
 

Pro Thai-Laos High-Speed Railway 

 



 

บนิลดัฟ้าสูอุ่ดรธาน ีขา้มดา่นไทย-ลาวทีห่นองคาย 

น ัง่รถไฟความเร็วสงู 2 ขา เวยีงจนัทน-์หลวงพระบาง 

และหลวงพระบาง-วงัเวยีง 

พกัหลวงพระบาง 2 คนื วงัเวยีง 1 คนื 

หมายเหต ุหากทา่นมีความจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ เพื่อบนิไปและกลับจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพื่อ

ยืนยันกับทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต๋ัวเครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลื่อนวันและเวลาเดนิทางได ้อัน

เน่ืองมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั 

ตารางการเดนิทางมีการเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบว่าอยูเ่หนือการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็น

เหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภัย ดังนัน้เหตผุลเหลา่น้ี อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ไม่รับผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ป ประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 

อา้งองิจากสถานการณ์โควดิ-19 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรับลูกคา้/ผูเ้ดนิทางทีไ่ดร้ับวัคซนีป้องกนัโควดิ-19 ครบ

ตามเกณฑท์ีร่ฐับาลและ/หรอืกระทรวงสาธารณสขุรับรอง ตอ้งแสดงเอกสารไดร้ับวัคซนีฯ และรายงานผลตรวจโควดิ 

(เป็นภาษาองักฤษ ระบชุือ่-นามสกลุ เลขหนังสอืเดนิทางทีถู่กตอ้ง) จากสถานพยาบาลทีไ่ดร้ับการรับรองเท่านัน้ 

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

ท่านทราบอกีครัง้ เมือ่มปีระกาศอยา่งเป็นทางการ*** 

***ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิ และไฟลท์บนิ 

***การเปลีย่นแปลงเป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

***ค่าทัวรไ์มร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซือ้น ้าหนักสมัภาระและอปัเกรดทีน่ั่งไดก้อ่นการ

เดนิทาง 3 วัน (มคี่าใชจ้า่ยไมร่วมในราคาทัวร ์ผูเ้ดนิทางเป็นผูร้ับผดิชอบ) *** สัมภาระถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก. 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิอุดรธาน-ีสะพานมติรภาพไทยลาว-นคร
หลวงเวยีงจนัทน-์ประตูชยั-อนุสาวรยีข์องพระเจา้ไชยเชษฐาธิ
ราช-ชมหอพระแกs้ว-วดัศรเีมอืง-น ัง่รถไฟความเร็วสูงสูห่ลวง
พระบาง 
 

 

 
 

 

 

 

 

โรงแรม ในหลวงพระ
บาง หรอืเทยีบเทา่ 

2 ใสบ่าตรตอนเชา้-ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง-วดัเชยีง
ทอง-หมูบ่า้นซ่างไห-น า้ตกตาดกวางส-ีเขาพูส ี    

โรงแรม ในหลวงพระ
บาง หรอืเทยีบเทา่ 

3 วดัวชุินราช-พระราชวงัหลวงพระบาง-น ัง่รถไฟความเร็วสูงสูว่งั

เวยีง-ถ า้จงั-อสิระกจิกรรมทีว่งัเวยีง    
โรงแรมในวงัเวยีง 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 วงัเวยีง - บลูลากูน - เวยีงจนัทน ์- หนองคาย - อุดรธาน ี- 
กรุงเทพฯ   

-  



 
วนัท ี ่1 กรงุเทพฯ - อุดรธาน ี- เวยีงจนัทน ์- น ัง่รถไฟความเร็วสงู - หลวงพระบาง 

05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิกรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 

SMILE/THAI LION AIR  พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอุดรธาน ี

โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE002 (บรกิาร SNACK BOX กอ่นลงจากเคร ือ่ง)  

หรอื THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL600 (บรกิารอาหารเชา้ ที ่อุดรธาน)ี (มือ้ท ี ่1) 

08.05 น. เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัคณะที ่สนามบนิอุดรธาน ี

09.00 น. เดนิทางไป สะพานมติรภาพ ไทย-ลาว เพือ่รอท าเอกสารผ่านแดนขา้มไปประเทศลาว 

 

จากนัน้เดนิทางเขา้ดา่น สะพานมติรภาพไทย-ลาว 1 เดนิทางถงึดา่นลาว ผ่านจดุคดักรองตรวจคนเขา้เมอืง 

 สมควรแกเ่วลามุ่งหนา้สู ่ตวัเมอืง นครหลวงเวยีงจนัทน ์

ชม ประตชูยั ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องชยัชนะและอธปิไตยของลาว  

เขา้ชม อนุสาวรยีข์องพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช นมัสการพระธาตหุลวง ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงเวยีง

จนัทรช์มศลิปแบบลา้นชา้ง เลอืกชมของพืน้เมอืงทีแ่ม่คา้ชาวลาวน ามาจ าหน่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัศรเีมอืง สกัการะเจา้แมศ่รเีมอืง  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี ่2) 

 

ศนูยเ์คร ือ่งเงนิหตัถกรรม เลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูโดยฝีมอืคนลาว เชน่ ผา้ไหม เครือ่งเงนิ ของทีร่ะลกึอืน่ๆ 

 



 
เดนิทางสูส่ถานรีถไฟฟ้าความเร็วสงูออกจาก เวยีงจนัทน ์ไป หลวงพระบาง (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง)  

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี ่3) พรอ้มชมโชวก์ารแสดง 

 

พกัที ่ โรงแรม ในหลวงพระบาง หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

จากนัน้น าทา่นพาเดนิเทีย่ว ไนทบ์าซารห์ลวงพระบาง (ตลาดมดืหลวงพระบาง) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

วนัท ี ่2 หลวงพระบาง - ตกับาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - วดัเชยีงทอง - หมูบ่า้นซา่งไห - น า้ตกตาด

กวางส ี- เขาพสู ี 

 

05.30 น. เชญิท่านรว่ม ท าบญุใสบ่าตรขา้วเหนยีว พรอ้มกบัประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเชา้ พระสงฆแ์ละ

สามเณรจากวดัตา่งๆ จะออกบณิฑบาต เป็นแถวนบัรอ้ยรปู ซึง่เป็นภาพอนัน่าประทบัใจ และส ือ่ถงึ

ความเล ือ่มใสในพระพทุธศาสนาของชาวหลวงพระบาง 

น าทา่นเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็นตลาดสด ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารพืน้เมอืง และ

ของป่า ซึง่เป็นแบบฉบับของชาวลาว **การใสบ่าตรขา้วเหนยีวเป็นบุญสว่นบุคคล ผูเ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระเอง 

จ านวน ขัน้ต า่ 100 บาท** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี ่4) 

 

ชม วดัเชยีงทอง วดัทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าโขงสรา้งในรชัสมัยพระเจา้ไชย

เชษฐาธริาช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึง่วัดเชยีงทองไดร้บั

การอุปถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงค ์ และเขา้ชวีติศรสีว่างวัฒนา 

กษัตรยิส์องพระองคส์ดุทา้ย ชมพระอโุบสถ ทีม่ศีลิปะแบบลา้นชา้ง หลงั

ศรแอ่นโคง้ต ่า ซอ้นกันอยู่สามชัน้ มีช่อฟ้าทีอ่ยู่ตรงกลางของหลังคา

รวมกัน 17 ช่อ ถา้เป็นคนสามัญสรา้งจะม ี1-7 ช่อเท่านัน้ ชมพระพุทธรปูป่างหา้มสมุทรในอปูมูง ดา้นขา้งพระ

อโุบสถ ชมวหิารพระม่านทีป่ระดษิฐานพระม่าน ผนังสชีมพู ภาพประดบักระจกสเีลา่ถงึวถิชีวีติชาวหลวงพระบาง 

ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจา้มณวีงศ ์ภายในบรรจพุระพุทธรปูแกะสลกัไมจ้ านวนมากทีเ่ก็บมาจากวดัรา้งตา่งๆ 

 

 เดนิทางไปยัง หมูบ่า้นซ่างไห เพือ่ขึน้เรอืเดนิทางชมววิทวิทศัน ์

           สองฝ่ังแมน่ ้าโขง ไปยัง ถ ้าติง่ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่งบนเรอื (มือ้ท ี ่5)  



 
ถ า้ต ิง่ ซึง่เป็นถ ้าอยู่บนหนา้ผารมิแม่น ้าโขงมอียู่ 2 ถ ้า คอื ถ ้าลา่งและถ ้าบน ถ ้าติง่ลุม่ หรอื ถ ้าลา่งสงู 60 เมตร

จากพืน้น ้า มลีกัษณะเป็นโพรงน ้าตืน้ๆ มหีนิงอกหนิยอ้ย มพีระพุทธรปูไม ้

จ านวน 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยนื มีทัง้ปางประทานพร และ

ปางหา้มญาต ิถ ้าติง่บน จะไปทางแยกซา้ยเดนิขึน้บันไดไป 218 ขัน้ 

ปากถ ้าไม่ลกึมากมพีระพุทธรปูอยู่ในถ ้าแตไ่ม่มากเทา่ถ ้าลา่งสมยัโบราณ

เป็นทีส่ักการะบวงสรวงดวงวญิญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติง่ ต่อมา

พระเจา้โพธสิารทรงเลือ่มใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรปูเขา้มา 

และจงึทรงใชถ้ ้าติง่เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างพุทธศาสนา 

ชม น า้ตกตาดกวางส ีห่างจากเมอืงหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บา้นชนบทรมิสองขา้งทาง ชมความ

งดงามของน ้าตก ซึง่เป็นน ้าตกทีส่งูราว 70-80 เมตร ถอืเป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในหลวงพระบาง โดยมสีายน ้าที่

ลดหลัน่ผ่านชัน้หนิปูนลงสูแ่อง่น ้าทีส่ดใส มทีางเดนิลดัเลาะขึน้ไปสูช่ัน้บนเพือ่ชมความงามอกีมุมหนึง่ของน ้าตก 

อสิระใหท้า่นดืม่ด า่กบัธรรมชาต ิเลน่น ้า บันทกึภาพอนัประทบัใจ 

ขึน้สู ่เขาพูส ีขึน้บันได 328 ขัน้ เชญินมัสการธาตพุูส ีเจดยีธ์าตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทาง

ขึน้ทา่นจะไดร้บักลิน่หอมจากดอกจ าปาลาว ดอกไมป้ระจ าชาตลิาว 

เมื่อท่านถงึยอดใหท้า่นนมัสการองคพ์ระธาตุ ซึง่สรา้งในสมัยพระ

เจา้อนุรทุ เมือ่ปี พ.ศ.2337 พระธาตเุป็นรปูทรงดอกบัว อยู่บนฐาน

สีเ่หลีย่มยอดประดบัดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ 7 ชัน้ สงูประมาณ 21 

เมตร ชมพระอาทติยย์ามอสัดง ววิทวิทศันร์อบเมอืงหลวงพระบาง

ยามเย็น 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี ่6) 

 

พกัที ่ โรงแรม ในหลวงพระบาง หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 
  



 
วนัท ี ่3 หลวงพระบาง - วดัวชิุนราช - น ัง่รถไฟความเร็วสงู - วงัเวยีง - อสิระเลอืกกจิกรรมเสรมิ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท ี ่7) 

ชม วดัวชิุนราช สรา้งในสมัยพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอกี

หนึง่พระธาตทุีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึง่เป็นพระธาตทุีม่รีปูทรง

คลา้ยกบัลกูแตงโมผ่าครึง่ 

 

เขา้ชม พระราชวงัหลวงพระบาง สรา้งในรัชสมัยเจา้มหาชวีติศรสีวา่ง

วงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศลิปะแบบ

ฝรั่งเศสและลาว เป็นทีป่ระทับของเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์จนพระองค์

สวรรคต ก็มกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง เมือ่ พศ.2518 ปัจจบุันไดเ้ปลีย่น

มาเป็นพิพิธภัณฑ ์น าท่านชมหอพระบางเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระ

คูบ่า้นคูเ่มอืง เป็นพระพุทธรปูประทบัยนืปางหา้มสมุทรเป็นศลิปะขอมสมัย

บายน น ้าหนัก 54 กโิลกรมั เป็นทองค า 90 เปอรเ์ซ็นต ์

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี ่8) 

 

 เดนิทางออกจากหลวงพระบางขึน้รถไฟความเร็วสงู (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง)  

 เดนิทางถงึ วงัเวยีง เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วในแขวงเวยีงจนัทน ์ประเทศลาว หา่งจากนครหลวงเวยีงจนัทน ์ประมาณ 

160 กโิลเมตร ไดฉ้ายาวา่ เมอืงกุย้หลนิแห่งเมอืงลาว 

 

ชม ถ า้จงั ถ ้าทีส่วยทีสุ่ดของวังเวยีงภายในเป็นโถงใหญ่ มีไฟประดบั 

ภายในบรเิวณถ ้าจะสมัผัสไดถ้งึอากาศเย็นฉ ่า หนิงอกหนิยอ้ยอนังดงาม 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่ัก  

 

ท ัง้น ีท้า่นสามารถเลอืกกจิกรรมไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ (รวมในราคาทวัรแ์ลว้) 

โปรแกรม A: ลอ่งเรอืหางยาวชมแม่น า้ซองทีว่งัเวยีง ดวูถิรีมิน ้าซอง ชมววิทวิทศันเ์มอืงวงัเวยีง 

 โปรแกรม B: กจิกรรมพายเรอืแคนนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 *ในกรณทีีท่่านไม่สะดวกรว่มกจิกรรมขา้งตน้ จะไมส่ามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณ*ี 

 หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั จนถงึเวลาอาหารเย็น 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี ่9) 

 

พกัที ่ โรงแรมในวงัเวยีง หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  



 
วนัท ี ่4 วงัเวยีง - บลูลากูน - เวยีงจนัทน ์- หนองคาย - อุดรธาน ี- กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบัท่านทีต่อ้งการขึน้บอลลนูยกัษ ์เพือ่ชมเมอืงวงัเวยีงอนัสวยงามในมุมสงู สมัผสัความแปลกใหม่

อย่างทีไ่ม่เคยพบเหน็มากอ่น (ไม่รวมในคา่บรกิาร ช าระเพิม่ 100 ดอลลา่สหรฐัตอ่ท่าน) ข ัน้ต า่ 3 ท่าน 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี ่10) 

  

 อ าลาที่พัก มุ่งหนา้สู่ สระน ้าจดืสมีรกตหรอืทีเ่รยีกว่า บลูลากูน 

(Blue Lagoon) เดมิทเีป็นสระทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิและมีการขุด

เพิ่มเตมิขึน้มาอกีในภายหลัง ท าใหว้ังเวยีงมี บลูลากูนกระจายตัวอยู่

หลายมุมเมือง สาเหตุทีน่ ้าในสระเป็นสฟ้ีาหรอืเขยีวมรกตเช่นนี้ เป็น

เพราะน ้าทีผุ่ดขึน้มาจากบาดาลมแีหล่งก าเนดิมาจากภเูขาหนิปนูทีโ่อบ

ลอ้มวังเวียงเอาไว ้ซึ่งในหินปูมีแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งท าใหน้ ้ า

ตกตะกอน จงึเหลอืเพยีงความใสบนผวิน ้าเทา่นัน้  

 

เดนิทางกลบัสูเ่วยีงจนัทน ์โดยรถโคช้ หรอื รถตู ้(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี ่11) 

ชมหอพระแกว้ เมอืงเวยีงจนัทน ์นมัสการพระประธานเพือ่ความเป็นศริมิงคลเดนิทาง 

 

อ าลานครหลวงเวยีงจนัทนเ์ดนิทางสูด่า่น ตม.ลาว  



 
ใหเ้วลาคณะชอ้ปป้ิงตอ่ที ่Duty Free 

 จากน ัน้พาคณะขา้มดา่น สะพานมติรภาพ ไทย-ลาว สู ่จ.หนองคาย ประเทศไทย 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนิอุดรธาน ีเพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

 

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

จากเคร ือ่ง) หรอื THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL611 

20.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุเทพฯ สง่ทกุทา่นกลบัพรอ้มความประทบัใจ  

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

23-26 พฤษภาคม 2565 14,900 14,900 4,500 

26-29 พฤษภาคม 2565 15,900 15,900 4,500 
02-05 มถิุนายน 2565 

*วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชนิ*ี 

18,900 18,900 4,500 

 

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 าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 



 
09-12 มถิุนายน 2565 15,900 15,900 4,500 

16-19 มถิุนายน 2565 15,900 15,900 4,500 

23-26 มถิุนายน 2565 15,900 15,900 4,500 

30 มถิุนายน – 03 กรกฎาคม 2565 15,900 15,900 4,500 
07-10 กรกฎาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

13-16 ก.ค. 2565 
*วนัอาสาฬหบูชา* 

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 



 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสารไป-กลบั ตามรายการที่ระบุ (รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ) 
 คา่โรงแรมทีพั่กหอ้งคู่ ดงัที่ระบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกัน (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบุในรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ดงัที่ระบุในรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่เบีย้ประกันอุบัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างการเดนิทางวงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม์) **คา่ประกันอุบัตเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุ
ระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสูญเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันโควดิ-19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 10,000 US  
(ไม่รวมคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย) 

 
 
 

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 
*วนัรฐัธรรมนูญ* 

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 



 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมวซี่าเขา้ประเทศลาวส าหรับชาวตา่งชาต ิ ทีไ่ม่ไดรั้บการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศลาว 
 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซักรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
 ค่าทปิมัคคุเทศก์ทอ้งถ ิน่, คนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ ค่าทปิหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความพงึพอใจของ

ท่าน 

 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทัวร์นี ้ ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง

ข ัน้ต ่า 8 ทา่น หากมีผูเ้ดนิทางไม่ถงึที่ก าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร์ หรือ เลือ่นการ

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้ก่อน

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดนิทางก่อนจองไฟล์บิน

ภายในประเทศทุกครัง้ 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่ว่าจะเกดิเหตุการณ์ใดๆ 

ตอ่ท่านก็ตาม อันเนือ่งมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของท่าน 

หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิข ึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้

ดงันัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บค่าใชจ่้ายทั ้งหมด

ตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์  

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไม่สามารถปรับเปลีย่นได ้   
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยืนยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หาก

ท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้ และหากมีความจ าเป็น

จะตอ้งเปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิคา่ใชจ่้ายทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลา

ในการขาย อย่างนอ้ยทีส่ดุเท่าจ านวนเงนิมัดจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
 กรณุาเตรยีมเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลกูคา้

ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
 การช าระคา่ทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในสว่นของค่าที่พักและตัว๋เครื่องบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่
ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 



 
 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่สง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

(Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการ

สะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบ

คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้ 
 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้ง
ใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ
ไม่คนืค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึง่ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกดิข ึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดนิทาง และ

กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

หมายเหตุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีท ีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปได้อย่าง
นอ้ย 8 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานที่นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตอุันใดก็ตามแต ่ ทาง

บรษัิทฯจะถอืว่าท่านสละสทิธกิารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้ส ิน้  
 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถน ามา

เลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุตา่งๆ  

 รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ 
/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้   

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ่้ายเพิม่  

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ



 
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตสุุดวสิยับางประการ เชน่ การลา่ชา้จากสายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การ
นัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ่้าย
ทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ่้ายใหต้วัแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้  

 หากเกิดทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัตเิหตุสูญหายที่เก ิดจากความประมาณของตัว
นักท่องเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


