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อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)   

ราคาทัวร์นีย้ังไม่รวมค่าตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบั กรุงเทพฯ – อุดรธานี – กรุงเทพฯ 
 

วันเดินทาง 
 

ราคาทัวร์  
(1 รถตู้ 8 ท่าน)   

ราคาทัวร์  
(1 รถตู้ 7 ท่าน)   

ราคาทัวร์  
(1 รถตู้ 6 ท่าน)   

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

กรกฎาคม – กนัยายน 65 12,500 บาท / ท่าน 12,900 บาท / ท่าน 13,300 บาท / ท่าน 3,500 บาท / ท่าน 
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โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันแรก     สนามบินอุดรธานี - สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – นครหลวงเวียงจันทน์ - วัดศรีเมือง  - 
ชมพพิธิภัณฑ์หอพระแก้ว - ประตูชัย - นั่งรถไฟความเร็วสูง – หลวงพระบาง - ตลาดมืด
หลวงพระบาง 

 

08.00 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินอุดรธานี รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีคอยให้การ
ตอ้นรับคณะท่ีจุดนดัหมาย   

   รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX (ม้ือท่ี 1) 
   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย  
09.30 น.  เดินทางถึงสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ตม.ไทย เพื่อเดิน

ทางออกจากประเทศไทย 
  เอกสารที่ต้องเตรียม   
  *หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) มีอายุเดินทางมากกว่า 6 เดือน  
   *ใบรับรองการฉีดวัคซีน (วัคซีนพาสปอร์ต หรือ เอกสารจากหมอพร้อม 2 เข็มขึน้ไป ) 
  เดินทางเขา้ด่านขา้ม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถึงด่านลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

ตม. สปป.ลาว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง นครหลวงเวียงจนัทน์  
น าท่านชม วัดศรีเมือง  หรือ วดัสีเมือง ในภาษาลาว แห่งนครเวียงจนัทน์  ประเทศลาว ท่ี
วดัศรีเมืองแห่งน้ีจดัเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนนาน  วดัศรีเมืองหรือวดั
เจา้แม่ศรีเมืองเป็นสถานท่ีตั้งของศาลหลกัเมืองเวียงจนัทน์ จากนั้นน าท่าน ชมพพิิธภัณฑ์
หอพระแก้ว เป็นสถานท่ีท่ีพระแกว้มรกตเคยประดิษฐาน และ ภายในพิพิธภณัฑห์อพระ
แก้วยงัไดร้วบรวมของเก่ามีค่าต่างๆไว ้จากนั้นน าท่านชม ประตูชัย ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์
ของชยัชนะและอธิปไตยของลาว 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฝอแซ่บ (ม้ือท่ี 2) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงขบวนล้านช้าง EMU จากนครหลวงเวียง

จนัทร์สู่เมืองหลวงพระบาง  
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 55 นาที  ) โดยใช้ความเร็วมากกว่า 120- 160 

กโิลเมตร/ช่ัวโมง 
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  น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   โรงแรม The Grand Luang Prabang Hotel ระดับ 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  อาหารพ้ืนเมืองของหลวงพระบาง 

(ม้ือท่ี 3) 
  หลงัอาหารอิสระเดินเท่ียวชมสินคา้ ตลาดมืดหลวงพระบาง มีสินคา้พื้นเมือง และของท่ี

ระลึกต่างๆ ท่ีวางขายเตม็ทอ้งถนนเมืองหลวงพระบาง อิสระตามอธัยาศยั 
วันที่สอง  ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดเชียงทอง – หมู่บ้านซ่างไห – ถํา้ติง่ -  น า้ตาดกวางสี 

- เขาพระธาตุพูสี 
05.30 น. เชิญท่านร่วมท าบุญใส่บาตรข้าวเหนียวพร้อมกบัประชาชนชาวหลวงพระบางในตอนเชา้ 

พระสงฆ์และสามเณรจากวดัต่างๆจะเดินออกบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูป ซ่ึงเป็นภาพ
อนัน่าประทบัใจและส่ือถึงความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง น า
ท่านชม ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ซ่ึงเป็นตลาดจ าหน่ายสินคา้พื้นเมืองท่านสามารถ
เลือกซ้ือเลือกชมเช่นของป่าแบบฉบบัชาวลาว ซ่ึงยงัคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว ้ แวะ
ทานปาท่องโก๋ + กาแฟโบราณ ร้านประชานิยม สัมผสัรสชาติดั้ งเดิม จากนั้นกลับสู่
โรงแรม 
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เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 4) 
   น าท่านชม วัดเชียงทอง สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2101-2103 ในสมยัของ พระเจา้ไชยเชษฐาธิ

ราช กษตัริยผ์ูเ้คยปกครองทั้งล้านนาและลา้นช้าง โดยวดัแห่งน้ีสร้างข้ึนก่อนท่ีจะยา้ย
เมืองหลวงไปอยูท่ี่ เวียงจนัทน์  วดัแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนเป็น วดัประตูเมือง และเป็นท่า
เทียบเรือทางเหนือของตวัเมือง เน่ืองจากตั้งอยูบ่ริเวณแม่น ้ าโขงนั่นเอง จนกระทัง่เม่ือปี 
พ.ศ. 2430 วดัแห่งน้ีก็ไดร้อดพน้จากภยัอคัคีในสงครามปราบฮ่อ เม่ือคร้ังฮ่อบุกเผาท าลาย
ตวัเมืองมาได ้และยงัสามารถอนุรักษ์มรดกวฒันธรรมแห่งน้ีเอาไวไ้ดม้าจนถึงปัจจุบนั 
ไฮไลท์  วัดเชียงทอง สิม หรือ อุโบสถของวดัเชียงทองถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นสิมท่ีสะทอ้นศิลปะลา้นช้างออกมาไดอ้ย่างชัดเจน 
เห็นได้จาก หลังคาแอ่นโค้ง ลาดต ่าลงมาซ้อนกันอยู่สามชั้น ส่วนกลางของหลังคามี
เคร่ืองยอดสีทองชาวลาวเรียกว่าช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ แสดงให้เห็นว่าเป็นวดัท่ี
พระมหากษตัริยส์ร้าง เพราะหากเป็นวดัสามญัทัว่ไปแลว้จะมีช่อฟ้าเพียง 1-7 ช่อเท่านั้น 
ส่วนหน้าบัน หรือท่ีชาวลาวเรียกว่า โหง่ ประดับตกแต่งด้วยเศียรนาคและลวดลาย
เก่ียวกบัศาสนาพุทธ อีกหน่ึงไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ไดก็้คือ หอพระม่าน ท่ีประดิษฐาน พระ
ม่าน 1 ใน 3 พระพุทธรูปส าคญัของเมืองหลวงพระบางนัน่เอง  นอกจากน้ีก็ยงัมี หอพระ
พุทธไสยาสน์ ผนังดา้นนอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดว้ยกระจกสีเป็นลวดลาย
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สวยงาม บอกเล่าถึงนิทานพื้นบา้นท่ีมีค าสอนเก่ียวกบัธรรมะไวเ้ตือนสติผูค้น เป็นผลงาน
ท่ีทรงคุณค่าไม่แพก้บัจุดอ่ืนๆ ในวดัเลย ใครท่ีมีโอกาสไดม้าเท่ียวหลวงพระบาง วัดเชียง
ทอง ถือเป็นสถานท่ีส าคญัท่ีควรมากราบไหวเ้พื่อความเป็นสิริมงคลสักคร้ังในชีวิต 

  
  น าท่านเดินทางไป หมู่บ้านซ่างไห เป็นชุมชมท่ีข้ึนช่ือเร่ืองการกลัน่เหลา้แบบดั้งเดิมของ

ชาวลาว มีรสชาติร้อนแรง สีเหลา้ใสบริสุทธ์ิ ไร้มลทิน แบบท่ีเรียกวา่ “ใสเป็นตาตัก๊แตน”
เพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทศัน์ สองฝ่ังแม่น ้าโขง 
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 น าท่านชม ถ ้าติ่ง ซ่ึงเป็นถ ้าอยูบ่นหนา้ผาริมแม่น ้ าโขงมีอยู ่2 ถ ้า คือ ถ ้าล่างและถ ้าบน ถ ้า
ต่ิงลุ่ม หรือ ถ ้าล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน ้ า มีลกัษณะเป็นโพรงน ้าต้ืนๆ มีหินงอกหินยอ้ย มี
พระพุทธรูปไมจ้ านวน 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และ
ปางห้ามญาติ ถ ้าต่ิงบน จะไปทางแยกซ้ายเดินข้ึนบนัไดไป 218 ขั้น ปากถ ้าไม่ลึกมากมี
พระพุทธรูปอยู่ในถ ้ าแต่ไม่มากเท่าถ ้ าล่างสมัยโบราณเป็นท่ีสักการะบวงสรวงดวง
วิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาต่ิง ต่อมาพระเจา้โพธิสารทรงเล่ือมใสพระพุทธศาสนาเป็น
ผูน้ าพระพุทธรูปเขา้มา และจึงทรงใชถ้ ้าต่ิงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนา 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (ม้ือท่ี 5) 
บ่าย  น าท่านชม น ้าตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บา้น

ชนบทริมสองขา้งทาง ชมความงดงามของน ้ าตก ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีสูงราว 70-80 เมตร ถือ
เป็นน ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน ้ าท่ีลดหลัน่ผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน ้ า
ท่ีสดใส มีทางเดินลดัเลาะข้ึนไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหน่ึงของน ้ าตก อิสระให้
ท่านด่ืมด ่ากบัธรรมชาติ เล่นน ้า บนัทึกภาพอนัประทบัใจ 
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น าท่านข้ึนสู่  เขาพระธาตุพู สี  ข้ึนบันได  328 ขั้น  เชิญนมัสการธาตุพู สี  เจดีย์ธาตุ
คู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางข้ึนท่านจะได้รับกล่ินหอมจากดอก
จ าปาลาว ดอกไมป้ระจ าชาติลาว เม่ือท่านถึงยอดให้ท่านนมสัการองค์พระธาตุ ซ่ึงสร้าง
ในสมยัพระเจา้อนุรุท เม่ือปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบวั อยู่บนฐานส่ีเหล่ียม
ยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองส าริด  7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตยย์าม
อสัดง วิวทิวทศัน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเยน็ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  อาหารพ้ืนเมืองของหลวงพระบาง 
(ม้ือท่ี 6) 
น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั   โรงแรม The Grand Luang Prabang Hotel ระดบั 4 ดาว  
หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  หลวงพระบาง - วัดวิชุนราช -  หอพพิธิภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง - นัง่รถไฟความเร็ว
สูง - เมืองวังเวียง - ถ า้นางฟ้า - ล่องเรือแม่น ้าซอง 
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เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 7) 
น าท่านชม วัดวิชุนราช สร้างในสมยัพระเจา้วิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหน่ึงพระ
ธาตุท่ีชาวหลวงพระบางให้ความนบัถือ ซ่ึงเป็นพระธาตุท่ีมีรูปทรงคลา้ยกบัลูกแตงโมผ่า
คร่ึง  

  น าท่านชม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง หรือ หอค า เดิมคือพระราชวงัของเจา้
มหาชีวิตหลวงพระบาง จึงเรียกอีกช่ือว่า วังเจ้ามหาชีวิต สร้างเม่ือ พ.ศ. 2447 ในสมัย
สม เด็ จพ ระ เจ้ าศ รีส ว่ า งวงศ์  สื บทอด ต่อม าถึ งสมัยสม เด็ จพ ระ เจ้ าศ รีส ว่ า ง
วฒันา พระมหากษตัริยอ์งค์สุดทา้ยของลาว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส แต่เป็น
การผสมผสานระหว่างความเป็นฝร่ังเศสและลาวในตวัพระราชวงั ต่อมาปรับให้เป็นหอ
พิพิธภณัฑห์ลวง เม่ือ พ.ศ. 2519 โดยใชเ้ป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงโบราณวตัถุและของมีค่า 
เช่น บัลลังก์ ธรรมาสน์ เคร่ืองสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต พระพุทธรูป และวตัถุ
โบราณ รวมถึงของขวญัจากต่างประเทศ 
น าท่านกราบสักการะ พระบาง ณ หอพระบาง เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของเมือง
หลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ตามศิลปะแบบเขมรแบบบายน สูง
ประมาณ  1.14 เมตร หล่อด้วยทองส าริด อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เขา้ไวใ้นองคพ์ระ 5 แห่ง คือ พระศอ พระนลาฏ พระชานุ พระอุระ ขอ้
พระกรทั้งสองขา้ง 

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 8) 
น าท่านเดินทางออกจาก หลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองวังเวียง  (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
น าท่านเท่ียว ชม ถ ้านางฟ้า ให้ท่านถ่ายรูปกบั สะพานแขวนสีฟ้า ท่ีพาดขา้มแม่น ้ าซอง 
ชมหินงอกหินยอ้ยท่ีถ ้านางฟ้า ถ ้าแห่งน้ีถือเป็นถ ้าขนาดใหญ่ท่ีสว่างไสวดว้ยสปอตไลต ์
เจลซ่ึงเต็มไปด้วยหินปูนขนาดใหญ่และมีหินยอ้ยตระการตาในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่
เหมือนใคร บริเวณน้ีมีกิจกรรมนัง่ห่วงยางเขา้ถ ้านอน  
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C
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น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าซอง เป็นแม่น ้าสายเลก็ๆ ของประเทศลาวท่ีไหลผา่นเมืองวงัเวียง ท่ีได้

ฉายาวา่ “กุย้หลินแห่งเมืองลาว” มีเสน่ห์ไม่มีเหมือนใครกบัสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นท่ีราบ

ระหวา่งภูเขาหินปูน มีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ มองไปรอบดา้นจะเห็นสีเขียวชอุ่มจากธรรมชาติ ด่ืม

ด ่าบรรยากาศแห่งความเงียบสงบ ไม่ไดมี้ผูค้นพลุกพล่าน เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ

หากไดม้าเท่ียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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     น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  โรงแรมวังเวียง ริเวอร์ไซค์ 
(ชมวิวพาโนรามาคุ้งน ้าซองท่ีสวยสุดจากระเบียงห้องพัก)  หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
โรงแรมท่ีสามารถด่ืมด ่าบรรยากาศความสงบและสบาย พร้อมกบัทิวทศัน์ธรรมชาติท่ี
ไดรั้บฉายาวา่ “กุย้หลินแห่งเมืองลาว” 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารโรงแรมที่พกั (ม้ือท่ี 9) 
 

  
วันที่ส่ี  วังเวียง  – นครหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง -  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว -  

สนามบินอุดรธานี 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 10) 

น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยทางรถยนต์ใชเ้ส้นทางด่วนพิเศษ 
รัฐบาลจีนสร้างมอบให ้สปป.ลาว  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที)  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 11) 
บ่าย  น าท่านชม อนุสาวรียพ์ระเจา้ไชยเชษฐาธิราช นมสัการ พระธาตุหลวง ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์

ของเมืองเวียงจันทร์ ชมศิลปะแบบล้านช้าง เลือกชมของพื้นบ้านแม่คา้ชาวลาวน ามา
จ าหน่าย  
จากนั้นอ าลานครหลวงเวียงจนัทน์เดินทางสู่หน้าด่านมิตรภาพ สปป.ลาว ให้เวลาท่าน    
ชอ้ปป้ิงต่อท่ี Duty Free หนา้ด่าน และผา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้-ออกเมือง สปป.ลาว 
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16.00 น.  น าท่านเดินทางขา้ม สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองไทย จ.
หนองคาย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี โดยสวสัดิภาพพร้อม
ความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ******** 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ** 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
• ค่ารถตูป้รับอากาศ รับ-ส่ง น าเท่ียวตลอดเส้นทาง 
• ค่ารถไฟลาว ขบวนลา้นชา้ง EMU วงัเวียง หลวงพระบาง เวียงจนัทน์ 
• ค่าเรือถ ้าต่ิง / วงัเวียง  
• ค่าท่ีพกั 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัฯ ขอปรับเป็นหอ้ง 
DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการห้องพกัแบบ DOUBLE 
BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง 
หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้นๆ 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 11 ม้ือ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
• ค่าไกดน์ าเท่ียวลาวและเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต **การประกนัไม่คุม้ครอง กรณีท่ีเสียชีวิต 
หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน , ไส้ต่ิง, อาการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การ
ฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้
บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ 
และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

• ค่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผูเ้ดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่านั้น!!!  
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อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ และค่าภาษีสนามบิน  
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
• ค่าขา้วเหนียวตกับาตรตอนเชา้ 
• ค่าทิปไกด,์ คนขบัรถ   800 บาท / ท่าน / ทริป 
• ค่าประกนั COVID 19 ราคาเร่ิมตน้ท่ี 250 บาท 
• หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ลาวมีการปรับเปล่ียนขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการกกัตวัเพิ่มเติม 

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนเกิน 
• ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง หรือ ATK 24 ชัว่โมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศ

ไทย 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 %  

 
เง่ือนไขการท าการจอง และ ช าระเงิน 
1.ในการจองคร้ังแรก ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากท าการจอง) 
พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ให้กบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  
2.ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 20 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
 
การยกเลกิการเดินทาง 
1.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าทัวร์ (โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิ ค่ามัดจ าบัตร
โดยสารเคร่ืองบิน, ค่าโรงแรมท่ีพกั) 
2.แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% (จากราคาทวัร์ท่ีซ้ือ โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
จริง อาทิ มดัจ าค่าบริการ ตัว๋เคร่ืองบิน, โรงแรม, รถโคช้, ร้านอาหาร) 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 
4.เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือ ไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือวา่ ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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5.กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋
เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

คณะทวัร์ครบ ตามเง่ือนไขของรายการ ออกเดินทาง  
บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้
รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไป

อยา่งราบร่ืน และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ี

อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การ
นดัหยดุงาน, การก่อจลาจล  

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้
ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอ ั

หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะจดัหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ  

ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
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เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 
เอกสารในการเดินทาง 
1.หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
2.เอกสารการฉีดวคัซีนโควิด 19 
    ** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจาก
ทางบริษัทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั ** 


