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QV03 เวยีงจันทร ์วังเวยีง เริม่ตน้ 11,688 
 

โดยสายการบนิ LAO AIRLINES 
 

…วงัเวยีง Chill Chill มว๋นอหีล.ี.. 

 
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่ว 

5-7 ตลุาคม 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

12-14 ตลุาคม 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

13-15 ตลุาคม 61 12,688.- 12,688.- 1,500.- 

19-21 ตลุาคม 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

20-22 ตลุาคม 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

21-23 ตลุาคม 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

26-28 ตลุาคม 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

27-29 ตลุาคม 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

2-4 พฤศจกิายน 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

3-5 พฤศจกิายน 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

9-11 พฤศจกิายน 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

10-12 พฤศจกิายน 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

16-18 พฤศจกิายน 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

17-19 พฤศจกิายน 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

23-25 พฤศจกิายน 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

24-26 พฤศจกิายน 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

30 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

1-3 ธนัวาคม 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

7-9 ธนัวาคม 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

8-10 ธนัวาคม 61 12,688.- 12,688.- 1,500.- 

14-16 ธนัวาคม 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

15-17 ธนัวาคม 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

21-23 ธนัวาคม 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

22-24 ธนัวาคม 61 11,688.- 11,688.- 1,500.- 

28-30 ธนัวาคม 61 12,688.- 12,688.- 1,800.- 

29-31 ธนัวาคม 61 13,688.- 13,688.- 1,800.- 

30 ธนัวาคม 61 – 1 มกราคม 62 13,688.- 13,688.- 1,800.- 

31 ธนัวาคม 61 – 2 มกราคม 62 13,688.- 13,688.- 1,800.- 



QV03 เวยีงจันทร ์วังเวยีง เริม่ตน้ 11,688 
 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 600 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 
 

วนัแรก      กรงุเทพมหานคร – เวยีงจนัทน ์– วงัเวยีง 
 

07.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคาทเ์ตอร ์

W สายการบนิลาว แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าโหลดสมัภาระ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.35 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตวิดัไต ประเทศลาว โดยสายการบนิ LAO AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่QV442 

10.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตวิดัไต ประเทศลาว หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ไกดท์อ้งถิน่รบัคณะทีส่นามบนิวดัไต โดยชูป้าย วงัเวยีง Chill Chill       
น าทา่นเปลีย่นการเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (1) 
 

 จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงวงัเวยีง เมอืงแหง่ขนุเขา และสายน ้าเมอืงตากอากาศของทหารอเมรกิาในสมัย
สงครามเวยีดนามเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่า กุย้หลนิเมอืงลาว...ระหว่างทางแวะบา้นทา่เรอืหมูบ่า้นประมงที่
ใหญท่ีส่ดุ เป็นแหลง่ท าปลารา้ปลาแดกซึง่เป็นอาหารหลักของชาวลาวทัง้ประเทศ 

  

เดนิทางถงึ เมอืงวงัเวยีง น าทา่นเดนิผา่นสะพานขา้มแมน่ า้ซอง(สะพานสม้) ซึง่เป็นเอกลักษณ์อกี
แหง่หนึง่ของถ ้าจังเพราะสะพานจะมสีสีม้สะดดุตา ...แลว้เดนิทางขึน้ไป ถ า้จงั ขึน้บันได 147 ขัน้ เป็น
ทางลาดชนั เมือ่เดนิขึน้ไปถงึก็จะพบกบัถ ้าจัง ซึง่แบง่เป็น 2 โซนดว้ยกันคอื ถ ้าฝ่ังซา้ยมอื เมือ่เดนิเขา้
ไปก็จะไปถงึจดุชมววิจากจดุนีส้ามารถมองเห็นววิแมน่ ้าซอง กบัทุง่นาสเีขยีวกบัธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ของ
เมอืงวังเวยีง ส่วนโซนขวามอืสัมผัสกับหนิงอกหนิยอ้ยในรูปลักษณ์ต่างๆ ภายในถ ้าอากาศเย็นสบาย 
เนือ่งจากมแีมน่ ้าไหลออกจากปากถ ้าสูพ่ืน้ดา้นลา่ง  

 

ทีพ่กั   โรงแรมทวสีขุ รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม (2)   
 

  หลังอาหารเดินเที่ยวชม เมืองวงัเวียงยามราตรี เมืองที่ทุกท่านสามารถ กิน น่ัง นอน ดื่ม                      
ไดท้ีน่ีท่ีเ่ดยีวในเมอืงลาว จากนัน้แยกยา้ยพักผอ่นตาม อธัยาศัย 

 

 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง      วงัเวยีง Chill Chill 

 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
  

น าทกุทา่นสู ่บลลูากนู 2  อสิระใหท้า่นไดเ้ลน่น ้า และสนุกกับกจิกรรมต่างๆ เชน่ ล่องห่วงยาง/ สไลน์
เดอร/์กระโดดเชอืก/เลน่ Zip Line/หรอืสนุกกบัขบัรถบกักี ้ฯลฯ (คา่ซบิไลน ์/ คา่ขบัรถบกักี ้ไมร่วม
ในคา่ทวัร)์  
ไดเ้วลาพอสมควรน าทกุทา่นกลับสูท่ีพั่ก 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (4) 

 

เพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ เลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะแกทุ่กท่าน ล่องเรอืหางยาว ล่องเรอืคะยัก ลอดถ ้า
น ้า ซบิไลน ์ ขบัรถ AIV ขบัรถบกักี ้(คา่ใชจ้า่ยกจิกรรมนีท้กุอยา่ง ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร)์ 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5)  
 

หลังอาหารแยกยา้ยพักผ่อนตามอัธยาศัย ส าหรับวัยรุ่นอาจไปร่วมงานปารต์ี ้จากนักท่องเทีย่วทุกชาติ
มารว่มปารต์ีก้นัทีน่ี ่(คลา้ยฟลูมนูปารต์ี)้ 

  

ทีพ่กั โรงแรมทวสีขุ รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม      วงัเวยีง – เวยีงจนัทน ์– กรงุเทพมหานคร 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  

หลังรับประทานอาหารเชา้ มุง่หนา้สูต่ัว เมอืงนครหลวงเวยีงจันทน ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
  

น าทา่นชม ประตชูยั ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของชยัชนะและอธปิไตยของลาว 
   

...ชม อนุสาวรยีข์องพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ...นมัสการ พระธาตุหลวง ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของ
เมอืงเวยีงจันทน ์ชมศลิปะแบบลา้นชา้งและถา่ยรปู จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้ของฝากรา้นขายของฝาก 

  

 ...จากนัน้ ชมหอพระแกว้ เขา้นมสัการพระประธานเพือ่ความเป็นศริมิงคลแลว้เดนิทางวัดศรเีมอืง  
สกัการะเจา้แมศ่รเีมอืง ...แวะชม วดัศรสีะเกศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อ าลานครหลวงเวยีงจันทน์ เดนิทางสูส่นามบนิวัดไต ใหเ้วลาคณะชอ้ปป้ิงตอ่ทีส่นามบนิ 
 

18.40 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ ลาว    
แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่QV445 

19.40 น. เดนิทางถงึกรงุเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ทา่นควรอา่นเงือ่นไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นทีพ่อใจกอ่นช าระคา่บรกิาร 

หมายเหต ุ:  

1. อตัราคา่บรกิารเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวร ์ไมส่ามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง เลือ่นวันเดนิทาง

ได ้และ/หรอื ขอคนืเงนิคา่ทัวร ์คา่จองทัวร ์

2. กรุ๊ปออกเดนิทางตอ้งมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 8 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึไมส่ามารถออกเดนิทางได ้บรษัิทฯจะแจง้ให ้

ทา่นทราบกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วัน  

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นอตัราคา่บรกิาร เนือ่งจาก คา่ภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบนิปรับขึน้ และ/

หรอืมผีลมาจากอตัราแลกเปลีย่น  

4. กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดัโดยสายการบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นท าการจอง มฉิะนัน้  

บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้  
 

 

ประกาศส าคญั  
          สายการบนิ มนีโยบายใน จ ากดัน า้หนกัท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั  กรณีน า้หนกักระเป๋าเกนิ 20 
กโิลกรมั ทา่นตอ้งช าระคา่น า้หนกัสว่นเกนิกบัสายการบนิโดยตรงตามอตัราสายการบนิเรยีกเก็บ และกรุ๊ป
ออกเดนิทางได ้15 ทา่นขึน้ไปมหีวัหนา้ทวัร ์ 

 

อตัรานีร้วม 
 

o คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ – หลวงพระบาง – กรงุเทพ ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิลาวแอรไ์ลน ์, 
o คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ และทีเ่มอืงหลวงพระบาง ,  
o คา่ทีพั่กโรงแรม  รวมทัง้สิน้ 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น,  
o คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ ,  
o คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัรต์ลอดรายการ ,  
o อตัราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ ,  
o คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของ

บรษัิทฯประกนัภยั  
o ชดุตักบาตรเชา้ทา่นละ 1 ชดุ 

 

อตัรานีไ้มร่วม   
o ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %,  คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ,คา่ระวางน ้าหนักเกนิ 15 กโิลกรัม  
o คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ ตลอดทรปิทา่นละ 600 บาท 
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เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง  หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนับจากวันหมดอาย ุและเหลอื
หนา้วา่งตดิกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ทา่นละ 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ
ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป
กบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เนือ่งจากรายการทัวรแ์บบเหมาเหมาจา่ย 

 

หนงัสอืเดนิทาง 
 

*** กรณุาสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นออกเดนิทาง 25 วนั เพือ่ทางบรษิทัฯ จะไดส้ง่ใหท้างสาย
การบนิเพือ่ออกต ัว๋เครือ่งบนิ ***เอกสารการเดนิทาง  หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายุการใชง้านมากกวา่ 6 

เดอืนขึน้ไป (นบัจากวนัออกเดนิทาง) และตอ้งเหลอืหนา้วา่งส าหรบัแสตมป์วซีา่มากกวา่ 2 หนา้ขึน้ไป   

 
หมายเหต ุ:  
 
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั 
 

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ15 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ,การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรมและอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. กอ่นตัดสนิใจจองทัวร ์ท่านควรอา่นเงือ่นไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นทีพ่อใจกอ่นช าระค่าบรกิาร ทัง้นี้เพือ่เป็น
ประโยชน์แก่ตัวท่านและสมาชกิเอง และเมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯแลว้
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆในบรษัิทฯ ก าหนด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรมได ้



QV03 เวยีงจันทร ์วังเวยีง เริม่ตน้ 11,688 
 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อน
การเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
13. ทางบรษัิทฯ ซึง่ไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที ่อาทกิารนัด

หยดุงาน จลาจลเหตวุุน่วายหรอืภยัทางการเมอืง ภยัธรรมชาตติา่งๆ ฯลฯซึง่อาจจะท าใหท้างสายการบนิงดเวน้
การบนิตามเวลาทีก่ าหนด และ/หรอืตารางเวลาบนิของสายการบนิทีใ่ชใ้นเทีย่วบนินัน้ๆ ไมส่ามารถเดนิทางตาม
เวลาทีก่ าหนด โดยค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้จากทัง้ทางตรงและทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 
การสญูหาย ความล่าชา้จากอบุัตเิหตุต่างๆฯลฯรวมถงึการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงจากทางเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืง อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในทุก
กรณี โดยทัง้นีท้างบรษัิทจะยดึผลประโยชนท์กุทา่นสมาชกิเป็นส าคัญ  


