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รหสัทวัร ์LPQ134 

Pro Thai-Laos High-Speed Railway 

 

บนิลดัฟ้าสูอ่ดุรธาน ีขา้มดา่นไทย-ลาวทีห่นองคาย 

น ัง่รถไฟความเร็วสงู 2 ขา เวยีงจนัทน-์หลวงพระบาง 

และหลวงพระบาง-วงัเวยีง 

พกัหลวงพระบาง 2 คนื วงัเวยีง 1 คนื 
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หมายเหตุ หากท่านมีความจ าเป็นจะตอ้งซือ้ตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ เพื่อบนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยันกับทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ตั๋วเครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและ

เวลาเดนิทางได ้อันเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่วา่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสาย

การบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนือ

การความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภัย ดังนัน้เหตผุลเหลา่นี้ อยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะคอนเฟิร์

มกรุ๊ป ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภัยในความไมส่ะดวก 

อา้งองิจากสถานการณ์โควดิ-19 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรับลกูคา้/ผูเ้ดนิทางทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ-

19 ครบตามเกณฑท์ีร่ัฐบาลและ/หรอืกระทรวงสาธารณสขุรับรอง ตอ้งแสดงเอกสารไดรั้บวัคซนีฯ และรายงาน

ผลตรวจโควดิ (เป็นภาษาองักฤษ ระบชุือ่-นามสกลุ เลขหนังสอืเดนิทางทีถ่กูตอ้ง) จากสถานพยาบาลทีไ่ดรั้บ

การรับรองเทา่นัน้ 

***เงือ่นไขการเดนิทางเขา้-ออกประเทศ ทัง้ สปป.ลาว และไทย อาจมกีารเปลีย่นแปลง ทางบรษัิทจะท าการ

แจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้ เมือ่มปีระกาศอยา่งเป็นทางการ*** 

***ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิ และไฟลท์บนิ 

***การเปลีย่นแปลงเป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

***คา่ทัวรไ์มร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซือ้น ้าหนักสมัภาระและอปัเกรดทีน่ั่งไดก้อ่น

การเดนิทาง 3 วัน (มคีา่ใชจ้า่ยไมร่วมในราคาทัวร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูรั้บผดิชอบ) *** สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไดไ้ม่

เกนิ 7 กก. 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - อดุรธาน ี- เวยีงจนัทน ์- น ัง่รถไฟความเร็วสงู - หลวงพระบาง 

05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิกรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 

SMILE/THAI LION AIR พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอดุรธาน ี

โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE002 (บรกิาร SNACK BOX กอ่นลงจากเครือ่ง)  

หรอื THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL600 (บรกิารอาหารเชา้ ที ่อดุรธาน)ี (มือ้ที ่1) 

08.05 น. เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับคณะที ่สนามบนิอดุรธาน ี

09.00 น. เดนิทางไป สะพานมติรภาพ ไทย-ลาว เพือ่รอท าเอกสารผา่นแดนขา้มไปประเทศลาว 

 

จากนัน้เดนิทางเขา้ดา่น สะพานมติรภาพไทย-ลาว 1 เดนิทางถงึดา่นลาว ผา่นจดุคดักรองตรวจคน

เขา้เมอืง 

 สมควรแกเ่วลามุง่หนา้สู ่ตัวเมอืง นครหลวงเวยีงจนัทน ์

  

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิอุดรธาน-ีสะพานมติรภาพไทยลาว-
นครหลวงเวยีงจนัทน-์ประตชูยั-อนุสาวรยีข์องพระเจา้

ไชยเชษฐาธริาช-ชมหอพระแกs้ว-วดัศรเีมอืง-น ัง่รถไฟ
ความเร็วสงูสูห่ลวงพระบาง 

 

 

 
 

 

 

 

 

โรงแรม ในหลวง
พระบาง หรอื
เทยีบเทา่ 

2 ใสบ่าตรตอนเชา้-ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง-วดั
เชยีงทอง-หมูบ่า้นซา่งไห-น า้ตกตาดกวางส-ีเขาพสู ี    

โรงแรม ในหลวง
พระบาง หรอื
เทยีบเทา่ 

3 วดัวชุินราช-พระราชวงัหลวงพระบาง-น ัง่รถไฟความเร็ว
สงูสูว่งัเวยีง-ถ า้จงั-อสิระกจิกรรมทีว่งัเวยีง    

โรงแรมในวงัเวยีง 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 วงัเวยีง - บลูลากนู - เวยีงจนัทน ์- หนองคาย - อุดรธาน ี

- กรุงเทพฯ   
-  
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ชม ประตชูยั ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของชยัชนะและอธปิไตยของลาว  

เขา้ชม อนสุาวรยีข์องพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช นมสัการพระธาตหุลวง ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของ

เมอืงเวยีงจันทรช์มศลิปแบบลา้นชา้ง เลอืกชมของพืน้เมอืงทีแ่มค่า้ชาวลาวน ามาจ าหน่าย  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 

ศนูยเ์ครือ่งเงนิหตัถกรรม เลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูโดยฝีมอืคนลาว เชน่ ผา้ไหม เครือ่งเงนิ ของที่

ระลกึอืน่ๆ 

เดนิทางสูส่ถานรีถไฟฟ้าความเร็วสงูออกจาก เวยีงจนัทน ์ไป หลวงพระบาง (ใชเ้วลาประมาณ 

2 ชัว่โมง)  

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3) พรอ้มชมโชวก์ารแสดง 

 

พกัที ่ โรงแรม ในหลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

จากนัน้น าทา่นพาเดนิเทีย่ว ไนทบ์าซารห์ลวงพระบาง (ตลาดมดืหลวงพระบาง) 
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วนัที ่2 หลวงพระบาง - ตกับาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - วดัเชยีงทอง - หมูบ่า้นซา่งไห - 

น า้ตกตาดกวางส ี- เขาพสู ี 

 

05.30 น. เชญิทา่นรว่ม ท าบญุใสบ่าตรขา้วเหนยีว พรอ้มกบัประชาชนชาวหลวงพระบางในทกุเชา้ 

พระสงฆแ์ละสามเณรจากวดัตา่งๆ จะออกบณิฑบาต เป็นแถวนบัรอ้ยรปู ซึง่เป็นภาพอนันา่

ประทบัใจ และสือ่ถงึความเลือ่มใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง 

น าทา่นเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็นตลาดสด ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหาร

พืน้เมอืง และของป่า ซึง่เป็นแบบฉบบัของชาวลาว **การใสบ่าตรขา้วเหนยีวเป็นบญุสว่นบคุคล ผู ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระเอง จ านวน ขัน้ต ่า 100 บาท** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่4) 

 

ชม วดัเชยีงทอง วัดที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าโขงสรา้งในรัชสมัย

พระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ชว่งประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 

ซึง่วัดเชยีงทองไดรั้บการอปุถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงค ์

และเขา้ชวีติศรสีว่างวัฒนา กษัตรยิส์องพระองค์สุดทา้ย ชม

พระอุโบสถ ทีม่ศีลิปะแบบลา้นชา้ง หลังศรแอ่นโคง้ต ่า ซอ้น

กันอยู่สามชัน้ มชี่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถา้เป็นคนสามัญสรา้งจะม ี1-7 ช่อ

เทา่นัน้ ชมพระพทุธรปูป่างหา้มสมทุรในอปูมงู ดา้นขา้งพระอโุบสถ ชมวหิารพระมา่นทีป่ระดษิฐานพระ

มา่น ผนังสชีมพู ภาพประดับกระจกสเีล่าถงึวถิชีวีติชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจา้

มณีวงศ ์ภายในบรรจุพระพทุธรปูแกะสลักไมจ้ านวนมากทีเ่ก็บ

มาจากวัดรา้งตา่งๆ 

 

 เดนิทางไปยงั หมูบ่า้นซา่งไห เพือ่ขึน้เรอืเดนิทางชมววิ

ทวิทศัน ์

           สองฝ่ังแมน่ ้าโขง ไปยงั ถ ้าติง่ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่งบนเรอื (มือ้ที ่5)  

ถ า้ต ิง่ ซึง่เป็นถ ้าอยูบ่นหนา้ผารมิแมน่ ้าโขงมอียู ่2 ถ ้า คอื ถ ้าล่างและถ ้าบน ถ ้าติง่ลุ่ม หรอื ถ ้าล่างสงู 

60 เมตรจากพืน้น ้า มลีักษณะเป็นโพรงน ้าตืน้ๆ มหีนิงอกหนิ

ยอ้ย มพีระพทุธรปูไมจ้ านวน 2,500 องค ์สว่นใหญจ่ะเป็นพระ

ยนื มทีัง้ปางประทานพร และปางหา้มญาต ิถ ้าติง่บน จะไป

ทางแยกซา้ยเดนิขึน้บันไดไป 218 ขัน้ ปากถ ้าไม่ลกึมากมี

พระพุทธรูปอยู่ในถ ้าแต่ไม่มากเท่าถ ้าล่างสมัยโบราณเป็นที่

สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง 
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ตอ่มาพระเจา้โพธสิารทรงเลือ่มใสพระพทุธศาสนาเป็นผูน้ าพระพทุธรปูเขา้มา และจงึทรงใชถ้ ้าติง่เป็น

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างพทุธศาสนา 

ชม น า้ตกตาดกวางส ีหา่งจากเมอืงหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผา่นหมูบ่า้นชนบทรมิสองขา้งทาง 

ชมความงดงามของน ้าตก ซึง่เป็นน ้าตกทีสู่งราว 70-80 เมตร ถอืเป็นน ้าตกทีส่วยทีสุ่ดในหลวงพระ

บาง โดยมสีายน ้าทีล่ดหลั่นผ่านชัน้หนิปนูลงสูแ่อง่น ้าทีส่ดใส มทีางเดนิลัดเลาะขึน้ไปสูช่ัน้บนเพือ่ชม

ความงามอกีมมุหนึง่ของน ้าตก อสิระใหท้า่นดืม่ด ่ากบัธรรมชาต ิเลน่น ้า บนัทกึภาพอนัประทับใจ 

ขึน้สู ่เขาพูส ีขึน้บันได 328 ขัน้ เชญินมัสการธาตุพูส ีเจดยีธ์าตุคู่บา้นคู่เมอืงของชาวหลวงพระบาง 

ตลอดทางขึน้ท่านจะไดรั้บกลิน่หอมจากดอกจ าปาลาว 

ดอกไมป้ระจ าชาตลิาว เมือ่ท่านถงึยอดใหท้่านนมัสการ

องคพ์ระธาตุ ซึง่สรา้งในสมัยพระเจา้อนุรุท เมือ่ปี พ.ศ.

2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยม

ยอดประดับดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ 7 ชัน้ สูงประมาณ 

21 เมตร ชมพระอาทติยย์ามอัสดง ววิทวิทัศน์รอบเมอืง

หลวงพระบางยามเย็น 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6) 

 

พกัที ่ โรงแรม ในหลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 หลวงพระบาง - วดัวชุินราช - น ัง่รถไฟความเร็วสงู - วงัเวยีง - อสิระเลอืกกจิกรรม

เสรมิ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที ่7) 

ชม วดัวชุินราช สรา้งในสมยัพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) 

นับเป็นอกีหนึง่พระธาตทุีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึง่

เป็นพระธาตทุีม่รีปูทรงคลา้ยกบัลกูแตงโมผา่ครึง่ 

 

เขา้ชม พระราชวงัหลวงพระบาง สรา้งในรัชสมัยเจา้มหา

ชีว ิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝ ร่ังเศส เ ป็นการ

ผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝร่ังเศสและลาว เป็นทีป่ระทับ

ของเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการ

เปลีย่นแปลงการปกครอง เมือ่ พศ.2518 ปัจจุบันไดเ้ปลีย่น

มาเป็นพพิธิภัณฑ์ น าท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดษิฐาน

พระบาง พระคู่บา้นคูเ่มอืง เป็นพระพุทธรปูประทับยนืปางหา้ม

สมุทรเป็นศลิปะขอมสมัยบายน น ้าหนัก 54 กโิลกรัม เป็น

ทองค า 90 เปอรเ์ซน็ต ์

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) 

 



  PLAO10-WE (PB)  

 

 เดนิทางออกจากหลวงพระบางขึน้รถไฟความเร็วสงู (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง)  

 เดนิทางถงึ วงัเวยีง เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วในแขวงเวยีงจนัทน ์

ประเทศลาว หา่งจากนครหลวงเวยีงจันทน ์ประมาณ 160 

กโิลเมตร ไดฉ้ายาวา่ เมอืงกุย้หลนิแหง่เมอืงลาว 

 

ชม ถ า้จงั ถ ้าทีส่วยที่สุดของวังเวยีงภายในเป็นโถงใหญ่ มไีฟ

ประดับ ภายในบรเิวณถ ้าจะสมัผัสไดถ้งึอากาศเย็นฉ ่า หนิงอกหนิ

ยอ้ยอนังดงาม 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 

ท ัง้นีท้า่นสามารถเลอืกกจิกรรมไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ (รวมในราคาทวัรแ์ลว้) 

โปรแกรม A: ลอ่งเรอืหางยาวชมแมน่ า้ซองทีว่งัเวยีง ดวูถิรีมิน ้าซอง ชมววิทวิทัศนเ์มอืงวังเวยีง 

 โปรแกรม B: กจิกรรมพายเรอืแคนน ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 *ในกรณีทีท่า่นไมส่ะดวกรว่มกจิกรรมขา้งตน้ จะไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี* 

 หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั จนถงึเวลาอาหารเย็น 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่9) 

 

พกัที ่ โรงแรมในวงัเวยีง หรอืเทยีบเทา่ 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัที ่4 วงัเวยีง - บลลูากนู - เวยีงจนัทน ์- หนองคาย - อดุรธาน ี- กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการขึน้บอลลูนยกัษ ์เพือ่ชมเมอืงวงัเวยีงอนัสวยงามในมุมสูง สมัผสัความ

แปลกใหมอ่ยา่งทีไ่มเ่คยพบเห็นมากอ่น (ไมร่วมในคา่บรกิาร ช าระเพิม่ 100 ดอลลา่สหรฐัตอ่

ทา่น) ข ัน้ต า่ 3 ทา่น 



  PLAO10-WE (PB)  

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่10) 

  

 อ าลาทีพั่ก มุง่หนา้สู ่สระน า้จดืสมีรกตหรอืทีเ่รยีกวา่ บลลูา

กูน (Blue Lagoon) เดมิทีเป็นสระที่เกดิขึน้ตามธรรมชาต ิ

และมกีารขดุเพิม่เตมิขึน้มาอกีในภายหลัง ท าใหว้ังเวยีงมี บลู

ลากนูกระจายตัวอยูห่ลายมมุเมอืง สาเหตทุีน่ ้าในสระเป็นสฟ้ีา

หรือเขยีวมรกตเช่นนี้ เป็นเพราะน ้าที่ผุดขึน้มาจากบาดาลมี

แหลง่ก าเนดิมาจากภเูขาหนิปนูทีโ่อบลอ้มวังเวยีงเอาไว ้ซึง่ใน

หนิปูมแีคลเซยีมคาร์บอเนตซึง่ท าใหน้ ้าตกตะกอน จงึเหลือ

เพยีงความใสบนผวิน ้าเทา่นัน้  

 

เดนิทางกลับสูเ่วยีงจันทน ์โดยรถโคช้ หรอื รถตู ้(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่11) 

ชมหอพระแกว้ เมอืงเวยีงจนัทน ์นมสัการพระประธานเพือ่ความเป็นศริมิงคลเดนิทาง 

 

อ าลานครหลวงเวยีงจันทนเ์ดนิทางสูด่า่น ตม.ลาว  

ใหเ้วลาคณะชอ้ปป้ิงตอ่ที ่Duty Free 

 จากน ัน้พาคณะขา้มดา่น สะพานมติรภาพ ไทย-ลาว สู ่จ.หนองคาย ประเทศไทย 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนิอดุรธาน ีเพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

 

19.40 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE009 (บรกิาร SNACK BOX 

กอ่นลงจากเครือ่ง) หรอื THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL611 

20.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุเทพฯ สง่ทกุทา่นกลบัพรอ้มความประทับใจ  

 

 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้

ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนั
เช็คอนิ ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 

 



  PLAO10-WE (PB)  

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

07-10 กรกฎาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

13-16 ก.ค. 2565 
*วนัอาสาฬหบชูา* 

16,900 16,900 4,500 

14-17 กรกฎาคม 2565 
*วนัหยดุพเิศษ* 

16,900 16,900 4,500 

21-24 กรกฎาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

28-31 กรกฎาคม 2565 
*วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10* 

16,900 16,900 4,500 

04-07 สงิหาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

11-14 สงิหาคม 2565 
*วนัแมแ่หง่ชาต*ิ 

16,900 16,900 4,500 

18-21 สงิหาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

25-28 สงิหาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

01-04 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 

08-11 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 

15-18 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 

22-25 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 

29 กนัยายน-02 ตลุาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

06-09 ตลุาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

13-16 ตลุาคม 2565 
*วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9* 

16,900 16,900 4,500 

20-23 ตลุาคม 2565 
*วนัปิยะมหาราช* 

16,900 16,900 4,500 

27-30 ตลุาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

03-06 พฤศจกิายน 2565 15,900 15,900 4,500 

10-13 พฤศจกิายน 2565 15,900 15,900 4,500 

17-20 พฤศจกิายน 2565 15,900 15,900 4,500 

24-27 พฤศจกิายน 2565 15,900 15,900 4,500 

01-04 ธนัวาคม  2565 15,900 15,900 4,500 

02-05 ธนัวาคม 2565 
*วนัพอ่แหง่ชาต*ิ 

16,900 16,900 4,500 

08-11 ธนัวาคม 2565 
*วนัรฐัธรรมนญู* 

16,900 16,900 4,500 

15-18 ธนัวาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

22-25 ธนัวาคม 2565 
*วนัครสิมาสต*์ 

16,900 16,900 4,500 

29 ธนัวาคม 65 - 01 มกราคม 66 
*วนัส ิน้ปี+วนัข ึน้ปีใหม*่ 

18,900 18,900 4,500 

30 ธนัวาคม 65 - 02 มกราคม 66 
*วนัส ิน้ปี+วนัข ึน้ปีใหม*่ 

18,900 18,900 4,500 

31 ธนัวาคม 65 - 03 มกราคม 66 
*วนัส ิน้ปี+วนัข ึน้ปีใหม*่ 

18,900 18,900 4,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,100 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 



  PLAO10-WE (PB)  

 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีม

เชือ้เพลงิ) 
 คา่โรงแรมทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกันอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่
ไดรั้บอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรค
ประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 10,000 US  
(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศลาวส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศลาว 
 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ ค่า

โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
 ค่าทปิมัคคุเทศก์ทอ้งถิน่, คนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ ค่าทปิหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 
 

เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ต า่ 8 ทา่น หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์

หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้

ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กรุณาสอบถามยนืยันการ

ออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดนิทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได ้ไม่ว่าจะเกิด

เหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ

จองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท า

ใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนั้น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลื่อนวัน

เดนิทางใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้

มา หากทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี

ความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบริษัทฯ คดิค่าใชจ้่ายที่ทางบรษัิท
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เสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สุดเท่าจ านวนเงนิมัดจ า ทัง้นี้ทัง้นั้นให ้

เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 

วนั กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวร์
เต็มจ านวน  

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรียมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของ
คา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 ส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนา
หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายอันเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อ
เจา้หนา้ทีก่อ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่น
และครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบ และไมค่นืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธ
วซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่าง
นอ้ย 21 วนั กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใด
สว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
ช่วงพีเรียดวันที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ได้
อยา่งนอ้ย 8 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานที่นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็
ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้ส ิน้  

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่
สามารถน ามาเลือ่นวนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่
ระบใุนโปรแกรม  
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 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัย
จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จากสาย
การบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะ
ค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอบุัตเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาณของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไม่
ถงึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


