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วันแรก กรุงเทพฯ–หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วังเวียง–ถนนโรต ี (-/กลางวนั/เยน็) 

06.30น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) 

โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน        
09.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงนครเวยีงจนัทน์ โดยเที่ยวบิน PG943 (**มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกันและ
ไม่สามารถเลือกช่วงที่น่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

11.00 น. เดินทางถึงสนามบินวตัไต เมืองเวียงจันทน์ ประเทศ
ลาว ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันด้วย ขา้วจ่ีปาเต ้ (ขนมปัง
ฝร่ังเศสที่ยดัใสด้ว้ยปาเต ้และเคร่ืองเคียง) ที่ขึ้นช่ือของ
เวยีงจนัทร์ จากนั้นพาคณะเยีย่มชม หอพระแก้ว ซ่ึงเคย
เป็นที่ประดิษฐานขององคพ์ระแกว้มรกต ในสมยัก่อน
หอพระแกว้แห่งน้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1565 ในรัชกาล
ของพระไชย เชษฐา  ปัจ จุบันได้ เป ล่ี ยนมา เป็น 
พพิธิภณัฑใ์ชเ้ป็นที่เก็บสะสมพระพทุธรูป  

จากนั้น น าท่ าน  ชมอนุสาว รี ย์ประ ตู ชัย  ตั้ งอยู่ท า งทิ ศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทน์บนถนนลา้น
ช้างจะไปส้ินสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี 
พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชน
ชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวติั
พรรคคอมมิวนิสตป์ระตูชยัมีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่ รัยเวย์
แนวตั้งเพราะการก่อสร้างน้ีใชปู้นซีเมนส์จากประเทศ
อเมริกาที่ซ้ือมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจนัทน์
ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงได้
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น ามาสร้างประตูชัยแทนเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝร่ังเศสเขา้ด้วยกันอย่างงดงามและ
กลมกลืนอยา่งยิง่ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อเพือ่ไปสกัการะบูชา พระธาตุหลวง ซ่ึงเป็นศาสนสถานที่ส าคญัที่สุดของ
ประเทศลาว เป็นสัญลกัษณ์ประจ าชาติลาว และมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอยา่งยิ่ง สร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 16 ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่มีลกัษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจกัรลา้นชา้ง เป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรม
ในพระพทุธศาสนา กบัสถาปัตยกรรมของอาณาจกัรลา้นชา้ง 

 
จากนั้น น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ เมืองวังเวียง จากนครหลวงเวียงจนัทร์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) สมัผสัวถีิชีวิต

ความเป็นอยูแ่ละธรรมชาติท่ามกลางขนุเขาที่รายลอ้มอยูโ่ดยรอบ จนไดช่ื้อวา่เป็น “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” 
ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารที่วังเวียง  และใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เพลิดเพลินไปกบัสีสนัยามค ่าคืน

ในเมืองวงัเวยีงบน ถนนคนเดิน (Walking Street)หรือถนนโรตีซ่ึงมีโรตีใหท้่านไดเ้ลือกชิมกนัอยา่งจุใจ 
เข้าสู่ที่พัก THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

วันที่สอง วังเวียง–ล่องเรือคายัค–ถ า้นอน–Zip Line–ถ า้จัง–ถ า้ปูค า–บลูลากูน –บอลลูนยักษ์    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก  
น าท่านเดินทางสู่ ตอนตน้ของแม่น ้ าซอง ใหท้่านสนุกสนานกบักิจกรรม ล่องเรือคายัค สมัผสัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด
(นัง่ล  าละ 2 ท่าน) ระหวา่งทางแวะชม ถ า้นอน ซ่ึงคณะจะไดน้ัง่ห่วงยางลอยน ้ าเขา้ไปภายในถ ้า เป็นกิจกรรมที่ทา้ทาย
อีกอยา่งหน่ึง และอีกกิจกรรม คือ Zip Line การโหนสลิงทา้ทายความสูง (ไม่รวมในค่าบริการ 600 บาท/ท่าน) 
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

หลังรับประทานอาหารพาท่านตระการตากับความงามของหินงอกหินยอ้ยในถ ้าจังภายในบรรยากาศเยน็สบาย
รวมทั้งสูดอากาศแสนบริสุทธ์ิบนยอดถ ้า พร้อมทั้งชม จุดชมวิว สุดยอดถ ้าที่ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวงัเวียงได้
ทั้งเมือง จากนั้นน าท่านชม ถ า้ปูค า เป็นถ ้าที่ศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัมีกองทพัปูที่มีสีทองค า ซ่ึงเป็นที่มาของช่ือที่วา่ถ ้ าปูค  า 
(นัง่รถสองแถว 14-16 ท่าน/คนั) ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัธรรมชาติที่ลอ้มดว้ยภูเขาหินปูน  

 
หลังจากนั้นอิสระเล่นน ้ าตามอัธยาศยัที่ บลูลากูน จากนั้นน า
ท่านไปยงัสถานที่เช่า บอลลูนยักษ์ ส าหรับท่านที่อยากขึ้ น
บอลลูนยกัษเ์พื่อชมเมืองวงัเวียงอนัสวยงามในมุมสูงเพื่อความ
ประทบัใจแปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหน(ไม่รวมใน
ค่าบริการ 3,000 บาท/ท่าน) ได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พัก 
พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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ค า่   บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 

เข้าสู่ที่พัก THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

วันที่สาม วังเวียง – เวียงจันทร์ – กรุงเทพฯ           (เช้า/-/-) 

06.00 น.       บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสมัภาระและเช็คเอาทเ์พือ่เดินทางกลบั  
06.30 น.       น าท่านเดินทางออกจากวงัเวยีงมุ่งหนา้สู่ นครหลวงเวยีงจนัทร์ เพือ่ไปยงัสนามบินนานาชาติวตัไต  
11.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) เที่ยวบินที่ PG944  

(**มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

....................................................................................... 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว เวยีงจันทน์ วังเวยีง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน PG 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

20 เม.ย.62 22 เม.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

11 พ.ค.62 13 พ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

01 มิ.ย.62 03 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

29 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

27 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

24 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

07 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

28 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

05 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 
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 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


