
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVN01 ສະບາຍດີ  ลาว เวยีงจนัทร ์วงัเวยีง หลวงพระบาง 4 วนั 2 คนื 
เดินทางโดยรถตู้ปรบัอากาศ VIP  

พิเศษ!! เปิดประสบการณ์น่ังรถไฟฟา้ความเร็วสูง  
เวียงจันทร ์ เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของลาว พระธาตุหลวง ประตูไชย หอพระแก้ว วัดสีสะเกด 
วังเวียง เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน ถ ้าปูด า สะพานสีฟา้ ล่องเรือแม่น ้าซอง 
หลวงพระบาง   เมืองมรดกโลก น ้าตกตาดกวางสี น ้าตกตาดแก้ว พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี 

ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Check in Joma CAFÉ ช้อปปิ้ งตลาดมืด  

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ ่
(บาท) 

เด็ก 2-11 ป ี 
(บาท) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 
เดินทางโดย 

30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 18 รถตู้ VIP 

07-10 ก.ค. 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 18 รถตู้ VIP 

13-16 ก.ค 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 18 รถตู้ VIP 



 

 
 
 

 

17.00 น.พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ มน ้ามันShell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การตอ้นรับ ออกเดนิทางสู่ จ.
หนองคาย 

 

 
06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านทานตะวัน (มื้อที่1) ตัง้อยู่ใน 

เมืองหนองคาย เป็นร้านอาหารเช้าสไตล์เวียดนาม มีไข่
กระทะ ขนมปังยัดไส้ก๋วยจ๊ับญวน น ้าชา ชาเย็น กาแฟ 
รสชาติอร่อยและเป็นร้านชื่อดังของจังหวัด จากนั้นน าทุก
ท่านเดินผ่านข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย-เวียง
จันทร์ เดินทางสู่ด่านสะพามิตรภาพไทยลาว เพ่ือเดิน
ทางเข้าสู่  นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง จากนั้นน าทุกท่านเที่ยวชมความสวยงามของ 
พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนีย
สถานอันส าคัญย่ิงแห่งเวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของ
ประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามต านานกล่าวว่าพระธาตุ
หลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุ
พนมในประ เทศไทย และปรากฏความเกี่ ยวพันกับ
ประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่ งขวาแม่น ้าโขงอย่างแยก
ไม่ออก สถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ส าคัญอย่างของ
ประเทศลาว ประตูชัย หรือ ปะตูไซ เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่
ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจ

14-17 ก.ค. 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 18 รถตู้ VIP 

21-24 ก.ค. 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 18 รถตู้ VIP 

27-30 ก.ค. 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 32 รถโค้ช VIP 

05-08 ส.ค. 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 18 รถตู้ VIP 

11-14 ส.ค. 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 18 รถตู้ VIP 

18-21 ส.ค. 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 18 รถตู้ VIP 

25-28 ส.ค. 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 18 รถตู้ VIP 

 วันที่ 1   ปั๊ ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ 

  

วันที่ 2 หนองคาย-นครเวียงจันทร์-พระธาตุหลวง-ประตชูัย-หอพระแก้ว-วัดสีสะเกด-วังเวียง-บลลูากูน-ถ ้าปูด า-สะพานสีฟา้-
ล่องเรือชมแม่น ้าซอง-ถนนคนเดินวังเวียง                                                                                     อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็      

  



 
กลางนครเวียงจันทน์ ก่อสร้างในระหว่างป ีพ.ศ. 2500 ถึงป ีพ.ศ. 2511 เพ่ือเปน็การสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพ่ือประกาศ
เอกราชจากประเทศฝร่ังเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง น าสัตว์ในต านานตามความเชื่อของศาสนาพุทธ 
เช่น กินรี และพญานาค เป็นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง บริเวณโดยรอบมีลานจัดการ
แสดงน ้าพุประกอบดนตรีและสวนปะตูไซ หอพระแก้ว เป็นอดีตวัดในเวียงจันทน์ ประเทศลาว ตั้งอยู่ริมถนนเซดถาทิ
ราด ทางตะวันตกเฉียงใต้ของวัดสีสะเกด โดยสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2108 เพ่ือประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
(พระแก้วมรกต) แต่สร้างใหม่หลายคร้ัง ปัจจุบันข้างในเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะทางศาสนา  วัดสีสะเกด เดิมเป็นวัด
หลวง ติดกับหอค า พระราชวังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยก่อน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2361 โดยเจ้าอนุวงศ์ จากการ
บูรณะวัดเก่าแห่งหนึ่งและจัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณ์เหมือนกัน 
รุ่นเดียวกัน มีขนาดเท่าคนจริง จ านวน 120 องค์ และภาพเขียนฝาผนังในพระอุโบสถได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อ 
พ.ศ. 2557  

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วังเวียง โดยทางมอเตอร์ใหม่ 
เดินทางสู่เมืองเวียงจันทร์ พาทุกท่านไปชมสถานที่
ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองนี้นั้นก็คือ บลูลากูน สระเขียว
มรกต ที่เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะเวียน
มาสัมผัสความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ ในบริเวณนั้นมี 
ถ ้าปูด า ชมหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปปางนอน เพราะ
ภายในถ ้ามืดไม่มไีฟฟา้ รวมถึงเข้าไปดูปูค า มีระยะทางขึน้
ถ ้าประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 
10 นาทีในการขึ้นถ ้าปูค า คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไป
ภายในถ ้าปูค าแล้วเห็นปูค าถือว่าโชคดี หรือมีบุญ ปูค า 
ตัวโตเต็มที่จะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวน้อย กระดองจะเป็นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง จากนั้นพาทุกท่าน 
ถ่ายภาพกับ สะพานสีฟา้ อีกหนึ่งมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ในวังเวียง ก็คือสะพานแขวนสีฟา้ ทอดข้ามแม่น ้าซอง นักท่องเที่ยว
ส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆ บนสะพานแห่งนี้กัน จากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรือชมแม่น ้าซอง ชม
ธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศที่มีโรงแรม ร้านอาหาร และบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง แม่น ้าซองป็นแม่น ้าสาย
เล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง ในแขวงเวียงจันทร์ มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เย็น     บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3)  



 
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย 
แนะน าให้ท่านได้ลองชิมโรตีที่เปดิเรียงกันหลายร้าน และช้อปปิ้ งชุดพ้ืนเมือง กระเปา๋ มากมาย 
ที่พัก : โรงแรม M&M / ภูอ่างค า / ศรีสมบัติ หรือระดับใกลเ้คียง 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7วันก่อนเดินทาง) 
 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) 

 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีวังเวียง น าท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง LCR เที่ยว C82 
เวลา 08.52 – 09..48 สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก เดินทางโดยรถไฟเที่ยว C82 การเดินทางด้วยรถไฟความเร็ว
สูงนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้มาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศธรรมชาติตลอดสองข้างทางตั้งแต่วังเวียง
จนถึงหลวงพระบาง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  
เดินทางถึง หลวงพระบาง  เมืองมรดกโลก เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากๆของประเทศลาว แม้จะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มาก
นัก แต่ก็เปี่ ยมไปด้วยเสน่ห์ บรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะกับการมาเดินเที่ยว  ชมเมือง ชมศิลปะวัฒนธรรม 
ธรรมชาติที่งดงาม วัดวาอาราม แม่น ้าโขง และกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ พาทุกท่านเที่ยว น ้าตกตาดกวางสี น ้าตก
หินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง จุดเด่นของน ้าตกแห่งนี้คือสายน ้าสีฟา้เทอคว๊อยซ์ ซึ่งเกิดจากแร่ธาตุที่
อยู่บริเวณน ้าตก ไหลลดหลั่นลงมาทั้งหมด 4 ชั้น ท่ามกลางป่าไม้ร่มร่ืน ท าให้ที่นี่กลายเป็นน ้าตกที่สวยที่สุดของ
หลวงพระบางเลยทีเดียว และบริเวณน ้าตกยังมี ศูนย์อนุรักษ์หมี สถานที่ซึ่งรวบรวมน้องหมีที่ถูกช่วยจากการค้า
สัตว์ป่าและการโดนล่า แต่ละตัวก็ต่างเคยได้รับบาดเจ็บจากการโดนท าร้ายมามากมาย ซึ่งทางศูนย์ก็ดูแลรักษาเปน็
อย่างดีและให้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ปลอดภัย สามารถไปชมและถ่ายรูปเจ้าหมีได้ตามอัธยาศัย จากนั้น น าท่านไปชมน ้าตก
ที่สวยงามอีกที น ้าตกตาดแก้ว พร้อมรับประทานมื้อเที่ยงมื้อพิเศษ ริมน ้าตก  

วันที่ 3 วังเวียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมอืงมรดกโลก-น ้าตกตาดกวางสี- วัดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระ
บาง-พระธาตุภูสี-ตลาดมดื                                                                                                                                     อาหาร เช้า,เที่ยง      

  



 
เที่ยง    บ ริ ก า ร อ า ห า ร เ ที่ ย ง  ( มื้ อ ที่  5 )  ร้ า น ต า ด แ ก้ ว  ร้ า น อ า ห า ร 
                   บรรยากาศดีริมน ้าตก ตาดแก้ว 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปชมความสวยงามของ วัดวิชุลราช (หรือวัดวิชุน) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวง
พระบาง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2046 ในรัชสมัย พระเจ้าวิชุนราช (เจ้าชีวิตวิชุนราช) แห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยตั้งชื่อวัด
ตามพระนามของพระองค์ เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญ “พระบาง” จากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานที่วัดนี้ ก่อนจะ
อัญเชิญไปประดิษฐานที่  หอพระบาง ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญหลายองค์ อาทิ พระแซกค า, พระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ, พระแก้วขาว จาก จ.เชียงใหม่ ฯลฯ 
จากนั้นน าทุกท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง เป็นพระราชวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง ที่นี่มี
สถาปัตยกรรมที่งดงามมาก และตัวอาคารยังมีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอีกด้วย ปัจจุบันที่นี่ได้
กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส าคัญของเมือง นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระบาง พระพุทธรูปอันเก่าแก่และ
คู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบางอีกด้วย พาทุกท่านเที่ยวชม พระธาตุพูสี ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150 
เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง สามารถเดินขึ้นบันได 328 ขั้นเพ่ือชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิว
ที่สวยๆ ของหลวงพระบางได้แบบ 360 องศาจากด้านบน ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะมาชมพระธาตุ และวิวสวยที่สุดก็คือ
ช่วงที่พระอาทิตย์ตกดิน แสงแดดจะสาดส่องมาที่พระ
ธาตุเป็นสีทองสวยอร่าม และยังได้ชมวิวพระอาทิตย์ตก
ในหลวงพระบางอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อน
ตามอัธยาศัยที่  ตลาดมืดหลวงพระบาง ช่วงหัวค ่าที่
ด้านล่างของพระธาตุพูสี จะมีการตั้งร้านรวงขายของ
เป็นแถวแนวยาวผ่านพระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน 
ลักษณะคล้ายๆกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปิดถนนให้
ได้เปิดร้านกันอย่างเต็มที่  ส าหรับของที่วางขายจะ
ออกเปน็ของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม 
ไปจนผ้าไหม มีสินค้าหลากหลายแนว สามารถเป็นของ
ฝากจากการมาเที่ยวหลวงพระบางได้เลย อิสระอาหารเย็น ท่านสามารถมา
เดินช้อปปิ้ งที่ตลาดมืดและยังลือกซื้ออาหารได้มากมาย เช่น อาหาร
พ้ืนเมืองลาว สตรีทฟูด้ และอื่นๆ 
ที่พัก : โรงแรม Jusmin / My Laos  home / วิลล่าจันจิตรดารา หรือระดับ
ใกล้เคียง 

    (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อน
เดินทาง) 

 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
พาทุกท่านไปท ากิจกรรมยามเช้า การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระ
บาง (ไม่รวมค่าของตักบาตร) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีการตักบาตร
ที่ถูกให้ความ โดยการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ชื่อก็บอกอยู่
แล้วว่า ตักบาตรข้าวเหนียว  ชาวหลวงพระบางจะใส่บาตรเพียงแค่ข้าว
เหนียวอย่างเดียว นักท่องเที่ยวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วพระจะฉัน
แต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวหรือ หลังจากที่พระบิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด
พอพระท่านจะฉันพระท่านจะเคาะเกราะไม้ไผ่เป็นสัญญาณบอกให้
ชาวบ้านรู้ว่าพระท่านจะฉันแล้วชาวบ้านหลวงพระบางก็จะจัดอาหาร
กับข้าวมาถวายท่านอีกคร้ังนึง และทุกท่ายังสามารถเดินชมและช้อปปิ้ ง
ที่ ตลาดเช้า โดยของที่ขายจะเปน็อาหารสด อาหารแห้ง อาหารเช้า หรือ
ขมต่างๆ ซึ่งสามาถซื้อเปน็ของฝากได้เช่นกัน  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ร้ากาแฟประชานิยม 
 พาท่านชมอีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง วัดเชียงทอง เปน็วัดที่ส าคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่ง

หนึ่งของลาว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณี
แห่งสถาปตัยกรรมลาว ด้วยความงดงาม และยังคงซึ่งไว้ซึ่งรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ ทางด้านหลังของ
พระวิหารซึ่งเป็นที่ตั้งของหอพระม่าน และหอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพ้ืนเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอก
ลวดลายสวยงาม เปน็เอกลักษณ์ เปน็อีกมุมสวยที่เห็นแล้วจ าได้ทันทีเลยว่า ที่นี่คือ “หลวงพระบาง”  

จากนั้นน าทุกท่านแวะพักผ่อนที่ คาเฟ ่Joma Bakery (ไม่รวมค่าอาหารและค่าเคร่ืองดื่ม) ชื่อร้าน Joma มาจากชื่อ
หุ้นส่วน 4 คน คือ Jonathan & Jocelyn Blair และ Michael & Areerat Harder โด่งดังขนาดใช้เรียกเป็นชื่อซอย
ข้างร้านว่าซอยโจมา เปน็อาหารสไตล์ตะวันตก เน้นฟาสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัด ซุป เคร่ืองดื่ม
ร้อน เย็นต่างๆ ไอศกรีม ส าหรับเบเกอร่ี จะเน้นพวกขนมปงั คุ้กกี้ และ เค้ก 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) เฝอ ก๋วยเตี๋ยวซึ่งลาวรับมาจากเวียดนาม ทานแบบครบสูตรแบบหลวงพระบาง 
ชอบเผ็ดก็กินกับพริกขึ้หนูจ้ิมกะป ิแกล้มกับผักสด 

วันที่ 4  เมืองหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดเชียงทอง- Joma bekery café – สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวง
พระบาง-เวียงจันทร์-สะพานมิตรภาพไทยลาว-Duty free-หนองคาย ประเทศไทย-กรุงเทพ                            อาหาร เช้า,เที่ยง  

  

 

 



 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง  น าท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง LCR เที่ยว C81  สู่เมืองเวียง

จันทร์ เวลา 13.25 -15.35   ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง พาทุกท่านเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาว ช้อปปิ้ ง 
Duty free ร้านของฝาก จากนั้นผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือเดินทางกลับสู่ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย และ
เดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ  

 

 
► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม)  
3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม) 
 
►เง่ือนไขเข้าประเทศลาว 
แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 
 
►เมื่อเดินทางถึงประเทศลาว 
แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
 
►เง่ือนไขเข้าประเทศไทย 
แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด 
Thailand pass และประกนัสุขภาพครอบคลุมโควิด19 วงเงิน 10,000 USD (ส าหรับชาวตา่งชาต)ิ 
 
อัตราบริการนี้รวม 
 •ค่ารถ ค่าน ้ามนั และค่าบริการคนขับรถ  
 •ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการหรือระดับเทยีบเท่า 
 - กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เตม็ หรือไมม่ี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดีย่วDBLแทน กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแล้ว
ห้องเตม็หรือไมม่ีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเปน็ เตียงเสริม หรือฟูกที่
นอนเสริมขึน้อยูก่ับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมทีท่า่นพักทางบริษัทท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 
 •ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างตน้ 
 •ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบุส าหรับนกัทอ่งเทีย่วไทย 
 •ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
 •เจ้าหนา้ที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 •ค่าประกนัอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยัทีบ่ริษัทท า
ไว้ ทั้งนีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไว้กับบริษัทประกนัชวิีต ทกุกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส่ังซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 
 
 



 
อัตรานี้ไม่รวม 
 •ค่ามินบิาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เปน็ตน้ 
 •ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารทีน่อกเหนอืจากรายการที่ระบุ 
 •ค่าประกนัภัยธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
•ค่าอาหารส าหรับทา่นที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลมิ โปรดติดตอ่บริษัททัวร์ กรณีตอ้งการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์
จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
 •ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท 
  
เง่ือนไขการจอง 
มัดจ าท่านละ 4,000 บาท และช าระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ 
หรือเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธยิกเลกิการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
เง่ือนไขการยกเลกิ 
 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตั้งแต่ 30 วันขึน้ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักคา่ใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่กูค้าช าระมา และเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 •ยกเลกิกอ่นการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ดเงินเต็มจ านวน 
 *กรณีมีเหตุยกเลกิทัวร์ โดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเปน็อืน่ๆ 
 
หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟร์ิมเดินทางจะต้องมีผูเ้ดินทางข้ันต ่า 8 ท่านตอ่รถตู ้
 •จ ากดัสัมภาระจ านวน 1 ใบ ตอ่ ท่าน (ขนาดไม่เกนิขนาด 22 นิว้ และ มีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กโิลกรัม) 
 •บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกิดเหตุสุดวิสัยไมอ่าจแก้ไขได้ 
 •บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยั
ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง ค าส่ังของเจา้หน้าที่รัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 
 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสูญ
หาย ความล่าชา้ หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
 •มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ีอ านาจของบริษัทฯก ากับเทา่นัน้ 
 •ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัที่ไม่คงที่ 
การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาทีก่ าหนดไว้ 
 •เมือ่ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ทา่นงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถอืว่าทา่นสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 


