
UPDATE 15 AUG 2022 

 
 

บินด้วยสายการบินไทยไลออนแอร ์(SL) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

SL600 DMK(ดอนเมือง) – UTH(อดุรธานี) 06.20 – 07.25 
SL611 UTH(อดุรธานี) – DMK(ดอนเมือง) 17.10 – 18.15  

**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
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DAY1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานอุดรธานี – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

จงัหวดัหนองคาย – นครหลวงเวียงจนัทน์ – วดัศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – 
ประตชูยั – ขึน้รถไฟความเรว็สงูจากเวียงจนัทรส์ู่หลวงลวงพระบาง              (–/L/D) 

04.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยไลอ้อนแอร ์โดยมเีจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท า
การเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

06.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานอดุรธานี จงัหวดัอุดรธานี โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร ์เทีย่วบนิที ่SL600ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 55 นาท ี 
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 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

  **หากอพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย)  
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

07.25 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานอดุรธานี จงัหวดัอุดรธานี 
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 
น าท่านออกเดนิทางไป ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจงัหวดัหนองคาย เพื่อท าเอกสารผ่านแดนขา้ม
ไปประเทศสปป.ลาว **เอกสารที่ใช้แสดงตรงจุดนี้ คอื หนังสอืเดนิทาง(พาสปอรต์)เล่มปัจจุบนัที่มอีายุคงมากกว่า
เหลอื 6 เดอืน  และหลกัฐานการฉีดวคัซนีครบโดส(INTERNATIONAL VACCINE COVID-19 CERTIFICATE) เช่น 
วคัซนีพาสปอรต์แบบเล่ม(สเีหลอืง) , ชนิดอเิลก็ทรอนิกส ์(E-VACCINE PASSPORT) เป็นตน้ **   
จากนัน้เดนิทางเขา้ด่านสะพานมติรภาพไทย-ลาวมุง่หน้าสู่ นครหลวงเวียงจนัทน์ 
น าท่านออกเดินทางไปสักการะเจ้าแม่สีเมืองที่ วดัศรีเมือง หรือวัดสีเมืองเป็นพระอารามหลวงในนครหลวง
เวยีงจนัทน์ ถอืเป็น 1 ใน ศร ี5 ประกอบดว้ย ศรเีมอืง ศรพีลู ศรฐีาน สบีวับาน ศรหีอม จากนัน้น าท่านไปยงั หอพระ
แก้ว หรอืพพิธิภณัฑห์ลวงทีม่คีวามเก่าแก่และทรงคุณค่ายิง่ทางประวตัศิาสตรข์องสปป.ลาว 

น าท่านเขา้สกัการะ พระธาตหุลวง หรอืพระเจดยีโ์ลกะจฬุามณี ตามต านานกล่าวว่าหลงัจากสรา้งพระธาตุพนม พระ
เจา้จนัทบุรปีระสทิธศิกัดิ ์ผู้รองเวยีงจนัทน์ ได้ท าพธิบีรรจุพระบรมสารรีกิธาตุจากเมอืงราชคฤห์ไว้ที่นี่แล้ว และน า
ท่านชม ประตูชยั หรอืปะตูไซ เป็นแลนด์มาร์คที่ส าคญัอกีแห่งของเวยีงจนัทน์ครบั ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์
สถานให้กับประชาชนที่ต่อสู้และเสียชีวิตในสงครามก่อนการปฏิวตัิพรรคคอมมวินิสต์ จะเห็นได้ว่าประตูชัยมี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งได้รบัอิทธิพลมาจากประตูชยัในกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส  บรเิวณโดยรอบจะถูก
ลอ้มรอบดว้ยสวนสวย น ้าพุ และดอกไมท้ีถู่กตกแต่งอยา่งสวยงาม  
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เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่านออกเดนิทางสู่สถานีรถไฟเพื่อ ขึ้นรถไฟความเรว็สงูเดินทางจากเวียงจนัทรส์ู่หลวงพระบาง 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าหากมีการเปล่ียนแปลง และในกรณีท่ีบริษัทรถไฟไม่ออกตัว๋ให้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ กต็ามทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ปรบัโปรแกรมเป็นบินภายในประเทศลาวแทนตามความเหมาะสม**   
ส่ิงของต้องห้ามน าขึ้นรถไฟ : อาวธุทุกชนิด, ของมีคม, วตัถไุวไฟทุกชนิด *** 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั VILLA PUMALIN HOTEL ,หลวงพระบาง โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY2 ตกับาตรข้าวเหนียว – น ้าตกตาดกวางสี – ถ า้ต่ิง – พระธาตพุสีู – ตลาดมืดหลวงพระบาง (B/L/D) 
05.30 ตกับาตรข้าวเหนียวตามประเพณชีาวหลวงพระบาง(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าของตกับาตร)  

**เฉพาะท่านทีต่อ้งการเขา้รว่มกจิกรรมตกับาตร** 
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เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านออกเดนิทางสู่ น ้าตกตาดกวางสี หรอืน ้าตกกวางส ีน ้าตกทีส่วยทีสุ่ดในหลวงพระบาง เป็นน ้าตกหนิปนู สูง
ราว 70 เมตรมสีองชัน้ สภาพป่าร่มรื่น มสีะพานและเส้นทางเดนิชมรอบๆน ้าตกและสามารถเลาะขา้งน ้าตกไปชม
น ้าตกชัน้บนสามมารถเล่นน ้าบรเิวณล าธารได้ นอกจากจะชื่นชมความงามของน ้าตกแล้ว ยงัหาซื้อของที่ระลกึที่
ทางเขา้น ้าตก ซึง่เป็นสนิคา้พืน้เมอืงทีท่ าจากไมไ่ผ่เป็นของใชห้ลายชนิด  

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านล่องเรอืแม่น ้าโขงเดนิทางสู่ ถ า้ต่ิง เป็นถ ้าศกัดิส์ทิธิท์ ีเ่จา้มหาชวีติแห่งหลวงพระบางต้องไปสกัการะบูชา
พระพุทธรปูในถ ้า โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาว ทัง้เจา้มหาชวีติ ขา้ราชบรพิาร พระสงฆ ์ประชาชนทัว่ไปจะเดนิทางไป
สรงน ้าพระพุทธรปูทีถ่ ้าติง่บนและถ ้าติง่ล่าง (รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว) 
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จากนัน้น าท่านไปชมววิ 360 องศาของเมอืงหลวงพระบางที่ พระธาตุพสีู ซึ่งค าว่าพูสแีปลว่า ฤาษี เชื่อกนัว่าเป็น
ภูเขาของพระฤาษ ีซึง่คนส่วนใหญ่จะมาขอพรกบัพระฤาษีน่ีแหละที ่เสยีงลอืเสยีงเล่าอ้างกนัว่า ศกัดิส์ทิธิม์าก พระ
ธาตุนี้สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้อนุรุท ประมาณพุทธศกัราช ปี 2337เรยีกไดว้่ามอีาย ุ226 ปีมาแลว้ 
น าท่านไปยงั ตลาดมืดหลวงพระบาง ตัง้อยุ่ใจกลางเมอืงหลวงพระบาง บนถนนบรเิวณด้านหน้าหอพพิธิภณัฑ์
หลวงพระบาง(พระราชวังเดิม)  เป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าซิ่น ผ้านุ่ง ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า 
เครือ่งประดบั ฯลฯ ท านองเดยีวกบัไนตบ์าซารท์ีเ่ชยีงใหม่  

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั VILLA PUMALIN HOTEL ,หลวงพระบาง โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY3 พระราชวงัเก่าหลวงพระบาง – วดัใหม่สุวรรณภมูาราม – วดัวิชุน – วดัเชียงทอง – ขึ้นรถไฟ
ความเรว็สงูจากหลวงพระบางสู่วงัเวียง                                       (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านไปชม พระราชวงัเก่าหลวงพระบาง สรา้งในรชัสมยัเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์โดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส เป็น
การผสมผสานระหว่างศลิปะแบบฝรัง่เศสและลาว เป็นทีป่ระทบัของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์จนพระองคส์วรรคต กม็ี
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบนัได้เปลี่ยนมาเป็นพพิิธภณัฑ์ น าท่านชมหอพระบางเป็นที่
ประดษิฐานพระบาง พระคู่บา้นคู่เมอืง เป็นพระพุทธรปูประทบัยนืปางหา้มสมุทรเป็นศลิปะขอมสมยับายน น ้าหนัก 
54 กโิลกรมั เป็นทองค า 90 เปอรเ์ซน็ต์ จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั วดัใหม่สุวรรณภมูาราม หรอืทีค่นลาวเรยีก
สัน้ๆ ว่า “วดัใหม่” เป็นวดัทีม่กี าแพงหน้าอุโบสถสวยงามทีสุ่ด ก าแพงสทีองอร่ามนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสนั
ดรชาดกและรามเกยีรติไ์ด้อย่างด ี จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยงั วดัวิชุน มเีอกลกัษณ์ที่ต่างจากวดัอื่น วดันี้มี
พระธาตุทรงกลมคว ่าซึง่ชาวหลวงพระบางเรยีกว่าพระธาตุหมากโม หรอืพระธาตุแตงโม ทีส่รา้งขึน้โดยพระมเหสขีอง
พระเจา้วชิุนราช เปรยีบได้กบัพลงัของสตรชีาวลาวน าท่านเดนิทางต่อไป วดัเชียงทอง วดัที่ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าโขง
สรา้งในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึง่วดัเชยีงทองได้รบัการอุปถมัภ์จาก
เจา้มหาชวีติศรสีว่างวงค ์และเขา้ชวีติศรสีว่างวฒันา กษตัรยิส์องพระองคส์ุดทา้ย ชมพระอุโบสถ ทีม่ศีลิปะแบบลา้น
ชา้ง หลงัศรแอ่นโคง้ต ่า ซอ้นกนัอยูส่ามชัน้ มชี่อฟ้าทีอ่ยูต่รงกลางของหลงัคารวมกนั 17 ช่อ ถา้เป็นคนสามญัสรา้งจะ
ม ี1-7 ช่อเท่านัน้ ชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านขา้งพระอุโบสถ ชมวหิารพระม่านที่ประดษิฐานพระ
มา่น ผนงัสชีมพ ูภาพประดบักระจกสเีล่าถงึวถิชีวีติชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจา้มณวีงศ ์ภายใน
บรรจพุระพุทธรปูแกะสลกัไมจ้ านวนมากทีเ่กบ็มาจากวดัรา้งต่างๆ 
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เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่านออกเดนิทางสู่สถานีรถไฟเพื่อ ขึ้นรถไฟความเรว็สงูเดินทางจากหลวงพระบางสู่วงัเวียง 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงเวลารถไฟตามความเหมาะสม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าหากมีการเปล่ียนแปลง และในกรณีท่ีบริษัทรถไฟไม่ออกตัว๋ให้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ กต็ามทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ปรบัโปรแกรมเป็นบินภายในประเทศลาวแทนตามความเหมาะสม**   
ส่ิงของต้องห้ามน าขึ้นรถไฟ : อาวธุทุกชนิด, ของมีคม, วตัถไุวไฟทุกชนิด *** 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั PM HOTEL VANG VIENG,วงัเวียง โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

DAY4 ล่องเรือชมแม่น ้าซอง – บลูลากนู – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – ท่าอากาศยานอุดรธานี – 
กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                     (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าทุกท่านเขา้สูท้ีพ่กัเกบ็สมัภาระ จากนัน้น าทุกท่านไป ล่องเรือแม่น ้าซอง ชมธรรมชาตแิละเกบ็ภาพบรรยากาศ
ตลอดสองขา้งทาง(รวมค่าบริการล่องเรือแล้ว) **หากท่านใดไมอ่ยากล่องเรอื สามารถขึน้บอลลนูชมววิได ้ราคา 
100 ดอลล่ารส์หรฐั ต่อท่าน** 
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น าท่านเดนิทางต่อไปยงั บลูลากนู (BLUE LAGOON) เดมิทเีป็นสระทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิและมกีารขุดเพิม่เติม
ขึ้นมาอีกในภายหลงั ท าให้วงัเวยีงมบีลู ลากูนกระจายตวัอยู่หลายมุมเมอืง สาเหตุที่น ้าในสระเป็นสฟ้ีาหรอืเขยีว
มรกตเช่นนี้ เป็นเพราะน ้าทีผุ่ดขึน้มาจากบาดาลมแีหล่งก าเนิดมาจากภเูขาหนิปนูทีโ่อบลอ้มวงัเวยีงเอาไว ้ซึง่ในหนิปู
มแีคลเซยีมคารบ์อเนตซึง่ท าใหน้ ้าตกตะกอน จงึเหลอืเพยีงความใสบนผวิน ้าเท่านัน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
จากนัน้น าท่านเดนิไป ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เพื่อท าเอกสารผ่านแดนขา้มกลบัประเทศไทย 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานอดุรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

17.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร ์เท่ียวบินท่ี  SL611  ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1ชัว่โมง 10 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

  **หากอพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย)  
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

18.15 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
***************************************************************************** 

 
อตัราค่าบริการ   

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

29 ธนัวาคม – 01 มกราคม 66 17,999 4,500 
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30 ธนัวาคม – 02 มกราคม 66 17,999 4,500 

31 ธนัวาคม – 03 มกราคม 66 17,999 4,500 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถ

ให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  4,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 

  
ข้อส าคญั  

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเช้ือโควิด-
19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 ก.ก. และน ้าหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 
(CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก.  (เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด) 

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
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- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศสลาวส าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศลาว 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ไม่ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เง่ือนไขการจอง  

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้ ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
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- กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไมช่ าระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไมว่่าส่วนใน
ส่วนหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

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

หรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว

นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้
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เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 8 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได ้

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
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- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่ งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 
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- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


