท ต่อท่าน 
 

เงอืนไขการสาํรองทีนังและการยกเลกิ 
เงอืนไขการสาํรองทีนัง 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย  วนัทาํการหรือก่อนหนา้นนั พรอ้มชาํระมดัจาํท่านละ ,  บาท โดยส่งเอกสารดงันี 

- สาํเนาหนงัหนงัสอืเดนิทางหนา้แรกทมีรูีปผูเ้ดนิทาง (PASSPORT) ทอีายุใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า  เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั 

และมหีนา้ว่างสาํหรบัประทบัตรา  หนา้ โดยแสกนเป็นไฟลรู์ปภาพเท่านนั ไมส่ามารถใชรู้ปทถี่ายจากโทรศพัทไ์ด ้

- เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนี โดยตอ้งไดร้บัเขม็ท ี  ไมเ่กิน  วนั หากเป็นเขม็ท ี  บูสเตอร ์ตอ้งไม่ตาํกว่า  วนั 
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2.ค่าทวัรส์่วนทเีหลอื บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์งัหมด  วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนนับริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการเดนิทางของท่าน และการคืนเงนิทงัหมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ้่ายทเีกิดขนึจริง 

3.เมอืท่านตกลงชาํระเงนิค่าบริการไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขการใหบ้ริการทไีดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันีทงัหมดนีแลว้เงอืนไขการยกเลกิ 

เงอืนไขการยกเลกิการเดินทาง 

***เงอืนไขการยกเลิกทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกจินําเทียวและมคัคุเทศก*์** 

🗶 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน  วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ้่ายทเีกิดขนึจริง ไดแ้ก่ ค่าตวัเครืองบนิ และค่าบริการ ,  บาท 

🗶 แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทางมากกว่า  วนัแต่ไม่ถงึ  วนั คืนเงนิค่าทวัร ์ % โดยหกัค่าใชจ้่ายทเีกิดขนึจริง ไดแ้ก่ ค่าตวัเครืองบนิ, 

ค่ามดัจาํรถนาํเทียว, ค่ามดัจาํโรงแรมทพีกั, ค่ามดัจาํรา้นอาหาร, และ ค่าบริการ จาํนวน ,  บาท 

🗶 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า  วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิเต็มจาํนวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงอืนไขใด ๆ ทงัสนิ** 
 

รบกวนอ่านทําความเขา้ใจเงือนไขในการใหบ้ริการก่อนตดัสนิใจเพือประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงอืนไขการใหบ้ริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทงันีใหข้นึอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ เท่านนั อีกทงัขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสนิสุดสมบูรณ์ 

หากท่านไดช้าํระเงนิค่าบริการมาแลว้ ถอืว่าท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงอืนไขการใหบ้ริการขอ้อนืๆทไีดร้ะบมุาทงัหมดนีแลว้ 

2. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านนั การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน ๆ เช่น 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์ การขนสง่สนิคา้หนีภาษ ี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม 

การก่อการรา้ย และ อนื ๆ ทเีขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มไิดม้ส่ีวนรูเ้ห็น เกียวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ 

กบัการกระทาํดงักลา่วทงัสนิ 

3. โปรแกรมทวัรนี์จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางขนัตาํ  ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านนั 

หากมจีาํนวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีกาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิหรือปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทาง 

4. กรณีททีางประเทศลาวระงบัการอนุมตัวิซี่า ทางบริษทัขอสงวนสทิธิเก็บค่าใชจ้่ายเพมิเติมในกรณีตอ้งทาํเรืองยนืขอวซ่ีา 
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5. อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาตวัเครืองบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธิในการปรบัเปลยีนราคาค่าบริการในกรณีทมีกีารขนึราคาค่าตวัเครืองบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนาํมนั 

หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้นัทคีณะจะเดนิทาง 

6. เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนับตัรโดยสารชนัประหยดัพเิศษของเทยีวบนิปกติและเทยีวบนิเช่าเหมาลาํ 

ทางบริษทัจะทาํการออกบตัรโดยสารทนัทีเมือคณะมีจาํนวนขนัตาํ  ท่าน ไม่สามารถเปลียนแปลงชือผูเ้ดินทาง 

และกาํหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการเปลียนแปลงจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามทีสายการบินกาํหนด 

และขอสงวนสทิธิในการเปลยีนแปลงเทยีวบนิ เวลากาํหนดการเดนิทางของเทยีวบนิ 

ตามขอ้กาํหนดของกรมการบนิพลเรือนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิทจีะเปลยีนแปลงรายการทวัร,์เทยีวบนิ,สายการบนิและทนีงับนรถนาํเทยีวตามความเหมาะส

มใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จาํกดัดา้นภูมอิากาศ, จาํนวนทนีงัของชนัประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัทเีดนิทางจริง 

ทงันีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

8. ในระหว่างการท่องเทยีวนี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

9. ค่าบริการทท่ีานชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ 

ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันนัหากท่านมเีหตอุนัใดททีาํใหท่้านไม่ไดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้

ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

10. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทเีกียวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบริการจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทใีหบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทจีะจดับริการทวัรอ์นืทดแทนให ้

แต่จะไม่คืนเงนิใหส้าํหรบัค่าบริการนนั ๆ 

11. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ต่าง ๆ 

ในระหว่างการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ 

หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทผูีเ้ดนิทางไดซ้อืระหว่างการเดนิทางท่องเทยีวนี 

12. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ  อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทยีว อนัมสีาเหตุมาจากผูเ้ดนิทาง 

13. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิทจีะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทเีกิดจากการยกเลกิหรือความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิ รฐัประหาร โรคระบาด ทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกิดขนึทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่าง ๆ 

14. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทจีะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเกยีวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเดนิทางไป 
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15. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทงัสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั 

ซงึไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทยีว (ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกิดเหตุสุดวสิยั 

ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

16. ในกรณีผูเ้ดินทางทตีอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์สีนามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย  

วนัก่อนการเดนิทาง หรือตงัแต่ทท่ีานเริมจองทวัร ์ ทางบริษทัของสงวนสทิธิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงทเีกิดขนึกบัผูเ้ดนิทาง 

(ถา้ม)ี  

17. กรณีทผูีเ้ดนิทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตวัเครืองบนิ , ตวัรถทวัร ์ , ตวัรถไฟ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพอืยนืยนักบัเจา้หนา้ทก่ีอนทุกครงัก่อนออกบตัรโดยสาร 

โดยในส่วนนีหากเกดิความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธิในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกิดขนึใดๆทงัสนิ   

18. ทางบริษทัขอสงวนสทิธิทจีะไม่รบัผดิชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 

บริษทัขอสงวนสทิธิในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกิดขนึใดๆทงัสนิ 

19. มคัคุเทศก ์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสนิแทนบริษทัฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านนั 

20. กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทงัจากทดีา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

หรือจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทจีะเกิดขนึตามมา และ 

จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรแ์ละค่าทปิทท่ีานชาํระมาแลว้ในทกุกรณี 

 

  


