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หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 3 วนั หนีเท่ียวลาวแบบ ชิลๆ 

จ ำนวนวนั เร่ิมตน้ (บำท) เดินทำง ทุกวันศุกร์ สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 10,499 ตุลาคม63ถึงมีนาคม64 Lao Airlines (QV) 10 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 3 วนั 2 คืน (พกั 2 คืน@หลวงพระบาง) ระดบั 3 ดาวมาตรฐานลาว 
อำหำร อาหารเชา้@โรงแรม 2 มื้อ อาหารกลางวนัและค ่า@ห้องอาหารทอ้งถิ่น 4 มื้อ  
เที่ยวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ไดอ้นุมตัิ 

 (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

สำยกำรบิน BKK-LPQ เวลำออก เวลำถึง VTE-BKK เวลำออก เวลำถึง 
Lao Airlines (QV) QV634 1025 1215 QV445 1835 1940 

 

วนั รำยกำรท่องเท่ียว B L D 
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง – วดัทาดหลวง – วดัใหม่สุวนัพูมาราม – สักการะ

พระธาตุพูสี 
- X X 

วนัท่ีสอง พิเศษ ! ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า –  พระราชวงั และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสน
สุขารมณ์ – วดัเซียงทอง – มรกตมหัศจรรย ์แห่งหลวงพระบาง น ้าตกกวางสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) 

X X - 

วนัท่ีสาม สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง – สนามบินนานาชาติวดัไต (เวียงจนัท)์ – วดัธาตุหลวงเหนือ – วดัธาตุหลวง
ใต้ – บ่อน ้ าพญานาคหรือบ่อน ้ าทิพย์ – ประตูชัย – พระธาตุด า – สนามบินนานาชาติวดัไต (เวียงจันท์) - 
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

X X - 



 
 
 
 
 

สำธำรณประชำชนลำว งดค่ำวีซ่ำ แก่ ผูถ้ือหนงัสือเดินทำงไทย 

DAY วันแรก  กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

1 เวลาที่ประเทศลาวเท่ากบัเวลาที่ประเทศไทย | เวลาบินประมาณ 2 ช.ม. - x x 
เช้า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

(นดัหมำยก่อนออกเดินทำง 3 ชัว่โมงล่วงหนำ้กอ่นเคร่ืองออก)  
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก 

เช็คอินหมายเลข 

W 7-8 
Lao Airlines 

(QV) 
หมำยเลข   

10 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ  
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารประเภทท่ีสามารถเลื่อนวนัและเวลาการเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง 

07.30 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
10.20 น. ออกเดินทางสู่ประเทศลาว เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบิน Lao Airlines  เท่ียวบินท่ี QV634 

เคร่ือง ATR 70 ท่ีนัง่มาตรฐาน ความปลอดภยัสูง พร้อมการบริการอาหารบนเคร่ือง 
ข้อแนะน า 

• หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
• ห้ามน าผลไมแ้ละเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศลาว หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในลาวอาจจะไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึ้นลงห้องด้วยตวั

ท่านเอง เพ่ือป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดขึ้นได)้   
• กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
• ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหักง่าย เช่น เงิน อญัมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารท่ีแลกเปลี่ยนเป็นเงิน

ได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 
• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึ้นเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูขึ้นเคร่ืองอย่างนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
• น าเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัขึ้นเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพ่ือการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ดื่ม
สุราหรือของมึนเมา และดื่มน ้ามากๆ) 



 
 
 
 
 

พร้อมเดนิทาง !  การเช็คอินต๋ัวเดินทางที่เคาเตอร์สายการบิน  เง่ือนไข 
• เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ชัว่โมง เคำน์เตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  ผูโ้ดยสำร

จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่ำในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเดินทำง โดย
ไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไปแลว้  

• ไม่แสดงตนหรือยืนยนัควำมเป็นตวัท่ำนต่อพนกังำนของสำยกำรบิน 
• ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ย่ำงครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงท่ีช ำรุดไม่สมบูรณ์จดัว่ำเป็นเอกสำรท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
• ส ำหรับท่ำนตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่ำ) ซ่ึงจ ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรแจ้ง

เขำ้แจง้ออก   หรือ  เอกสำรดำ้นกำรท ำงำน Work Permit 
• กระท ำกำรประทุษร้ำยแก่พนักงำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ณ เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยำม

พนกังำนของสำยกำรบินไม่ว่ำโดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 
• หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอื่นไม่อนุญำตให้ท่ำนเดินทำงหรือขึ้นเคร่ืองบิน 
• หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเน่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลักษณะอำกำรท่ีเป็นอนัตรำยอย่ำงเห็นได้ชัดในทำง

กำรแพทย ์และ/หรือ  หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย ์หรือเงื่อ  นไขทำงกำรแพทยข์องท่ำน
อำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสุขภำพแก่ผูโ้ดยสำรอื่น 

12.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง สมกับเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองไม่
ซับซ้อน หนงัสือเดินทางสัญชาติไทยไม่ตอ้งท าวีซ่า ส าหรับชาวต่างชาติบางประเทศ อาจตอ้งท าวีซ่า Visa on Arrival ค่าวีซ่า
ประมาณ 30-40 USD ต่อท่าน (กรุณาเช็คประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่าก่อนเดินทาง และเตรียมรูปถ่าย 2 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว 1 ใบ) 
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อย ไกด์ทอ้งถิ่นถือป้ายรอรับคณะ รถตู้

ปรับอากาศพาคณะเดินทางไปรับประทานอำหำรกลำงวนัพ้ืนเมืองแบบง่ำยๆ “เฝ๋อน ้าหลวง
พระบาง” ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่นแบบชำวหลวงพระบำง 

 

 
บ่ายบ่าย หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางเขา้สู่ เกาะกลางเมืองหลวงพระบาง ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยสายน ้าจากแม่น ้าคานไหลมาบรรจบ

กบัแม่น ้ าโขง ซ่ึงเปรียบเหมือนมหานทีสายน ้าแห่งเอเชีย ชมวิวความงดงามรอบเมืองพระบาง วิถีแห่งชีวิตความเรียบงายและ

สงบ พาท่านแวะ วัดทาดหลวง ตามต านานกล่าวว่าวดัทาดหลวงสร้างขึ้นโดย สังฆทูต ของพระเจา้อโศกมหาราช ซ่ึงเดินทาง
จากอินเดียมาเผยแพร่พุทธศาสนาในพุทธศตวรรษท่ี 3 สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2361 ในรัชกาลพระเจา้มนัธาตุราช หลงัเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ปัจจุบนัเป็นท่ีเก็บพระสรีรังคารของเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์และพระราชวงศ ์ ภายในสิมวดัทาดหลวงมีราวเทียน
ไมแ้กะสลกัฝีมือเยี่ยมเร่ืองรามเกียรติ์  ซ่ึงเจา้มหาอุปราชบุญคงสร้างถวายในพ.ศ.2458  ทุกๆปีในวนัท่ี 29 ตุลาคม ซ่ึงครบรอบ



 
 
 
 
 

วนัสวรรคตของพระองค ์เช้ือพระวงศเ์ก่าทั้งท่ียงัอาศยัอยู่ในเมืองหลวงพระบางและจากต่างประเทศ จะกลบัมาร่วมกนัท าบุญท่ี
วดัน้ี  

จำกนั้นพำท่ำนไปยงั วัดใหม่สุวันพูมาราม ซ่ึงอยู่ถนนศรีสว่างวงศติ์ดกบัพระราชวงัหลวงวดัน้ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จ
พระสังฆราชบุญทนั ปัจจุบนัใช้เป็นโรงเรียนปริยตัิธรรม เขา้นมสัการ พระประธานภายในโบสถ์ และ ชมสถาปัตยกรรม ลาน
ชา้ง ลายภาพวาดลงรัก ปิดทอง บริเวณดา้นหนา้ทางเขา้พระอุโบสถ  

ไดเ้วลาแสงอาทิตยเ์ร่ิมอ่อนตวัลง น าท่านขึ้น ยอดภูเขาที่สูงที่สุดในเขตเมือง สักการะพระธาตุพูสี ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 
150 เมตร ให้คุณออกก าลงักายยามเยน็เดินนบัขั้นบนัได กว่า 300ขั้น ขึ้นไปยงัยอดภู ระหว่างทางขึ้นพระธาตุสองขา้งทางร่มร่ืน
และหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจ าปาลาว อีกหน่ึงจุดวิวเมืองหลวงพระบาง 360 องศา (ท่ีขอบอกว่าห้ามพลาด จากจุดน้ีคุณจะ
ได้เห็นแม่น ้ าคานท่ีไหลผ่านเมืองหลวงพระบาง ใครท่ีผ่านข้ามแม่น ้ าคานไปกลับเกิน 3 รอบ ไปแลว้จะไม่ขึ้นคานตามช่ือ
แน่ๆๆ ครับ) ท่ีน่ีเป็นปูชนียสถาน ท่ีเคารพของชาวเมืองหลวงพระบาง นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนหากไม่ไดข้ึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึง
เมืองหลวงพระบาง หากมองจากยอดพูสี คือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ ริมแม่น ้าโขง ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซับซ้อน
สมกบันามว่า บำ้นผำ เมืองภู อู่รยะธรรม ลำ้นชำ้ง    

เยน็ ขณะเดินลงจากภูเขาของพระธาตุพูสี ทศันียภาพท่ีมองลงมายงับริเวณทางลง จะเห็นความเคลื่อนไหว สีสันยามค ่าคืนของตลาด
มืด หลวงพระบาง ก าลงัเร่ิมตน้   

ค ่า  น าท่านไป รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร บริเวณริมแม่น ้าโขง 
  หลงัอาหารค ่าพาท่านเขา้เช็คอินโรงแรม Saysamphanh Hotel ระดบั 3 ดาวมาตรฐานลาว หรือเทียบเท่า 
 

DAY วันที่สอง  หลวงพระบาง  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

2  x x - 
05.00 น. Morning call ปลุกท่าน ต่ืนเช้ารับอรุณสดใส สูดกลิ่นไอ ดินแดนที่ไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งโอโซนที่บริสุทธ์ิอีกแห่ง

หน่ึงของโลก เพื่อเตรียมตวั ท าบุญรับบุญ  

 
05.30 น. น ำท่ำนเดินทำงออกจำกท่ีพกั ไปยงับริเวณ ถนนท่ีทอดตวัยำว เพ่ือนั่ง ตักบาตรข้าวเหนียว ตามประเพณีชาวหลวงพระบาง

นิยมสืบทอดกนัมามากกว่า 200ปี การใส่จะหยิบขา้วเหนียวเพียงปลายน้ิวมือใส่ลงบาตร ไม่นิยม ใส่อาหารหรือของอื่นๆลงใน
บาตร ซ่ึงในทุกเชา้จะมีพระเณรกว่า 100 รูป ออกเดินรับบาตร บนถนน สายหลกัแห่งน้ี   

เดินตลาดเช้าข้างวัด ตลาดชุมชนเก่าแก่ ท่ีเป็นท่ีจ าหน่าย พืชผกั ปลา ของป่าหายาก รวมถึงอาหารส าเร็จรูปลาว นานาชนิด 
และของใช้ต่างๆ อาทิ ผา้ทอมือ ในรูปแบบต่างๆ ตลาดแห่งน้ี เป็นตลาดชุมชนท่ียงัขายของในราคาปกติ ไม่มีราคานักท่องเท่ียว 



 
 
 
 
 

ต่อรองราคากนัได้บา้งเล็กน้อย ไฮไลท์อยู่ท่ีตอนทา้ยตลาด ทางออก ริมแม่น ้ าโขง มีร้านกาแฟ  ประชานิยม ฮิปๆ เสน่ห์แบบ
ลาว ท่ีตอ้งห้าม พลาด 

07.30 น.  น ำท่ำนเดินทำงกลบัมำยงัท่ีพกั รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
วนัน้ีแต่งกายร่วมสมยันิยมไทย หรือลาว ตามสะดวก ** ขอ้แนะน าส าหรับการเขา้ชมวดัและพระราชวงัและหอพิพิธัณฑห์ลวง
พระบาง **  ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ผูช้ายสวมใส่กางเกงขายาว ส่วนผูห้ญิงควรสวมเส้ือแบบสุภาพ นุ่งซ่ิน หรือกระโปรง
ยาวคลุมเข่า สถานท่ีส าคญับางแห่งในเมืองหลวงพระบาง ไม่อนุญาตให้ผูเ้ขา้เย่ียมชม สวมใส่กางเกงเล กางเกงขาสั้น เส้ือผา้
แบบบาง และแขนกุดเชา้  

ไดเ้วลานดัหมาย รถตูป้รับอากาศ และไกด์ทอ้งถิ่น พาท่านโปรแกรม  City tour   

วัดแสนสุขารมณ์ วดัท่ีมีช่ืออนัเป็นมงคล และเป็นวดัคู่เมืองเก่าแก่ท่ีสุดอีกหน่ึงวดั สร้างในปี คริสต์ศตวรรษท่ี 15 ท่ีซ่อน
ความธรรมดา ท่ีไม่ธรรมดา ของจิตรกรรมภาพวาด ในยุคโยนก ท่ีมีลกัษณะ เหมือนจิตรกรรมภาพวาด ของสกุลช่างเมืองน่าน  
ซ่ึงจะพบเห็นได้ ในวดัหลายแห่งของจงัหวดัน่าน  ท่ีถูกจดัให้เป็นเมืองคู่แฝด และ รวมถึง จงัหวดั เลย (ประตูทางเดินของวดั
แห่ง น้ีสามารถเดิน เช่ือมต่อ เดินไปยงัอีกสามวดั ติดกันได้ และ ยงั เป็นอีกหน่ึงสถานท่ียอดนิยม ท่ีมีอาคารรูปทาง ชิโน
โปรตุเกส เรียงราย ตลอดแนวสองฝ่ังถนน  ท่ีสวยงาม และเงียบสงบ ) 

วัดเซียงทอง วดัสวยงามท่ีสุด ท่ีเป็นท่ีเก็บพระ ราชรถเกย เม่ือครั้ ง สมเด็จเจา้มหาชีวิต และ ยงัเป็นสถานท่ีส าคญั ท่ีคู่แต่งงาน 
ชาวลาว นิยมตอ้งมากราบไหว ้พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่ ณ วดัแห่งน้ี  และ ท่ีพลาดไม่ได ้ ตอ้ง ชมพระม่าน ในโบสถเ์ล็ก (จะมีช่องเล็ก 
ๆ ให้ทุกคน หร่ีตาขา้งหน่ึงมองเขา้ไป จึงจะเห็น) พระม่าน หน่ึงปีจะอนัเชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต ์
ปีใหม่ลาว เพ่ือให้ประชาชนสักการบูชา อย่างใกลชิ้ด หากยงัไม่จุใจ ไปอุม้พระเส่ียงทาย อยู่ใกล ้ๆ หอพระม่าน ก็ลองอธิฐาน
เส่ียงทายกนัดู ดวงใคร ดวงมนั หลายท่านพิสูจน์แลว้  ว่าแม่นจริงๆ ไม่เช่ือลองตั้งจิอธิษฐาน พิสูจน์ไดด้ว้ยตวัเอง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (หนึ่งในร้านอาหารยอดฮิตของชาวหลวงพระบาง) 

 



 
 
 
 
 

บ่าย พระราชวัง และหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็นท่ีประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว โดย
สถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผูอ้อกแบบ มีหอท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ท าด้วยทองค า 90 เปอร์เซ็นตเ์ป็น
พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองหลวงพระบาง 

บ่ายบ่าย มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น ้าตกกวางสี หรือ น ้าตกกวางซี เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติซ่ึงมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของหลวงพระบาง น ้ าตกแห่งน้ีอยู่นอกเมืองหลวงพระบางไปทางทิศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ช่ือของน ้ าตกกวางสี 
หมายถึง กวางหนุ่มท่ีเขาเพ่ิงเร่ิมงอก (ภาษาไทยเรียกกวางซีหรือกวางเขาซี) น ้ าตกกวางสีเป็นน ้าตกหินปูน สายน ้าท้ิงตวัจาก
หนา้ผาสูงกว่า 70 เมตร สู่แอ่งน ้ากวา้งเบ้ืองล่าง ท าให้เกิดละอองฝอยของไอน ้าพุ่งกระจายทัว่บริเวณ โดยบริเวณด้านล่างน ้าตก
จะมีสะพานและเส้นทางให้เดินไปชมมุมต่างๆ ตลอดจนมีท่ีนั่งให้ชมทิวทศัน์และพกัผ่อนหย่อนใจ น ้ าตกกวางสีมีน ้ าไหล
ตลอดปี อากาศเยน็สบาย อนุญาตให้เล่นน ้าไดเ้ป็นบางจุดตามป้ายเตือนไวเ้ท่านั้น ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีอยากใกลชิ้ดน ้าตกก็มี

ทางเดินด้าน ขา้งให้เลาะไปยงัชั้นบน ซ่ึงควรระมดัระวงัในการเดินเพราะจะเป็นเส้นทางท่ีลื่นชนั (โปรดจดัเตรียมชุดเล่น
น ้าตกเพ่ือความสนุก) 

เยน็  น ำท่ำนเดินทำงกลบัมำยงั โรงแรม อิสระเตรียมตวั เพ่ือค ่ำคืนสดใส บนถนนตลำดมืด แห่งเมืองมรดกโลก 

   
ค ่ำ พร้อมท่ีล๊อบบ้ี น ำคุณสู่ตวัเมืองหลวงพระบำง ณ ถนนข้าวเหนียว จอดรับ-ส่งคุณ บริเวณดำ้นหน้ำตลำดมืด  อิสระให้คุณได้

เลือกลิ้มลองอำหำรแบบคนทอ้งถิ่น ในซอยถนนขำ้วเหนียว (ตำมรอย Amazing ของกินในหลวงพระบำง) หรือหำของอร่อย
ไฮโซ เก๋ไก๋ เช่น ร้ำนอำหำรฝรั่งเศสแบบสไตล ์Chill out Restaurant is recommend 
- ร้ำนอำหำรบำ้นโบรำณ (Antique House Restaurant)  
- ร้ำนอำหำรฝรั่งเศส ชั้นดี รำคำถูก แนะน ำ Dao Fa Bristo restaurant พ่อครัวฝรั่งเศส พูดลำว สุดยอด เมนูแนะน ำ ปลำนิลแม่น ้ำ
โขง Filet แสนอร่อย พร้อม ของหวำนแสนอร่อย Creeps with Bananas Flambé  The best place chill out 
➢ แต่งตวัเท่ห์ๆ เดินแบบเปร้ียวๆ เฉ่ียวเขำ้ร้ำน ไฮโซ รำคำสบำยกระเป๋ำ 
➢ ค ำแนะน ำท่ีอยำกให้ท ำ แชะ แชท แชร์ สบำยดีหลวงพระบำง 

ไดเ้วลำอนัสมควรพำท่ำนเดินทำงกลบัโรงแรมที่พกั 
 

DAY วันทีส่าม  หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

3  x x - 
05.00 น.  อาหารเช้า (บริการเป็น Set Box จัดท าโดยทางโรงแรม เพื่อให้ท่านน าติดตัวไปรับประทานที่สนามบิน) 
06.00 น.  เช็คเอาท ์ และ ออกเดินทางไปยงั สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง เพ่ือเช็คอิน (ไม่มีไกด์ดูแลบริการ) 
07.40 น.  เดินทางมุ่งสู่สนามบินวดัไต (เวียงจนัทน์) โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี QV112 บริการอาหารว่างบนเคร่ือง 



 
 
 
 
 

 
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจนัทน์ ไกด์ทอ้งถิ่นถือป้ายรอรับคณะ รถตูป้รับอากาศพาคณะเดินทาง

ชม วัดพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ (ภายนอก) มีต านานเล่าสืบทอดกนัมาว่า เป็นเมืองพญานาคเป็นผูส้ร้างหรือเนรมิต
ขึ้นมาให้เจา้นครเวียงจนัทน์ขึ้นครองและไม่มีใครมารุกรานได ้เพราะมีพญานาคช่วยปกป้องคุม้ครอง อีกทั้งยงัมีวัดธาตุหลวง
เหนือและวัดธาตุหลวงใต้ ซ่ึงเป็นท่ีอาศยัของพระภิกษุสามเณร จากนั้นน าท่านชมบ่อน ้าพญานาคหรือบ่อน ้าทิพย์
บริเวณขา้งๆพระธาตุหลวง ซ่ึงใตก้น้บ่อจะเป็นทางเช่ือมลงสู่วงับาดาลของ พญาศรีสัตนาคราช ซ่ึงผูค้นชาวลาวต่ างให้ความ
ศรัทธา องค์ท่านทุกคน ท่ีส าคญั บ่อน ้าทิพยน้ี์ น ้าในบ่อเป็นน ้าจากวงับาดาล เช่ือกนัว่า ผูใ้ดไดน้ าน ้าทิพยน้ี์มาสักการบูชา หรือ 
ประพรมตามร่างกาย จะช่วยเพ่ิมพูนพลงักายทิพยใ์ห้สูงขึ้น อนัจะน ามาซ่ึงความเป็นสิริมงคล ท าส่ิงใดมกัจะส าเร็จได้โดยง่าย 
อีกทั้ง บริเวณพระธาตุหลวงเวียงจนัทน์  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

 
บ่าย ผ่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมทีผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝรั่งเศสเขา้ด้วยกนัซ่ึงตั้งตระหง่านอยู่กลางเมือง

เวียงจนัทน์ ประตูชยัแห่งน้ีสร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงขา้ราชการและพลเรือนท่ีเสียสละชีวิตในสงครามอินโดจีน 

 จากนั้นน าท่านเย่ียมชมรอบ  พระธาตุด า ท่ีมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ตั้งอยู่บริเวณวงเวียน ตรงหมู่บา้นธาตุด า พระธาตุด า เป็น
เจดียท์รงระฆงัแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ มีความงาม แปลกตา ไม่เหมือนกบัเจดียอ์ื่นๆ ตามต านานเล่าขานกนัมาว่าบริเวณพระธาตุ
เป็นทางเขา้ออกเมืองบาดาลท่ีพญานาค 7 เศียรท่ีมาช่วยเหลือชาวเมืองในสมยัท่ีท าสงครามกบักองทพัสยาม จึงเป็นท่ีเลื่อมใส
และสักการะบูชาของชนชาวลาว 

  ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ สนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจนัทน์ เพ่ือท าการเช็คอินท ์สายการบินแห่งชาติลาว 

18.40 น. โดยสายการบิน Lao Airlines  เท่ียวบินท่ี QV445 บริการอาหารบนเคร่ือง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
19.40 น.  เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดว้ยความสวสัดิภาพ   
 

รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากผูจ้ดัอีกครั้ งหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก



 
 
 
 
 
เป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 

Price & Conditions  หลวงพระบาง เวียงจนัทน ์ตามรอยพญานาค 3 วนั หนีเท่ียวลาวแบบ ชิลๆ 

จ ำนวนวนั เร่ิมตน้ (บำท) เดินทำง ทุกวันศุกร์ สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 10,499 ตุลาคม63ถึงมีนาคม64 Lao Airlines (QV) 10 ท่ำนต่อคณะ 
รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเที่ยวชำวไทยหรือผูถ้ือหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (หนงัสือเดินทำงต่ำงชำติ + เพ่ิมค่ำวีซ่ำ) 

รำคำเด็กทำรก (อำยตุ ่ำกว่ำ 24 เดือน ณ วนัที่เดินทำงไปและวนัเดินทำงกลบั) รำคำพิเศษ 3,000บำท* 
 *เด็กทำรกสำมำรถเดินทำงโดยนัง่บนหน้ำตกัของผูใ้หญ่ (คุณพ่อหรือคุณแม่) โดยอนุญำตให้เด็กทำรกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่ำนั้น และห้ำมมิ
ให้น ำรถเข็นเด็ก หรือท่ีนั่งส ำหรับเด็กขึ้นบนเคร่ืองบิน จ ำนวนเด็กทำรกต่อเท่ียวบินถูกจ ำกดัไวเ้พ่ือควำมปลอดภยั และสำยกำรบินสำมำรถปฏิเสธ
กำรน ำเด็กทำรกเดินทำงไปกบัท่ำน  ส่วนผูจ้ดั เรำค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและเพ่ือสร้ำงควำมสุขแก่คณะผูเ้ดินทำง  จดัห้องพกั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน+1เด็ก
ทำรก   ทำงทวัร์ไม่มีบริกำรอำหำรเด็กทำรก 

• เดินทำงขั้นต ่ำปกติ  10  ท่ำนผูใ้หญ ่(ที่นัง่จ  ำกดั จองและจ่ำยก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อำจตอ้งเพิ่มค่ำตัว๋)  
• หำกต ่ำกว่ำก ำหนด อำจตอ้งมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยินดีที่จะช ำระค่ำบริกำรเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทำงได ้ทำงเรำ

ยินดีที่จะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค์ 
• ไม่มีหัวหนำ้ทวัร์จำกประเทศไทยดูแล ลูกคำ้ตอ้งเดินทำงไปเจอไกด์ที่หลวงพระบำงดว้ยตนเอง  
• สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัที 17.03.20 
• สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตำรำงบิน รำคำ และ รำยกำร เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ ่2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 

ผูทุ้พลภำพ/มีปัญหำด้ำนสุขภำพหรืออยู่ในภำวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้ห้บริกำร  เพรำะอำจไม่
อนุญำตให้ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่ำงๆ ขึ้นเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ำยำ เข็มฉีดยำ เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหำยใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้ห้บริกำร  โดยทัว่ไป 
-อำยุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดำห์ : ตอ้งลงนำมยินยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน เม่ือท ำกำรเช็คอินเพ่ือแสดงควำม
ยินยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ต่อสำยกำรบิน 
-อำยุครรภใ์นช่วงสัปดำห์ท่ี 28 สัปดำห์ ถึง 34 สัปดำห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยืนยนัสัปดำห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ำกบัวนัท่ีไม่เกินสำมสิบ (30) วนันับ
จำกเท่ียวบินขำออกท่ีก ำหนดหรือเท่ียวบินขำเขำ้ท่ีก ำหนด  และตอ้งลงนำมยินยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน  เม่ือ
ท ำกำรเช็คอินเพ่ือแสดงควำมยินยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ต่อสำยกำรบิน 
-อำยุครรภต์ั้งแต่สัปดำห์ท่ี 35 ขึ้นไป: สำยกำรบินปฏิเสธกำรให้บริกำร 

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. หนงัสือเดินทำงประเทศไทยเล่มสีแดงทัว่ไป หรือ หนงัสือเดินทำงขำ้รำชกำรไทย ไม่ตอ้งยื่นขอวีซ่ำก่อนออกเดินทำง ฟรีวีซ่ำเดินทำงท่องเท่ียว 
30 วนัหมำยเหตุ: ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีอำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศจำก
บิดำหรือมำรดำแนบในกำรเดินทำงอออกนอกประเทศไทย 
2. เตรียมหนังสือเดินทำงมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน ณ วนัเดินทำง (ตอ้งมีหน้ำว่ำงส ำหรับประทบัตรำอย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม) หนังสือเดินทางอยู่ใน
สภาพท่ีดี (ไม่ช ารุด)  เพ่ือยื่น ณ ด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง   เน่ืองจำกเคำเตอร์สำยกำรบินหรือด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองอำจปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
3. ค่ำวีซ่ำ ส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว หรือ ชำวต่ำงชำติ (บำงประเทศ)  จะตอ้งจดัเตรียมเตรียมรูปถ่ำย 2 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขำว 1 ใบ  เพ่ือขอวีซ่ำ 



 
 
 
 
 

on arrival ประเภทวีซ่ำท่องเท่ียว หรือ Tourist visa ค่ำใชจ้่ำยประมำณ USD 30-40 ยูเอสดอลล่ำร์ (สิทธ์ิกำรออกวีซ่ำขึ้นอยู่กบัเจำ้หนำ้ท่ี)   
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทำง และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นกำร
จองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนำ้ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (พร้อมทั้งหนำ้เปลี่ยนช่ือนำมสกุล ถำ้มี) ให้กบัทำงผูจ้ดั 

ปกติผูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  5-7 วัน  
 

*** โปรพิเศษเฉพำะจอยหนำ้ร้ำนเท่ำนั้น ตดักรุ๊ปส่วนตวั เพิ่มค่ำใชจ้่ำยท่ำนละ 500-1,000 บำท *** 
 

Departure ตุลาคม 2020  (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 
วนัศุกร์ 02 ตุลำคม 20 04 ตุลำคม 20 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 09 ตุลำคม 20 11 ตุลำคม 20 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 16 ตุลำคม 20 18 ตุลำคม 20 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 23 ตุลำคม 20 25 ตุลำคม 20 11,499 1,500 
วนัศุกร์ 30 ตุลำคม 20 01 พฤศจิกำยน 20 10,499 1,500 

 

Departure พฤศจิกายน 2020  (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 06 พฤศจิกายน 20 08 พฤศจิกายน 20 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 13 พฤศจิกายน 20 15 พฤศจิกายน 20 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 20 พฤศจิกายน 20 22 พฤศจิกายน 20 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 27 พฤศจิกายน 20 29 พฤศจิกายน 20 10,499 1,500 

 

Departure ธันวาคม 2020  (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 04 ธนัวาคม 20 06 ธนัวาคม 20 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 11 ธนัวาคม 20 13 ธนัวาคม 20 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 18 ธนัวาคม 20 20 ธนัวาคม 20 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 25 ธนัวาคม 20 27 ธนัวาคม 20 10,499 1,500 

 

Departure มกราคม 2021  (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 01 มกราคม 21 03 มกราคม 21 11,499 1,500 
วนัศุกร์ 08 มกราคม 21 10 มกราคม 21 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 15 มกราคม 21 17 มกราคม 21 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 22 มกราคม 21 24 มกราคม 21 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 29 มกราคม 21 31 มกราคม 21 10,499 1,500 

 



 
 
 
 
 

Departure กุมภาพันธ์ 2021  (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 05 กุมภาพนัธ์ 21 07 กุมภาพนัธ์ 21 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 12 กุมภาพนัธ์ 21 14 กุมภาพนัธ์ 21 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 19 กุมภาพนัธ์ 21 21 กุมภาพนัธ์ 21 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 26 กุมภาพนัธ์ 21 28 กุมภาพนัธ์ 21 10,499 1,500 

 

Departure มีนาคม 2021  (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 
วนัศุกร์ 05 มีนาคม 21 07 มีนาคม 21 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 12 มีนาคม 21 14 มีนาคม 21 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 19 มีนาคม 21 21 มีนาคม 21 10,499 1,500 
วนัศุกร์ 26 มีนาคม 21 28 มีนาคม 21 10,499 1,500 

 

อัตรา
ค่าบริการ
รวม   

ตำมรำยกำร:  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – หลวงพระบำง / หลวงพระบำง – เวียงจนัทน์  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่
คณะ ( ตำมวนัเวลำท่ีระบุในตัว๋เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  2  คืน Standard Room (ห้องละ  2-3  ท่ำน) + อำหำรเชำ้ กลำงวนั และเย็น
หรือค ่ำ + บตัรเขำ้ชมสถำนท่ี + รถน ำเท่ียวตำมรำยกำร + น ้ ำบนรถวนัละ1 ขวด + ชุดส าหรับตกับาตรขา้วเหนียว 1 ชุด ต่อ 2 ท่าน 
+ ไกด์ดูแลบริกำร 3 วนั + รวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% (ยกเวน้ตัว๋เคร่ืองบิน) + สำยกำรบินจ ำกดัน ้ ำหนกัเพียงท่ำนละ 20 
กก.  (ขึ้นอยู่กบันโยบำยสำยกำรบิน ไม่เกินจ ำนวน 1-2 ช้ิน) +  และถือขึ้นเคร่ืองไดอ้ีกท่ำนละ 1 ช้ิน 07 กก.  (ตำมขนำดท่ี
ก ำหนดของสำยกำรบิน  ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) +  ประกันอุบัติเหตุตำมกรมธรรม์ (ขั้นต ่ำวงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำ
รักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่
คุ้มครองโรคประจ ำตัวหรือกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำย) 
เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทำงผูจ้ดัจะหลีกเลี่ยงอำหำรประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริกำรเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตำม
รำยกำร โดยส่วนมำกมกัจะบริกำรเป็นอำหำรท้องถิ่น กำรน ำเคร่ืองดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้ำไปใน
ร้ำนอำหำร ทำงร้ำนอำจจะเก็บค่ำบริกำร หรือ ค่ำเปิดขวดเสมอ    ส ำหรับท่ำนท่ีมีขอ้จ ำกดัทำงด้ำนอำหำรหรือศำสนำ ท่ำนอำจ
ตอ้งช ำระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป ระหว่ำงม้ืออำหำร กรุณำรอจนกว่ำทำงร้ำนอำหำรเสิร์ฟอำหำรส ำหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะท ำอำหำรพิเศษเสิร์ฟให้ท่ำนไดใ้นภำยหลงั     เมนูอำหำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ขึ้นอยู่
กับสถำนกำรณ์   เช่น เวลำออกหรือเวลำถึงของเท่ียวบินแต่ละสำยกำรบิน  กำรจำรจรบนท้องถนน  วนัเวลำเปิดปิดของ
ร้ำนอำหำร  หรือดว้ยสำเหตุต่ำงๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลิกกำรเดินทำงกะทนัหัน ทำงสำย
กำรบินเรียกท่ีนั่งคืนด้วยเหตุผลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ัดจะพยำยำมหำโปรแกรมอื่นในรำคำและช่วงเวลำใกล้เคียงกัน
ทดแทน ขอให้ลูกคำ้ตระหนักดีว่ำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่วำ่ผูจ้ดัไดพ้ยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถ  โดย
ลูกคำ้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมำเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หำกลูกคำ้ประสงคร์ับเงินคืน ทำงผูจ้ดัยินดีคืนเงิน 



 
 
 
 
 

อัตรา
ค่าบริการไม่
รวม  
 

ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอำทิ ค่าอาหารค ่า 1 ม้ือ ในวนัเดินทางวนัท่ี 2 ท่ีปล่อยให้ท่านอิสระ ค่า Spa การนวดต่างๆ ค่าเช่ารถจกัยาน 
ยานพาหนะ ค่าเขา้สถานท่ี ท่ีไม่ได้มีแจ้งไวใ้นโปรแกรม อำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต มินิบำร์ ทีวีช่อง
พิเศษ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำซักรีด  ค่ำสัมภำระท่ีเกินช้ินหรือน ้ำหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด  ค่ำวีซ่ำพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว ค่ำวีซ่ำ
ชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว 1 ใบ   

จดัเก็บ 1,350บาท ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด ์)  
เง่ือนไขใน
การจอง   
 

ปกติมัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันับจากวนัที่ท าการ

จองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยุดส าคญั
ทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  มัดจ าท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน โดยตอ้งด าเนินการโอนเงิน
ภายใน 1-2 วนันับจากวนัที่ท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย  
35 วนัล่วงหน้า  หากไม่ช าระมัดจ าตามก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่    การช าระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือ
ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 

ก ารยก เลิ ก
การจอง 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างนอ้ย  30 วนัท าการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด
เงินมดัจ า 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วัน
ฉัตรมงคล  วนัหยุดส าคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยึดเงินมดัจ า 8,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เก็บค่าใชจ้่าย 7,000  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  9,000   
3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการ 100%   
4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%   
(ราคาทัวร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมดไม่ว่า
กรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเท่ียวของลาว   
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีท าการของผูจ้ดั
อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น  

สายการบินและตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการส ารองท่ีนั่งและการใส่ช่ือในระบบส ารองท่ีนั่ง  ผู ้เดินทางต้องส่งส าเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชัดเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ช่ือ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั และ
เกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ้่ายใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นทั้งหมด และสายการ
บินไม่มีระบบเสียค่าใชจ้่ายเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง 
ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบุท่ีนัง่ ซ้ือแบบใชว้ิธี RANDOM คือสุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ให้ไดเ้ท่านั้น 
การติดต่อใดๆ ทางเอกสารกบัทางผูจ้ดั  เช่น อีเมลล ์หรือจดหมายฯ  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางผูจ้ดั  ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางผูจ้ดั 



 
 
 
 
 

✓ อุ่นใจเพ่ิม  เน่ืองจำกกำรเดินทำงนั้นเต็มไปดว้ยควำมเส่ียง และควำมรับผิดชอบของทำงสำยกำรบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสำรนั้นมี
จ  ำกดั ดงันั้นจึงแนะน ำให้ ซ้ือประกนัภยักำรเดินทำงและสุขภำพเพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือควำมคุม้ครองตำมที่ท่ำนตอ้งกำร 
โดยเฉพำะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได ้เน่ืองจำกหำกเกิดเหตุดงักล่ำวข้ึนในต่ำงประเทศอำจจะ
มีค่ำใชจ้่ำยที่สูงมำก  เพื่อควำมคุม้ครองบำดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเคร่ือง ยกเลิกเดินทำง กระเป๋ำหำย พำสปอร์ตหำย ทีม
แพทยฉุ์กเฉิน 

❖ แผนคุ้มครองสุขภาพ +200 บาท  รักษำพยำบำล+สุขภำพ – อุบติัเหตุ – ยำ้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

❖ แผนคุ้มครองสุขภาพ +470 บาท  รักษำพยำบำล+สุขภำพ – อุบตัิเหตุ – ยำ้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน – ยกเลิกกำรเดินทำง – ลด
จ ำนวนวนัเดินทำง – กระเป๋ำเดินทำงหำยหรือเสียหำย – ควำมล่ำชำ้ของระบบขนส่งมวลชน – ควำมล่ำชำ้ของสัมภำระ – กำรจี้โดยสลดัอำกำศ 
– กำรพลำดต่อเท่ียวบิน – พำสปอร์ตหำย – ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก – เงินชดเชยระหว่ำงรักษำตวัในต่ำงประเทศ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 

• จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่าน้ัน  (ก่อนซื้ อทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่เป็นจริง เพื่อ

ทางผูจ้ดัจะไดค้ิดค่าบริการที่เหมาะสม)    

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตัวบางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 

ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะตอ้งแจง้ เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกัน เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อ

สรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางที่มีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศลาวเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเที่ยว  

• การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ี รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พกั รถทัวร์ในแต่ละ

วันที่ได้จัดเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตาม

รายการสรุปใหต้รงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกลก้นัมากที่สุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบตัิเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตัิ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ย นแปลง 

เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  

โดยจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขและขอ้จ ากัดความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ  

ที่จะส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอใหท้ราบว่า  ผู้จัดจะด าเนินโดยสุด

ความสามารถที่จะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ัด

ก ากบั  

• ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทัวรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็น

ว่าผูโ้ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบตัิหน้าที่ของเจา้หน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่

ปฏิบตัิตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่ง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

• การชอ้ปป้ิงการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยว โปรแกรมทัวรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานที่ต่างๆ โดยการ

เลือกซื้ อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน 

• กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกนัเพิ่ม เกี่ยวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการ

บินมีก าหนดการจ ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน  ซึ่งลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรื่องสมัภาระ

กระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

 

ผูร้ว่มเดินทางตกลงปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พพิาท ใหถื้อค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นที่ ส้ินสุด 
 

 

 
 
 


