
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVN03 ลาว เวยีงจนัทน ์วงัเวียง หลวงพระบาง 4 วนั 2 คนื 
เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP  

พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟา้ความเร็วสูง  
เวียงจันทน์ เช็คอินแลนด์มาร์คช่ือดังของลาว พระธาตุหลวง ประตูไซ วัดสีเมือง 
วังเวียง เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน ถ ้าปูด า สะพานสีฟา้ Option tour! ล่องเรือแม่น ้าซอง 
หลวงพระบาง   เมืองมรดกโลก น ้าตกตาดกวางสี น ้าตกตาดแก้ว พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพู

สี ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Check in Joma CAFÉ ช้อปปิ้ งตลาดมืด  

วันเดินทาง  ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  
(บาท) 

พักเด่ียวเพ่ิม 
(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ
เดินทางโดย 

01-04 กันยายน 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

08-11 กันยายน 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

15-18 กันยายน 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

22-25 กันยายน 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

29 กันยายน –  
02 ตุลาคม 65 

8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

06-09 ตุลาคม 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

13-16 ตุลาคม 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

20-23 ตุลาคม 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

27-30 ตุลาคม 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 



 

 

17.00 น . พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ มน ้ามันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรบั ออกเดินทางสู่ 
จ.หนองคาย 

 

 

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านทานตะวัน (มื้อที่1)  
ตั้งอยู่ในเมืองหนองคาย เป็นร้านอาหารเช้าสไตล์
เวียดนาม มีไข่กระทะ ขนมปังยัดไส้ก๋วยจ๊ับญวน 
น ้าชา ชาเย็น กาแฟ รสชาติอร่อยและเป็นร้านช่ือ
ดังของจังหวัด จากนั้นน าทุกท่านเดินผ่านข้าม
ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย-เวียงจันทน์ 
เดินทางสู่ด่านสะพามิตรภาพไทยลาว เพ่ือเดิน
ทางเข้าสู่  นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน าทุกท่านเที่ยวชม
ความสวยงามของ พระธาตุหลวง หรือ พระ
เจดีย์ โลกะจุฬามณี  นับเป็นปูชนียสถานอัน
ส าคัญยิ่งแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจ
ของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามต านาน
กล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับ
พันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย 
และปรากฏความเก่ียวพันกับประวัติศาสตร์ของ
ดินแดนทางฝ่ังขวาแม่น ้าโขงอย่างแยกไม่ออก 
สถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอย่าง
ของประเทศลาว ประตูไซ หรือ ประตูชัยเป็น
อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น ตั้ ง อ ยู่ ท้ า ย สุ ด ท า ง ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจกลางนครเวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 
2511 เพ่ือเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพ่ือประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบ
ล้านช้าง น าสัตว์ในต านานตามความเช่ือของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค เป็นต้น และเทพเจ้าใน

03-06 พฤศจิกายน 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

10-13 พฤศจิกายน 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

24-27 พฤศจิกายน 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

02-05 ธันวาคม 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

09-12 ธันวาคม 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

15-18 ธันวาคม 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

22-25 ธันวาคม 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

30 ธันวาคม 65 –  
02 มกราคม 66 

9,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,000 18 รถตู้ VIP 

 วันที่ 1           ปั๊ ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ 

  

วันที่ 2 หนองคาย-นครเวียงจันทน์-พระธาตุหลวง-ประตไูซ-วัดสีเมือง-วังเวียง-บลูลากูน-ถ ้าปูด า-สะพานสีฟา้- Option tour
ล่องเรือชมแม่น ้าซอง-ถนนคนเดินวังเวียง                                                                                      อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น      

  



ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง บริเวณ
โดยรอบมีลานจัดการแสดงน ้าพุประกอบ
ดนตรีและสวนปะตูไซ จากนั้นพาทุกท่านไปขอ
เงินทองที่ วัดสีเมือง หรือ วัดศรีเมือง เป็นพระ
อารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ใน
นครหลวงเวียงจันทน์  ถือเป็น 1  ใน ศรี  5 
ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัว
บาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ เก่ียวข้องกับการ
ท าพิธีส าคัญของกษัตริย์โบราณ เช่น การ
ราชาภิเษกข้ึนครองราชย์ จะต้องน าน ้าพุทธ
มนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจ านวน
มาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ช ารุดไปแล้ว บางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่ ซ่ึงพระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้เป็นที่
เช่ือกันว่ามีความศักด์ิสิทธ์ิเป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเรื่องเงิน
ทองและโชคลาภ  

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  วังเวียง โดยทาง
มอเตอร์ใหม่ เดินทางสู่เมืองเวียงจันทน์ พาทุก
ท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังของเมืองนี้นั้น
ก็คือ บลูลากูน สระเขียวมรกต ที่เที่ยวยอดฮิต
ของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะเวียนมาสัมผัสความ
สงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณนั้นมี ถ ้าปูด า 
ชมหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปปางนอน เพราะ
ภายในถ ้ามืดไม่มีไฟฟ้า รวมถึงเข้าไปดูปูค า มี
ระยะทางข้ึนถ ้าประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาด
ชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการข้ึนถ ้าปูค า คน
ลาวเช่ือกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ ้าปูค าแล้วเห็นปูค าถือว่าโชคดี หรือมีบุญ ปูค า ตัวโตเต็มที่จะมีสีเหลืองทอง 
แต่ถ้าเป็นตัวน้อย กระดองจะเป็นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง จากนั้นพาทุกท่าน ถ่ายภาพกับ สะพานสี
ฟา้ อีกหนึ่งมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟา้ ทอดข้ามแม่น ้าซอง นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยม
มาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานแห่งนี้กัน จากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรือชมแม่น ้าซอง (ไม่รวม
ค่าบริการล่องเรือ) ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศที่มีโรงแรม ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสอง
ข้างทาง แม่น ้าซองเป็นแม่น ้าสายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง ในแขวงเวียงจันทน ์มีความ
ยาวประมาณ 36 กิโลเมตร หากท่านใดไม่ล่องเรือ สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบ และบริเวณใกล้
กันมีร้านค้าของพ้ืนเมืองมากมาย ซ่ึงเป็นสินค้าราคาถูกเมื่อเทียบกับประเทศไทยให้ได้ช้อปปิ้ งเป็นของฝากที่
ระลึกอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เย็น     บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3)  
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหาร
มากมาย แนะน าให้ท่านได้ลองชิมโรตีที่เปิดเรียงกันหลายร้าน และช้อปปิ้ งชุดพ้ืนเมือง กระเป๋า มากมาย 
ที่พัก : โรงแรม M&M / ภูอ่างค า / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง 
(ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีวังเวียง น าท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง LCR เที่ยว 
C82 เวลา 08.52 – 09..48 สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เดินทางโดยรถไฟเที่ยว C82 การเดินทางด้วย
รถไฟความเร็วสูงนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้มาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสอง
ข้างทางตั้งแต่วังเวียงจนถึงหลวงพระบาง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง เดินทางถึง หลวงพระบาง  
เมืองมรดกโลก เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากๆของประเทศลาว แม้จะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็เปี่ ยมไปด้วย
เสน่ห์ บรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะกับการมาเดินเที่ยว ชมเมือง ชมศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติที่งดงาม 
วัดวาอาราม แม่น ้าโขง และกล่ินอายของประวัติศาสตร์ พาทุกท่านเที่ยว น ้าตกตาดกวางสี น ้าตกหินปูนที่
สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง จุดเด่นของน ้าตกแห่งนี้คือสายน ้าสีฟา้เทอคว๊อยซ์ ซ่ึงเกิดจากแร่ธาตุที่
อยู่บริเวณน ้าตก ไหลลดหล่ันลงมาทั้งหมด 4 ช้ัน ท่ามกลางป่าไม้ร่มรื่น ท าให้ที่นี่กลายเป็นน ้าตกที่สวยที่สุด
ของหลวงพระบางเลยทีเดียว และบริเวณน ้าตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานที่ซ่ึงรวบรวมน้องหมีที่ถูกช่วย
จากการค้าสัตว์ป่าและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนท าร้ายมามากมาย ซ่ึงทาง
ศูนย์ก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีและให้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ปลอดภัย สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีไ ด้ตาม
อัธยาศัย จากนั้น น าท่านไปชมน ้าตกที่สวยงามอีกที น ้าตกตาดแก้ว พร้อมรับประทานมื้อเที่ยงมื้อพิเศษ 
ริมน ้าตก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง    บริการอาหารเทีย่ง (มื้อที่ 5) ร้านตาดแก้ว ร้านอาหาร บรรยากาศดีริมน ้าตก ตาดแก้ว 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปชมความสวยงามของ วัดวิชุลราช (หรือวัดวิชุน) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมือง
หลวงพระบาง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2046 ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช (เจ้าชีวิตวิชุนราช) แห่งอาณาจักรล้านช้าง 
โดยตั้งช่ือวัดตามพระนามของพระองค์ เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญ “พระบาง” จากวัดมโนรมย์มา
ประดิษฐานที่วัดนี้ ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่ หอพระบาง ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ถือเป็น
พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญหลาย

วันที่ 3 วังเวียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก-น ้าตกตาดกวางสี- วัดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระ
บาง-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด                                                                                                                                    อาหาร เช้า,เที่ยง      

  



องค์ อาทิ พระแซกค า , พระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)  ก่อน
อัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ , พระ
แก้วขาว จาก จ.เชียงใหม่ ฯลฯ จากนั้นน า
ทุกท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง เป็น
พระราชวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวง
พระบาง ที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก 
และตัวอาคารยังมีการผสมผสานของ
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปัจจุบัน
ที่นี่ ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญของ
เมือง นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระบาง 
พระพุทธรูปอันเก่าแก่และคู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระ
บางอีกด้วย พาทุกท่านเที่ยวชม พระธาตุพูสี ตั้งอยู่บน
ยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
หลวง พระบาง สามารถเดินข้ึนบันได 328 ข้ันเพ่ือชมความ
สวยงามของพระธาตุ และชมวิวที่สวยๆ ของหลวงพระ
บางได้แบบ 360 องศาจากด้านบน ซ่ึงช่วงเวลาที่เหมาะมา
ชมพระธาตุ และวิวสวยที่สุดก็คือช่วงที่พระอาทิตย์ตกดิน 
แสงแดดจะสาดส่องมาที่พระธาตุเป็นสีทองสวยอร่าม และ
ยังได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกในหลวงพระบางอีกด้วย 
จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ ตลาดมืด
หลวงพระบาง ช่วงหัวค ่าที่ด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมี
การตั้งร้านรวงขายของเป็นแถวแนวยาวผ่านพระราชวัง
เก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้าน
เรา มีการปิดถนนให้ได้เปิดร้านกันอย่างเต็มที่ ส าหรับของที่วางขายจะออกเป็นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์
เมด งานหัตถกรรม ไปจนผ้าไหม มีสินค้าหลากหลายแนว สามารถเป็นของฝากจากการมาเที่ยวหลวงพระ
บางได้เลย อิสระอาหารเย็น ท่านสามารถมาเดินช้อปปิ้ งที่ตลาดมืดและยังลือกซ้ืออาหารได้มากมาย เช่น 
อาหารพ้ืนเมืองลาว สตรีทฟูด้ และอื่นๆ  
ที่พัก : โรงแรม  Sunway / My Laos  home หรือระดับใกล้เคียง 

  (ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 
 
 
 
ตลาดเช้า โดยของที่ขายจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า 
หรือขมต่างๆ ซ่ึงสามาถซ้ือเป็นของฝากได้เช่นกัน พาทุกท่านไปท า
กิจกรรมยามเช้า การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง (ไม่รวมค่า
ของตักบาตร) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีการตักบาตรที่ถูกให้ความ 
โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ช่ือก็บอกอยู่แล้วว่า ตัก
บาตรข้าวเหนียว  ชาวหลวงพระบางจะใส่บาตรเพียงแค่ข้าวเหนียว
อย่างเดียว นักท่องเที่ยวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วพระจะฉันแต่
ข้าวเหนียวอย่างเดียวหรือ หลังจากที่พระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด
พอพระท่านจะฉันพระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป็นสัญญาณบอกให้
ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันแล้วชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหาร

วันที่ 4  เมืองหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดเชียงทอง- Joma bekery café – สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวง
พระบาง-เวียงจันทน์-สะพานมิตรภาพไทยลาว-Duty free-หนองคาย ประเทศไทย-กรุงเทพ                            อาหาร เช้า,เที่ยง  

  

 

 



กับข้าวมาถวายท่านอีกครั้งนึง และทุกท่ายังสามารถเดินชมและช้อปปิ้ งที่ ตลาดเช้า โดยของที่ขายจะเป็น
อาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือขมต่างๆ ซ่ึงสามาถซ้ือเป็นของฝากได้เช่นกัน  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ร้ากาแฟประชานิยม 
พาท่านชมอีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง วัดเชียงทอง เป็นวัดที่ส าคัญ และมีความงดงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งของลาว สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า 
เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และยังคงซ่ึงไว้ซ่ึงรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่
สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระวิหารซ่ึงเป็นที่ตั้งของหอพระม่าน และหอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทา
พ้ืนเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลายสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ เป็นอีกมุมสวยที่เห็นแล้วจ าได้ทันทีเลย
ว่า ที่นี่คือ “หลวงพระบาง”  

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าทุกท่านแวะพักผ่อนที่ คาเฟ ่Joma Bakery (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม) ช่ือร้าน Joma มา
จากช่ือหุ้นส่วน 4 คน คือ Jonathan & Jocelyn Blair และ Michael & Areerat Harder โด่งดังขนาดใช้
เรียกเป็นช่ือซอยข้างร้านว่าซอยโจมา เป็นอาหารสไตล์ตะวันตก เน้นฟาสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช 
พิซซ่า สลัด ซุป เครื่องดื่มร้อน เย็นต่างๆ ไอศกรีม ส าหรับเบเกอรี่ จะเน้นพวกขนมปัง คุ้กก้ี และ เค้ก 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) เฝอ ก๋วยเตี๋ยวซ่ึงลาวรับมาจากเวียดนาม ทานแบบครบสูตรแบบหลวงพระ
บาง ชอบเผ็ดก็กินกับพริกข้ึหนูจ้ิมกะปิ แกล้มกับผักสด 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง  น าท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง LCR เที่ยว C81  สู่
เมืองเวียงจันทน์ ระยะเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง พาทุกท่านเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาว ช้อปปิ้ ง 
Duty free ร้านของฝาก จากนั้นผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือเดินทางกลับสู่ จังหวัดหนองคาย ประเทศ
ไทย และเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ  

 

 
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม)  
3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ
พร้อม) 
 
►เง่ือนไขเข้าประเทศลาว 
แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 
 
►เมื่อเดินทางถึงประเทศลาว 
แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง  
 
 



►เง่ือนไขเข้าประเทศไทย 
แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 
Thailand pass และประกันสุขภาพครอบคลุมโควดิ19 วงเงิน 10,000 USD (ส าหรบัชาวต่างชาติ) 
 
อัตราบริการนี้รวม 
 •ค่ารถ ค่าน ้ามนั และค่าบริการคนขับรถ  
 •ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
 - กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เตม็ หรอืไม่มี ทางบริษัทขอปรบัพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแลว้
ห้องเต็มหรือไมม่ีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเปน็ เตียงเสริม หรือฟูก
ที่นอนเสริมข้ึนอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ช่ือโรงแรมทีท่่านพักทางบริษัทท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 
 •ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามทีร่ะบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 •คา่ธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุส าหรบันักทอ่งเที่ยวไทย 
 •ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 •เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 •ค่าประกันอุบตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยทีบ่ริษัท
ท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบรษัิทประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไมร่วมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 
 
อัตรานีไ้มร่วม 
 •ค่ามนิิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เปน็ตน้ 
 •ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
 •ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตวั และประกันสุขภาพ 

•ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มังสวริตัิ และหรอือาหารส าหรับมุสลมิ โปรดติดต่อบริษัททวัร์ กรณีตอ้งการทานแยกจาก
เซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเตมิ 

 •ค่าทปิไกด์และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท 
  
เง่ือนไขการจอง 
มัดจ าท่านละ 4,000 บาท และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรอืช าระไม่
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดนิทาง)   
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
 •ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
 •ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 •ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเตม็จ านวน 
 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ คนืเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบนิ โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเปน็อืน่ๆ 
หมายเหต ุ

•กรุป๊คอนเฟริม์เดนิทางจะตอ้งมีผู้เดนิทางข้ันต ่า 9 ท่านต่อรถตู ้
 •จ ากัดสัมภาระจ านวน 1 ใบ ต่อ ท่าน (ขนาดไม่เกินขนาด 22 นิ้ว และ มนี ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั) 
 •บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไมอ่าจแก้ไขได ้
 •บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสายการบนิ ภัย
ธรรมชาติ การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าส่ังของเจ้าหน้าทีร่ัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่าย
เพ่ิมเตมิที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตตุ่างๆ 
 •มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านัน้ 



 •ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัที่ไม่คงที่ 
การปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพ่ิมเตมิจากราคาที่ก าหนดไว ้
 •เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 
 


