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Incridible  L A O S  มหัศจรรย์ เมืองลาว 3 วัน 3 เมือง  

เมืองหลวงพระบาง  เมืองวังเวยีง  เมืองเวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 

บินตรงเข้าเมืองหลวงพระบาง และ บินตรงจากเมืองเวียงจันทน์กลับประเทศไทย 

การันต ี6 ท่าน เดินทางชัวร ์ ตลอดเดือนมิถุนาถึงกันยา61 

โปรแกรมท่องเท่ียวไฮไลท์ : พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง  – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ตลาดเช้า – ร่วม
ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว – บ้านพูคูน – ภูเพียงฟ้า – ล่องเรือแม่น ้าซอง – บ้านกาสี – วัดพระธาตุหลวง – วัดธาตุหลวง
เหนือ  – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน ้าพญานาค – พระธาตุด้า 

พิเศษ : ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว (พร้อมข้าวเหนียว+ข้าวต้มมัด หน้าวัดแสนสุขราม บนถนนสักรินทร์) 

จ ำนวนวัน เร่ิมต้น (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ  
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3 วัน 11,900 วันนี ถึงกันยา61 Lao Airlines (QV) 6 ท่ำน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป 
วันเดินทำง 3 วัน 2 คืน (พัก 1 คืน@หลวงพระบาง + 1 คืน@ วังเวียง) ระดับ 3 ดาวลาว 

อำหำร อาหารเช้า@โรงแรม 2 มื้อ อาหารกลางวันและค ่า@ห้องอาหารท้องถิ น 4 มื้อ  
เที่ยวบิน ขอสงวนสิทธิ์เปลี ยนแปลงเที ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที ได้อนุมัติ 

(ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจำ่ยก่อนได้สิทธิกอ่น จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว ) 
สำยกำรบิน BKK-LPQ เวลำออก เวลำถึง VTE-BKK เวลำออก เวลำถึง 

Lao Airlines (QV) QV634 1025 1205 QV445 1835 1940 
Itinerary Incredible Laos  มหัศจรรย์ลาว 3 วัน เที่ยว 3 เมือง เดินทางมิถุนา–กันยา61 

จ ำนวนวัน เร่ิมต้น (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วัน 11,900 วันนี ถึงกันยา61 Lao Airlines (QV) 6 ท่ำน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป 
ประสานงานการดูแลภายใต้ในนาม :  Journey LAOS เพราะ Life is Journey  พวกเราคืออีกห

นี งครอบครัวที ชอบออกเดินทางไปยังที ต่างๆ เพื อค้นพบตัวเอง ค้นพบค่าตอบให้กับสิ งที ตัวเองตั้งข้อ
สงสัย  ค้นพบสิ งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเพื อนใหม่ มิตรภาพใหม่ๆ และโอกาสใหม่ๆ บนโลกใบกลมนี้ พวกเราคือ
ผู้ช่านาญเส้นทางเกาหลี   วันนี้พวกเราได้ค้นพบอีกประเทศในโลก คือ ลาว  ที ผู้คนยังหยุดกาลเวลาใน

เรื องราวน่ารักๆ ไว้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ เมืองหลวงพระบางที เราอยากพูดดังๆ ว่า  “ เป็นเมืองที น่ารักที สุดในโลก ” ขอเชิญทุกท่านให้
มาลองใช้บริการดู แล้วคุณจะรู้จักและรักพวกเรามากขึ้น  เพราะทุกคนที เดินทางไปกับเรา ท่านจะได้ “ คุณค่าของการเดินทาง ไม่ใช่แค่ไป
เที ยว ”   

 

วัน รำยกำรท่องเท่ียว B L D 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง – พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – 
วัดเซียงทอง – สักการะพระธาตุพูสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) 
❖ พักที  โรงแรมระดับ 3 ดาวลาว (หลวงพระบาง) 

- X X 

วันที สอง ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – เดินทางไปยังวังเวียง ระยะทาง 216 กิโลเมตร – บ้านเซียงเงิน เมืองบริวาร
ของแขวงหลวงพระบาง - เข้าสู่ชุมทาง บ้านสามแยกคูคูน ชุมชนการค้า พื้นเมือง - แวะบ้านกิ วกระจ่าที เป็น
หมู่บ้านชาวเขา แวะจิบชา กาแฟลาวดีแท้ๆ – แวะทานอาหารที  ภูเพียงฟ้า หรือ ภูคูน – เมืองวังเวียง - เดิน
ทางเข้าสู่ถ้่าจังเอกลักษณ์ ของเมืองวังเวียง - น่าท่านเดินทางสู่ริมฝั่งแม่น้่าซอง ล่องเรือหางยาว หรือ แคนนู 
❖ พักที  โรงแรมระดับ 3 ดาวลาว (วังเวียง) 

X X - 

วันที สาม อาหารเช้า ณ โรงแรม – เข้าสู่เมืองหลวงเวียงจันท์ ด้วยระยะทาง 156 กิโลเมตร – อาหารกลางวันเมนู ลาวแท้ๆ 
ที  ร้านอาหารต่าหนักลาว – พระธาตุหลวงที เป็นที สักการะของชาวลาว และ เพื อนบ้านใกล้เรือนเคียง – วัดธาตุ X X - 

http://www.journeykorea.com/?page_id=66
http://www.journeykorea.com/?page_id=66
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หลวงเหนือ – วัดธาตุหลวงใต้ – บ่อน้่าพญานาคหรือบ่อน้่าทิพย์ – พระธาตุด่า ที มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ตั้งอยู่
บริเวณวงเวียน ตรงหมู่บ้านธาตุด่า – สนามบินนานาชาติวัดไต (เวียงจันท์) - สนามบินสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

โปรดตรวจสอบ อำยุ ของหนังสอืเดินทำง ( Passport ) ของผู้โดยสำร ว่ำจะต้องคงมีอำยุเหลือ ณ วันเดินทำง มำกกว่ำ 6 เดือนขึ้นไป 
และหนังสือเดินทำงเหลือหน้ำกระดำษเพียงพอให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนได้ประทับตรำ หนังสือเดินทำงอยู่ในสภำพที่ดี (ไม่ช ำรุด) 

DAY วันแรก  กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง เช้ำ กลำงวัน เย็นหรือค่ ำ 

1 เวลำที่ประเทศลำวเท่ำกับเวลำที่ประเทศไทย | เวลำบินประมำณ 1.40 ช.ม. - x x 
เช้า หน้าเคาน์เตอร ์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

(นัดหมำยก่อนออกเดินทำง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้ำก่อนเครื่องออก)  
พร้อมกันที่ช้ัน 4 ผู้โดยสำรขำออก 

เช็คอินหมายเลข 

W 7-8 
Lao Airlines 

(QV) 
หมำยเลข   

10 

ข้อแนะน ำ 
หากท่านมีปัญหาเรื องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า 

• ห้ามน่าผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศลาว หากพบจะต้องเสียค่าปรับ 
• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื องจากโรงแรมที พักในหลวงพระบางไม่มีบริกรช่วย (แนะน่า ตลอดทริปจะต้องดูแลกระเป๋ายกขึ้นลงห้องด้วย

ตัวท่านเอง เพื อป้องกันหลายกรณีที อาจเกิดขึ้นได้)   
• กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 
• ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อัญมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที แลกเปลี ยนเป็น

เงินได้  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 
• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื อง ”  กรุณารอที ประตูขึ้นเครื องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื องออก 
• น่าเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื อการพักผ่อนที อบอุ่น  (ส่าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี ยนโซนเวลาของโลก แนะน่า :  นอนให้มากที สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธ์ิท่าให้นอนหลับ ไม่ดื ม
สุราหรือของมึนเมา และดื มน้่ามากๆ) 

พร้อมเดินทำง !  กำรเช็คอินตั๋วเดินทำงที่เคำเตอร์สำยกำรบิน  เงื่อนไข 

• เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรก่อนเวลำเครื่องออกสำม (3) ชั่วโมง เคำน์เตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  ผู้โดยสำรจ ำเป็นต้องด ำเนินกำร
ให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเดินทำง โดยไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรที่ท่ำนได้ช ำระไป
แล้ว  

• ไม่แสดงตนหรือยืนยันควำมเป็นตัวท่ำนต่อพนักงำนของสำยกำรบิน 

• ไม่อำจแสดงเอกสำรได้อย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสำรกำรเดินทำงที่ช ำรุดไม่สมบูรณ์จัดว่ำเป็นเอกสำรที่ไม่ถูกต้อง)  
• ส ำหรับท่ำนต้องมีตรำอนุญำตเดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศ (วีซ่ำ) ซึ่งจ ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรแจ้งเข้ำแจ้งออก   หรือ  

เอกสำรด้ำนกำรท ำงำน Work Permit 

• กระท ำกำรประทุษร้ำยแก่พนักงำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ณ เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยำมพนักงำนของสำยกำรบินไม่ว่ำ
โดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 

• หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตให้ท่ำนเดินทำงหรือขึ้นเครื่องบิน 

• หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเนื่องจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลักษณะอำกำรที่เป็นอันตรำยอย่ำงเห็นได้ชัดในทำงกำรแพทย์ และ/หรือ  หำกสำย
กำรบินเห็นควรว่ำไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย์ หรือเงื่อ นไขทำงกำรแพทย์ของท่ำนอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพแก่ผู้โดยสำรอ่ืน 
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ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบิน LAO AIRLINES (QV) (บริการอาหารว่างบนเครื อง) 

08.00 
เช้าวันสดใส เดินทางไป  Airport แบบอินเทรนด์โดย Airport City Link หรือ รถยนต์ส่วนตัว หรือ ใช้บริการรถลีมูซีนหรือแท๊กซี ของ
ค่ายต่างๆ  สู่สนามบินสุวรรณภูมิ   Check in ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ W แถว W10-12 สายการบินลาวแอร์ไลน์ เที ยวบินที  QV 
634 สู่ เมืองหลวงพระบาง 

10.20 
เหินฟ้าออก จากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พร้อมเครื อง ATR 70 ที นั ง มาตรฐาน ความปลอดภัยสูง พร้อมการ
บริการบนเครื อง สบายดีการบินลาว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.40นาที อาหารว่าง (กล่องนะจ๊ะ แต่ก็อร่อยแบบลาวโซ ครับผม)                                                                 

12.00 
เดินทางถึง สนำมบินแห่งชำติหลวงพระบำง (สมกับเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ไม่ซับซ้อนเดินสบายมาก) ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้า
เมือง ไม่ต้องท่าวีซ่าส่าหรับพาสปรอตไทย (ง่ายๆ ครับ)          
ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาว 1 ใบ                                                                          

12.15 
Guide & Van รอถือป้าย “ Journey Laos ” รอให้การต้อนรับ ด้วยรอยยิ้ม แบบ ม่วนชื น ลาวแท้แท้  จาก
สนามบิน น่าท่านเข้าสู่ที พัก  ก่อนการออกท่องเมืองมรดกโลก แบบสบายสบาย เมืองหลวงพระบาง 

12.45 
อำหำรกลำงวัน ณ ร้านอาหาร ต้อนรับท่านด้วย อำหำรลำวท้องถิ่น รสชำติ ลำว-ผสม ไทย อร่อยได้ใจ แบบลำวลำว ส้มต ำลำว ข้ำว
เหนียวไก่ทอด รสชาติแบบปังๆ โดนใจ ทุกวัย 

14.00 

หลังอาหารกลางวัน น่าท่านเดินทางเข้าสู่ พระรำชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบำง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ งเป็นที ประทับ
ของเจ้ามหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาวฝรั งเศสเป็นผู้ออกแบบ มีหอที ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ท่าด้วยทองค่า 
90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ งเป็นที มาของชื อเมืองหลวงพระบาง  วัดเซียงทอง วัด
สวยงามที สุด ที เป็นที เก็บพระ ราชรถเกย เมื อครั้ง สมเด็จเจ้ามหาชีวิต และ ยังเป็นสถานที ส่าคัญ ที คู่แต่งงาน ชาวลาว นิยมต้องมา
กราบไหว้ พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่ ณ วัดแห่งนี้  และ ที พลาดไม่ได้  ต้อง ชมพระม่าน ในโบสถ์เล็ก (จะมีช่องเล็ก ๆ ให้ทุกคน หรี ตาข้าง
หนึ งมองเข้าไป จึงจะเห็น) พระม่าน หนึ งปีจะอันเชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ลาว เพื อให้ประชาชน
สักการบูชา อย่างใกล้ชิด หากยังไม่จุใจ ไปอุ้มพระเสี ยงทาย อยู่ใกล้ ๆ หอพระม่าน ก็ลองอธิฐานเสี ยงทายกันดู ดวงใคร ดวงมัน หลาย
ท่านพิสูจน์แล้ว  ว่าแม่นจริงๆ ไม่เชื อลองตั้งจิอธิษฐาน พิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง ได้เวลาแสงอาทิตย์เริ มอ่อนตัวลง น่าคุณไปยัง ยอดภูที่สูง
ที่สุดในเขตเมือง ให้คุณออกก่าลังกายยามเย็นเดินนับบันได กว่า 300ขั้น ขึ้นไปยังยอดภู  ระหว่าง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื นและ
หอมอบอวลไปด้วยดงดอกจ่าปาลาว มีจุดพักชมวิว มุภาพเบิร์ดอายวิว 360องศา (ที ขอบอกว่า ใครที ผ่านข้ามแม่น้่าคาน ไปกลับเกิน 
เกิน 3 รอบ ไปแล้วไม่ขึ้นคาน ตามชื อแน่ๆๆ ครับ) สักกำระพระธำตุพูสี   ที ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  เป็น ปูชนียสถาน ที เคารพ
ของ ชาวเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที ยวที มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง มองจากยอดพูสี
คือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ ริมแม่น้่าโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้ำนผำ เมืองภู อู่รยะธรรม ล้ำน
ช้ำง    

18.30 
ลงจากยอดพู ทัศนียภาพ ที มองลงมา ยังบริเวณทางลง จะเห็นความเคลื อนไหว สีสันยามค ่าคืนของ หลวงพระบาง เพื อน ำท่ำนไป
รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ร้ำนอำหำรปำกห้วยมีชัย 

20.00 หลังอาหารค ่า น่าท่านไปยังตลำดมืดให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองของชาวหลวงพระบาง 
21.30 จากนั้นน่าท่านเดินทางเช็คอิน โรงแรมที พัก Vang Thong Hotel หรือเทียบเท่า 
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พระธาตุพูสี บรรยากาศภายในตัวเมืองหลวงพระบาง 
 

DAY วันที่สอง  หลวงพระบาง – วังเวียง  เช้า กลางวัน 
เย็นหรือ

ค า่ 

2  x x - 

04.45 
Morning call ปลุกท่าน ตื นเช้ารับอรุณสดใส สูดกลิ นไอ ดินแดนที ได้ชื อว่าเป็นแหล่งโอโซนที บริสุทธ์ิอีกแห่งหนึ งของโลก เพื อ
เตรียมตัว ท่าบุญรับบุญ ตักบำตรข้ำวเหนียว  ตามประเพณี ชาวหลวงพระบาง 

05.30 

น ำท่ำนเดินทำงออกจำกที่พัก ไปยังบริเวณ ถนนด้ำนหน้ำ วัดแสนสุขาราม ได้จัดเตรียมที นั งใส่บาตรพร้อมอาหาร ข้าวเหนียวตาม
ประเพณี ไว้ให้ท่านพร้อม (โตกใส่บาตร ประกอบด้วย ข้าวเหนียว 1 กระติบใหญ่ + ข้าวต้มหมัด ผ้าสไบ ส่าหรับพันรอบอก 
ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวลาว นิยมสืบทอดกันมามากกว่า 200ปี การใส่จะหยิบข้าวเหนียวเพียงปลายนิ้วมือใส่ลงบาตร ไม่นิยม 
ใส่อาหารหรือของอื นๆลงในบาตร ซึ งในทุกเช้าจะมีพระเณรกว่า 100 รูป ออกเดินรับบาตร บนถนน สายหลักแห่งนี้ ) ตลำดเช้ำ ข้ำง
วัด ตลาดชุมชนเก่าแก่ ที เป็นที จ่าหน่าย พืชผัก ปลา และ ของป่าหายาก รวมถึงอาหารส่าเร็จรูปลาว นานาชนิด และ ของใช้ต่างๆๆ
อาทิ ผ้าทอมือ ในรูปแบบต่างๆ ตลาดแห่งนี้ เป็นตลาดชุมชน ที ขายของราคาปกติ ไม่มีราคานักท่องเที ยว ต่อรองราคากันได้บ้าง
เล็กน้อย ไฮไล้ อยู่ที ตอนท้ายตลาด ทางออก ริมแม่น้่าโขง ที เป็นร้านกาแฟ  ประชานิยม ฮิปๆ เสน่ห์แบบลาว ที ต้องห้าม พลาด 

07.00 เดินทางกลับมาทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม 

08.30 

รวมตัวกันที ล๊อบบี้พร้อมเช็คเอาท์ ออกจาก โรงแรมที พัก  เตรียมตัวเดินทางไปยังวังเวียง ระยะทำง 216 กิโลเมตร(แม้วลำว) ซึ งเป็น
เมืองที อยู่ในเขตแขวงเวียงจันท์ เป็นเมืองรอยต่อพรหมแดน ระหว่าง 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบาง แขวงเซียงขวาง และ แขวง 
เวียงจันท์  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 13  ซึ งจะขับรถไต่ระดับ ขึ้นแนวภูเขาที สูงชัน เลาะลัดเลี้ยวไปตามไหล่เขา ทัศนียภาพ
สวยงามมากๆๆ ผ่านชม บ้ำนเซียงเงิน เมืองบริวารของแขวงหลวงพระบาง ผ่านหุบเขา หมู่บ้านชนเผ่าลาว ที ราบสูง เข้าสู่ชุมทาง 
บ้ำนสำมแยกคูคูน ชุมชนการค้า พื้นเมือง ก่อนที จะ ไต่ระดับขึ้นสู่ยอดดอยที สูงกว่าระดับน้่าทะเล 1,530 เมตร (สูงกว่าภูกระดึง) ที มี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ ง ในฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ที  ต ่าสุด -1 -  5 องศา และอุณหภูมิสูงสุด ที  10-15 องศา มี
กลุ่มเมฆและหมอกปกคลุมตลอด ระหว่างเดินทางจะแวะ บ้ำนกิ่วกระจ ำ ที เป็นหมู่บ้านชาวเขา แวะจิบชา กาแฟลาวดีแท้ๆ ผ่อน
อิริยาบถ ไปกับทัศนียภาพแสนสวย และ อากาศแสน ดี้ดี 

11.30 
แวะทานอาหารง่ายๆ แต่รสชาดแสนอร่อยโดนใจ คนบนดอย และ ใต้ดอย ที ร้านอาหารเชิงผา ของภูเพียงฟ้ำ หรือ ภูคูน ที สวยงาม 
เติมพลังก่อนเดินทางลงจากดอย  เข้าสู่เมืองวังเวียง 
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ภายในถ้่าจัง วิวระหว่างทางไปวังเวียง 

 

13.30 

หลังทานอาหาร อิสระกับ แชะแชร์ Selfie มุมเด็ดๆ มุมโดนๆ แชร์กระหน ่า (ตอนถึงโรงแรม เมื อเจอ สันญาณ Wifi จร้า) จากภูคูน 
เส้นทางจะลดระดับไต่ลงจากภู ประมาณ 1 ชั วโมง ก็จะถึง หมู่บ้านกาสี ก่อน เข้าสู่ตัวเมืองวังเวียง  เมืองวังเวียง ตั้งอยู่บนที ราบ ริม
ฝั่งแม่น้่าซอง ล้อมรอบไปด้วยแนวหุบเขาและภูเขาหินปูน ที กล่าวกันว่า เป็น กุ้ยหลินน้อย แห่งลาว น่าท่านเดิ นทางเข้าสู่ถ้ ำจัง 
เอกลักษณ์ ของเมืองวังเวียง เป็นถ้าหินย้อยที สวยงามวิจิตร ลาวกับถ้่าสวรรค์ มีทางเดินลัดเลาะที สะดวกสบาย ในอดีต ณ ที แห่งนี้ 
เคยเป็นที ตั้งของกองทัพกู้ชาติ ลาว ที ต่อสู้กับ ฝ่ายพันธมิตร อเมริกา มานานหลายสิบปี ปัจจุบัน ได้จัดการให้เป็นแหลางท่องเที ยวที 
ขึ้นชื อ จากนั้น น่าท่านเดินทางสู่ริมฝั่งแม่น้ ำซอง ล่องเรือหำงยำว ท่านสามารถ ชมความงามของสองฝั่งแม่น้่า ที งดงามยามเย็น ด้วย
แสงสีสะท้อนจากแสงอาทิตย์สุดท้ายแห่งวัน  

18.30 
น่าท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที พัก เพื อพักผ่อน และ รับประทานอาหารเย็น ณ ที พัก โรงแรม หลังอาหาร อิสระกับการเดินเล่น
ส่ารวจเมือง ที มีทั้งร้านอาหาร แหล่งช๊อปปิ้ง พ้ืนบ้าน แหล่งบันเทิงเสรี (พักโรงแรม Thavisouk Hotel หรือ เทียบเท่า)   

 

DAY วันที่สาม  วังเวียง – เวยีงจันทน ์ เช้า กลางวัน 
เย็นหรือ

ค า่ 

3  x x - 

 
เบิกอรุณที  ริมน้่าซอง เช้าในฤดูหนาว ที จะมีสายหมอกระเลียด หนาวเย็น ที รอรับแสงอรุณและไออุ่น จากดวงอาทิตย์ อิสระ กับ
อำหำรเช้ำที่ ห้องอำหำร โรงแรม 

08.00 

นัดหมายพร้อมกัน เพื ออกเดินทาง เข้ำสู่เมืองหลวงเวียงจันท์  ด้วยระยะทำง 156 กิโลเมตร (แม้วฝรั งเศส) เส้นทางเป็นทางเลียบ 
ของทำงหลวงหมำยเลข 13 ที สร้างทิ้งไว้เมื อครั้ง ฝรั งเศสครอบครองเป็นอาณานิคม ที ยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยสภาพ
เศรษฐกิจ และ การเก็บจัดภาษี ที มีอยู่ในระดับต ่า จึงไม่สามารถน่ามาพัฒนาปรับปรุงถนนสายนี้ให้มีสภาพดีได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นถนน
สายหลัก ที เชื อมต่อเข้าสู่ เมืองหลวง ก็ตาม ท่าให้เราใช้เวลาเดินทางอย่างต ่า 4 ชั วโมง ในเส้นทางจะแวะชม ร้านขายของป่าหายาก 
(ถึงแม้ ลาว จะมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าหายาก อาทิ ตัวนิ ม แต่เราก็จะยังพบสินค้าประเภทนี้ วางขายของป่าอยู่เป็นระยะ ตลอด
เส้นทางที เดินทางเข้าสู่เมืองหลวง) 
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วัดพระธาตุหลวง พระธาตุด่า 

 

12.00 เดินทางเข้าสู่ เมืองหลวง เวียงจันท์ น่าท่านไปรับประทำนอำหำร เมนู ลำวแท้ๆ ที่ ร้ำนอำหำรต ำหนักลำว  

13.00 

หลังอาหารกลางวัน น่าท่านชม วัดพระธำตุหลวงเวียงจันทน์ (ภำยนอก) มีต่านานเล่าสืบทอดกันมาว่า เป็นเมืองพญานาคเป็นผู้สร้าง
หรือเนรมิตขึ้นมาให้เจ้านครเวียงจันทน์ขึ้นครองและไม่มีใครมารุกรานได้ เพราะมีพญานาคช่วยปกป้องคุ้มครอง อีกทั้งยังมีวัดธำตุ
หลวงเหนือและวัดธำตุหลวงใต้ ซึ งเป็นที อาศัยของพระภิกษุสามเณร จำกนั้นน ำท่ำนชมบ่อน้ ำพญำนำคหรือบ่อน้ ำทิพย์บริเวณข้างๆ
พระธาตุหลวง ซึ งใต้ก้นบ่อจะเป็นทางเชื อมลงสู่วังบาดาลของ พญาศรีสัตนาคราช ซึ งผู้คนชาวลาวต่างให้ความศรัทธา องค์ท่านทุก
คน ที ส่าคัญ บ่อน้่าทิพย์นี้ น้่าในบ่อเป็นน้่าจากวังบาดาล เชื อกันว่า ผู้ใดได้น่าน้่าทิพย์นี้มาสักการบูชา หรือ ประพรมตามร่างกาย จะ
ช่วยเพิ มพูนพลังกายทิพย์ให้สูงขึ้น อันจะน่ามาซึ งความเป็นสิริมงคล ท่าสิ งใดมักจะส่าเร็จได้โดยง่าย อีกทั้ง บริเวณพระธาตุหลวง
เวียงจันทน์ 

15.30 

จากนั้นน่าท่านผ่านชมรอบ พระธำตุด ำ ที มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ตั้งอยู่บริเวณวงเวียน ตรงหมู่บ้านธาตุด่า พระธำตุด ำ เป็นเจดีย์ทรง
ระฆังแปดเหลี ยมขนาดใหญ่ มีความงาม แปลกตา ไม่เหมือนกับเจดีย์อื นๆ ตามต่านานเล่าขานกันมาว่าบริเวณพระธาตุเป็น
ทางเข้าออกเมืองบาดาลที พญานาค 7 เศียรที มาช่วยเหลือชาวเมืองในสมัยที ท่าสงครามกับกองทัพสยาม จึงเป็นที เลื อมใสและ
สักการะบูชาของชนชาวลาว 

16.30 ออกเดินทางสู่ สนำมบินวัดไต กรุงเวียงจันทน์ เพื อท่าการเช็คอินท์ สายการบินแห่งชาติลาว QV445 for BKK 
18.30 สายการบินแห่งชาติลาว เที ยวบิน QV445 น่าท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั วโมง 
19.40 เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดิ์ภาพ   
 

การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ เป็นต้น  
ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ัด จะด าเนนิการโดยรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง ใหด้ีที่สุด 

 

Incridible  L A O S  มหัศจรรย์ เมืองลาว 3 วัน 3 เมือง  

เมืองหลวงพระบาง  เมืองวังเวยีง  เมืองเวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 
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บินตรงเข้าเมืองหลวงพระบาง และ บินตรงจากเมืองเวียงจันทน์กลับประเทศไทย 

การันต ี6 ท่าน เดินทางชัวร ์ ตลอดเดือนมิถุนาถึงกันยา61 

• เดินทำงปกติ  6  ท่ำนผู้ใหญ่ (ที่นั่งจ ำกัด จอง+จ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว)  
• Guide เป็นผู้ดูแลบริกำรตลอด 2 วัน   
• หำกต่ ำกว่ำก ำหนด 6 ท่ำน  หำกผู้เดินทำงทุกท่ำนยินดีที่จะช ำระค่ำบริกำรเพิ่ม ทำงเรำยินดีที่จะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค์ 
• ** ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน้ ำมันหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอัตรำ ณ วันที่  03/05/18** 

• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตำรำงบินสำยกำรบิน 

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 1,000 บาท (ช้าระพร้อมค่าทัวร์) 

เด็ก 2-7 ปี :  ห้องพัก = ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว 

ปกติผู้จัดจะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  5-7 วัน  
 

Departure มิถุนายน 2018  (ทีน่ั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สทิธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วันศุกร ์ 22 มิถุนำยน 18 24 มิถุนำยน 18 11,900 3,900 

วันศุกร ์ 29 มิถุนำยน 18 01 กรกฎำคม 18 11,900 3,900 
 

Departure กรกฎาคม 2018  (ทีน่ั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สทิธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วันศุกร ์ 06 กรกฎำคม 18 08 กรกฎำคม 18 11,900 3,900 

วันศุกร ์ 13 กรกฎำคม 18 15 กรกฎำคม 18 11,900 3,900 

วันศุกร ์ 20 กรกฎำคม 18 22 กรกฎำคม 18 11,900 3,900 
 

Departure สิงหาคม 2018  (ทีน่ั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สทิธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วันศุกร ์ 03 สิงหำคม 18 05 สิงหำคม 18 11,900 3,900 

วันศุกร ์ 10 สิงหำคม 18 12 สิงหำคม 18 11,900 3,900 

วันศุกร ์ 17 สิงหำคม 18 19 สิงหำคม 18 11,900 3,900 

วันศุกร ์ 24 สิงหำคม 18 26 สิงหำคม 18 11,900 3,900 

วันศุกร ์ 31 สิงหำคม 18 02 กันยำยน 18 11,900 3,900 
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Departure กันยายน 2018  (ทีน่ั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สทิธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วันศุกร ์ 07 กันยำยน 18 09 กันยำยน 18 11,900 3,900 

วันศุกร ์ 14 กันยำยน 18 16 กันยำยน 18 11,900 3,900 

วันศุกร ์ 21 กันยำยน 18 23 กันยำยน 18 11,900 3,900 

วันศุกร ์ 28 กันยำยน 18 30 กันยำยน 18 11,900 3,900 
 

ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที มีอายุต ่ากว่า 24 เดือน ณ วันที เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพื อขอราคาพิเศษ  เด็กทารกสามารถเดินทาง
โดยนั งบนหน้าตักของผู้ใหญ่  โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้น่ารถเข็นเด็ก หรือที นั งส่าหรับเด็กขึ้นบน
เครื องบิน จ่านวนเด็กทารกต่อเที ยวบินถูกจ่ากัดไว้เพื อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการน่าเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน  ส่วนผู้
จัด เราค่านึงถึงความปลอดภัยและเพื อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง   ผู้ทุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัด
ก่อนซ้ือทัวร์ เพื อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื องบินได้  เข่นน้่ายา เข็มฉีดยา 
เครื องใช้แบตเตอรี  หรือ เครื องหายใจ สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซ้ือทัวร์  เพื อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ  
 

อัตรา
ค่าบริการ
รวม   

ตั๋วเครื องบินไป-กลับ (BKK-LPQ / VTE-BKK, โดยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์, รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้่ามัน
เชื้อเพลิงแล้ว + ห้องพัก จ่านวน 2 คืน โรงแรมระดับ 3 ดาว  พักห้องละ 2-3  ท่าน รวมอาหารเช้าในแต่ละมื้อที โรงแรม และ
รถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ น น่าทาง เดินทางจากหลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันท์ + บริการ tour, 
ค่าเข้าชมสถานที ท่องเที ยว ตามโปรแกรมทัวร์  ที ระบุ + รวมชุดข้าวเหนียวตักบาตร ซึ งจะจัดให้ 1 ชุดต่อ 2 ท่าน + อาหาร
ตามโปรแกรมทัวร์ ที ระบุ + สารธารณประชาชนลาว งดค่าวีซ่า แก่ นักเดินทางจากประเทศไทย  สามารถใช้พาสปอร์ต เดิน
ทางเข้าประเทศได้เลย แต่พาสปอร์ต ต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทาง)  + 
ประกันภัยการเดินทาง 

ราคา
ค่าบริการไม่
รวม  
 

❖ ค่าเช่ารถจักยาน หรือ ยานพาหนะอื นๆ กิจกรรมอื นๆที มีค่าใช้จ่าย และ ไม่ได้รวมอยู่ใน 
❖ โปรแกรม รวมถึงค่าเข้าสถานที อื นๆ ที ไม่ได้มีแจ้งไว้ใน โปรแกรม  
❖ ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD)สามารถท่าวีซ่าได้ที สนามบิน  
❖ ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ น, ทัวร์รีดเดอร์หรือพนักงานให้การบริการในโรงแรม และ ร้านอาหาร  
❖ ภาษีมูลค่าเพิ ม 7 % และภาษีหัก ณ ที จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
❖ อาหาร, เครื องดื ม,ที ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  และเหล้า-เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน, ค่าspa และการนวด

ต่างๆ 
❖ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 1,000 บาท (ช้าระพร้อมค่าทัวร์) 

เงื่อนไขใน
การจอง   
 

❖ ส่าหรับคณะใหญ่ มัดจ่าท่านละ 6,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะต้องด่าเนินการโอนเงินภายใน 3 
วันนับจากวันที ท่าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และช่าระส่วนที เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

ก่อนเดินทาง ( หรือตามวันเวลาที ระบบในการส่ารองตั๋วบังคับ อาจจะเร็วกว่านี้ ) หากไม่ช าระมัดจ าตามก าหนด ขอ
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อนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การช่าระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื อนไข หรือ
เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินตามเงื อนไขการยกเลิก  ***เมื อตกลงช่าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว *** 

❖ กรณีลูกค้าต้องการพักต่อ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที ทราบล่วงหน้าเวลาท่าการจอง 
ในการส่ารองที นั งและการใส่ชื อในระบบส่ารองที นั ง ผู้เดินทางต้องส่งส่าเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที ชัดเจน หรือ ส่ง
รายละเอียดที สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น ค่าน่าหน้าชื อ ชื อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื อ
และเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด )  หากไม่มีการส่งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จั ด 
และเกิดการออกชื อนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผู้โดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที จะเกิดขึ้นทั้ งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพื อแก้ไขตัวสะกดค่าน่าหน้าชื อ / ชื อ / นามสกุล หรือ การเปลี ยนชื อผู้เดินทาง 
ก า ร ย ก เลิ ก
การจอง   
 

(เป็นการเดินทางที ต้องซื้อขาดแบบมีเงื อนไขกับทางสายการบิน  หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั้งการ
การันตีค่าห้องพัก การการันตีแพ็กเกตททัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด)   

1. การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมลล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  25 วัน ท่าการก่อนการ
เดินทางหรือก่อนหน้านั้น โดยจะยึดเงินมัดจ่า 6,000 บาท   

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 24-15 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 9,000  บาท   
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-0 วัน หรือ ไม่เดินทางตามก่าหนด (No Show) - เก็บค่าบริการทั้งหมด  

การติดต่อใดๆ ทางเอกสารกับทางผู้จัด  เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมายฯ  ต้องท่าในวันเวลาท่าการของทางผู้จัด  ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็น
วันหยุดท่าการของทางผู้จัด 

สายการบิน  การจัดที นั งบนเครื องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก่าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะท่าการ Request ให้ได้
เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน 
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี ยว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room)  ทุกห้องมีสิ งอ่านวยความสะดวกครบเหมือนกัน 
เมนูอาหาร  อาจมีการเปลี ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที ยวบิน การจารจรบนท้องถนน  
วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือด้วยสาเหตุต่างๆ   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงปรับปรุง 
เนื องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจ่ากัด ดังนั้นจึงแนะน่าให้ ซ้ือ
ประกันอุบัติเหตุ หรือ ประกันภัยการเดินทาง (ทางบกและทางอากาศ) ซึ งมีความคุ้มครองเรื องอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล  การ
เปลี ยนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าช้า เสียหายและสูญหายอันเกิดกับกระเป๋าเดินทางและสิ งของอื น และซ้ือประกันสุขภาพ
เพิ มเติม  โดยจะซ้ือความคุ้มครองเพิ มเติมจากบริษัทประกันภัยที ท่านรู้จัก ซึ งไม่จ่าเป็นว่าต้องเป็นบริษัทเดียวกันกับประกันภัยที ทางผู้จัดจัดให้   
เพื อความมั นใจได้ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ 
หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพื อไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที สามารถเลื อนวัน
และเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื อป้องกันปัญหาเที ยวบินล่าช้าหรือการเปลี ยนแปลงเวลาของเที ยวบินหรือการเปลี ยนแปลงวันเดินทาง 
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ข้อตกลงและเงื อนไขการเดินทางท่องเที ยวกับเรา 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจ่าตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 

1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราค่านึงถึงความปลอดภัย
และเพื อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศลาวเพื อไปท่างาน หรือเพื อการอื นใดอันมิใช่การท่องเที ยว  หาก
ผู้โดยสารถูกปฏิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศลาว จากเจ้าหน้าที แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที ตรวจคนออกนอกประเทศไทย
และเจ้าหน้าที ตรวจคนเข้าเมืองที ประเทศลาว  ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที เกิดขึ้นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้อง
รับผิดชอบค่าปรับที ประเทศลาวเรียกเก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที ยวบินถัดไปที มีที นั งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋ว
เครื องบิน  ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

• การเปลี ยนแปลงรายการท่องเที ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี ยนแปลง   ดังนี้ รายการท่องเที ยว เมนูอาหาร โรงแรมที พัก รถท่องเที ยว
ในแต่ละวันที ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงน่าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที 
จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที ใกล้กันมากที สุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท่าร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่า งๆ  สูญหายใน
ทรัพย์สินหรืออย่างอื น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฏิวัติ  และอื นๆ ที เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที เกี ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที ยวบิน การยกเลิกเที ยวบิน มีการยุบเที ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี ยนแปลง 
เนื องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็น
ต้น  โดยจะปฏิบัติตามเงื อนไขและข้อจ่ากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที 
ให้บริการ  ที จะส่งผลท่าให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบว่า  ผู้จัดจะด่าเนิน
โดยสุดความสามารถที จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน  

• ผู้น่าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค่าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ่านาจของผู้จัด
ก่ากับเท่านั้น     

• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ยต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื องจากเป็นการช่าระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ เช่น 
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท่าที ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที ยวบางรายการ เป็นต้น 

• ขอความร่วมมือในเรื องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดิน
ทางผ่าน  เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที ของเจ้าหน้าที  
(ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค่าช้ีแจงของเจ้าหน้าที  (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที เห็นสมควรเพื อป้องกันไม่ให้ความประพฤติ
ดังกล่าวด่าเนินต่อไป ซึ งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

• การช้อปปิ้งการเลือกซ้ือของนักท่องเที ยว เป็นส่วนหนึ งของการท่องเที ยว  โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยังสถานที ต่างๆ 
โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเรื องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

• กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกันเพิ ม เกี ยวกับสัมภาระกระเป๋า  เพราะสาย
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การบินมีก่าหนดการจ่ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที เกิดจากกรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน  ซึ งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื อง
สัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกค้า 

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือค าตัดสินของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด 
 


