
หนา้ Tour Code Program Day ช่ือกลาง ธุรกจิน าเท่ียว   Update 

1 23-QV-ICG0609-1 Incridible Grand 3 Journey Laos  03May18 

เท่ียวสุขใจ สะบายใจ ยิ้ มจริงใจ ขอบใจหลาย สะบายดี ไปกบั JOURNEY LAOS 

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต  เยี่ยมบริษัท จา่ยเงินใหก้รรมการผูมี้อ านาจ เพ่ือไมโ่ดนทวัรโ์กง 
 

 
 
 
 
 

 
 

Incridible  L A O S  มหศัจรรย ์เมืองลาว 3 วนั 3 เมือง  

เมืองหลวงพระบาง  เมืองวงัเวียง  เมืองเวียงจนัทน์ ตามรอยพญานาค 

บินตรงเข้าเมืองหลวงพระบาง และ บินตรงจากเมืองเวียงจนัทน์กลบัประเทศไทย 

การนัตี 6 ท่าน เดินทางชวัร ์ ตลอดเดือนมิถนุาถึงกนัยา61 
โปรแกรมท่องเที่ยวไฮไลท์ : พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง  – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ตลาดเช้า – ร่วม
ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว – บ้านพูคูน – ภูเพียงฟ้า – ล่องเรือแม่น ้าซอง – บ้านกาสี – วัดพระธาตุหลวง – วัดธาตุหลวง
เหนือ  – วดัธาตุหลวงใต้ – บ่อน า้พญานาค – พระธาตุด า 

พิเศษ : รว่มตกับาตรขา้วเหนียว (พรอ้มขา้วเหนียว+ขา้วตม้มดั หนา้วดัแสนสขุราม บนถนนสกัรนิทร)์ 

จ านวนวนั เร่ิมตน้ (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 11,900 มิถุนาถึงกนัยา61 Lao Airlines (QV) 6 ท่าน(ผูใ้หญ่)ข้ึนไป 
วนัเดินทาง 3 วนั 2 คืน (พกั 1 คืน@หลวงพระบาง + 1 คืน@ วงัเวียง) ระดบั 3 ดาวลาว 

อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 2 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่า@หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 4 ม้ือ  
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เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีไดอ้นุมติั 
(ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 

สายการบิน BKK-LPQ เวลาออก เวลาถึง VTE-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Lao Airlines (QV) QV634 1025 1205 QV445 1835 1940 

Itinerary Incredible Laos  มหศัจรรยล์าว 3 วนั เท่ียว 3 เมือง เดินทางมิถนุา–กนัยา61 

จ านวนวนั เร่ิมตน้ (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ  

3 วนั 11,900 มิถุนาถึงกนัยา61 Lao Airlines (QV) 6 ท่าน(ผูใ้หญ่)ข้ึนไป 
ประสานงานการดูแลภายใตใ้นนาม :  Journey LAOS เพราะ Life is Journey  พวกเราคืออีกห

น่ีงครอบครัวท่ีชอบออกเดินทางไปยงัท่ีต่างๆ เพื่อคน้พบตวัเอง ค้นพบค าตอบให้กบัส่ิงท่ีตวัเองตั้งข้อ
สงสัย  คน้พบส่ิงใหม่ๆ ไม่ว่าจะเพื่อนใหม่ มิตรภาพใหม่ๆ และโอกาสใหม่ๆ บนโลกใบกลมน้ี พวกเราคือ
ผูช้  านาญเส้นทางเกาหลี   วนัน้ีพวกเราไดค้น้พบอีกประเทศในโลก คือ ลาว  ที่ผูค้นยงัหยุดกาลเวลาใน

เร่ืองราวน่ารักๆ ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะ เมืองหลวงพระบางที่เราอยากพูดดงัๆ ว่า  “ เป็นเมืองที่น่ารักที่สุดในโลก ” ขอเชิญทุกท่านให้
มาลองใชบ้ริการดู แลว้คุณจะรู้จักและรักพวกเรามากข้ึน เพราะทุกคนที่เดินทางไปกบัเรา ท่านจะได ้“ คุณค่าของการเดินทาง ไม่ใช่แค่ไป
เทีย่ว ”   

 

วนั รายการท่องเท่ียว B L D 
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง – พระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑ์หลวงพระบาง – 

วดัเซียงทอง – สักการะพระธาตุพูสี – อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) 
 พกัที ่โรงแรมระดบั 3 ดาวลาว (หลวงพระบาง) 

- X X 

วนัทีส่อง ตกับาตรขา้วเหนียว – ตลาดเชา้ – เดินทางไปยงัวงัเวียง ระยะทาง 216 กิโลเมตร – บา้นเซียงเงิน เมืองบริวาร
ของแขวงหลวงพระบาง - เขา้สู่ชุมทาง บา้นสามแยกคูคูน ชุมชนการคา้ พื้นเมือง - แวะบา้นกิ่วกระจ าท่ีเป็น
หมู่บา้นชาวเขา แวะจิบชา กาแฟลาวดีแท้ๆ  – แวะทานอาหารที่ ภูเพียงฟ้า หรือ ภูคูน – เมืองวังเวียง - เดิน
ทางเขา้สู่ถ  ้าจงัเอกลกัษณ์ ของเมืองวงัเวียง - น าท่านเดินทางสู่ริมฝ่ังแม่น ้าซอง ล่องเรือหางยาว หรือ แคนนู 
 พกัที ่โรงแรมระดบั 3 ดาวลาว (วงัเวียง) 

X X - 

วนัทีส่าม อาหารเชา้ ณ โรงแรม – เขา้สู่เมืองหลวงเวียงจนัท ์ดว้ยระยะทาง 156 กิโลเมตร – อาหารกลางวนัเมนู ลาวแท้ๆ  
ที่ ร้านอาหารต าหนกัลาว – พระธาตุหลวงที่เป็นที่สักการะของชาวลาว และ เพื่อนบา้นใกลเ้รือนเคียง – วดัธาตุ
หลวงเหนือ – วดัธาตุหลวงใต ้– บ่อน ้าพญานาคหรือบ่อน ้าทิพย ์– พระธาตุด า ท่ีมีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ตั้งอยู่
บริเวณวงเวียน ตรงหมู่บา้นธาตุด า – สนามบินนานาชาติวดัไต (เวียงจนัท)์ - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

X X - 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอให้เจา้หนา้ที่ตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพที่ดี (ไม่ช ารุด)  

DAY วันแรก  กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง เชา้ กลางวนั เยน็หรือค ่า 

1 เวลาท่ีประเทศลาวเท่ากบัเวลาท่ีประเทศไทย | เวลาบินประมาณ 1.40 ช.ม. - x x 
เช้า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

(นดัหมายก่อนออกเดินทาง 3 ชัว่โมงล่วงหนา้ก่อนเคร่ืองออก)  เช็คอินหมายเลข 

W 7-8 
Lao Airlines 

(QV) 
หมายเลข   

10 

http://www.journeykorea.com/?page_id=66
http://www.journeykorea.com/?page_id=66
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พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก 

ขอ้แนะน า 
หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 

 หา้มน าผลไมแ้ละเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศลาว หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมที่พกัในหลวงพระบางไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงหอ้งดว้ย

ตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที่สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เกบ็ติดตวัเสมอ 
 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
 น าเส้ือแจ็คแกต็ติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพื่อการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากที่สุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ามากๆ) 

พร้อมเดินทาง !  การเช็คอินตัว๋เดินทางท่ีเคาเตอร์สายการบิน  เง่ือนไข 
 เคานเ์ตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการกอ่นเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการกอ่นเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งด าเนินการ

ใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้ าระไป
แลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยืนยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ย่างครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีช ารุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 ส าหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการแจ้งเข้าแจ้งออก   หรือ  

เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 
 กระท าการประทุษร้ายแกพ่นกังานของสายการบิน หรือกอ่ใหเ้กดิความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยามพนกังานของสายการบินไม่ว่า

โดยการกระท าหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแกก่ารเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ดัในทางการแพทย ์และ/หรือ  หากสาย

การบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือ นไขทางการแพทยข์องท่านอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพแกผู่โ้ดยสารอ่ืน 

ออกเดินทางสู่ประเทศลาว โดยสายการบิน LAO AIRLINES (QV) (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 

08.00 
เชา้วนัสดใส เดินทางไป  Airport แบบอินเทรนดโ์ดย Airport City Link หรือ รถยนตส่์วนตวั หรือ ใชบ้ริการรถลีมูซีนหรือแท๊กซ่ีของ
ค่ายต่างๆ  สู่สนามบินสุวรรณภูมิ   Check in ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ W แถว W10-12 สายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 
634 สู่ เมืองหลวงพระบาง 

10.20 
เหินฟ้าออก จากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พร้อมเคร่ือง ATR 70 ท่ีนัง่ มาตรฐาน ความปลอดภยัสูง พร้อมการ
บริการบนเคร่ือง สบายดีการบินลาว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม.40นาที อาหารว่าง (กล่องนะจ๊ะ แต่กอ็ร่อยแบบลาวโซ ครับผม)                                                                  

12.00 
เดินทางถึง สนามบินแห่งชาติหลวงพระบาง (สมกบัเป็นสนามบินเมืองมรดกโลก ไม่ซับซ้อนเดินสบายมาก) ผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้
เมือง ไม่ตอ้งท าวีซ่าส าหรับพาสปรอตไทย (ง่ายๆ ครับ)          
ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาว 1 ใบ                                                                          

12.15 
Guide & Van รอถือป้าย “ Journey Laos ” รอให้การต้อนรับ ดว้ยรอยยิ้ม แบบ ม่วนช่ืน ลาวแท้แท้  จาก
สนามบิน น าท่านเขา้สู่ที่พกั  ก่อนการออกท่องเมืองมรดกโลก แบบสบายสบาย เมืองหลวงพระบาง 

12.45 อาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร ตอ้นรับท่านดว้ย อาหารลาวทอ้งถิ่น รสชาติ ลาว-ผสม ไทย อร่อยไดใ้จ แบบลาวลาว ส้มต าลาว ขา้ว
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เหนียวไก่ทอด รสชาติแบบปังๆ โดนใจ ทุกวยั 

14.00 

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางเขา้สู่ พระราชวงั และ หอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็นที่ประทบั
ของเจ้ามหาชีวิตลาว โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบ มีหอท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ท าดว้ยทองค า 
90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซ่ึงเป็นที่มาของช่ือเมืองหลวงพระบาง วดัเซียงทอง วดั
สวยงามที่สุด ท่ีเป็นท่ีเก็บพระ ราชรถเกย เม่ือคร้ัง สมเด็จเจ้ามหาชีวิต และ ยงัเป็นสถานที่ส าคญั ที่คู่แต่งงาน ชาวลาว นิยมตอ้งมา
กราบไหว ้พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่ ณ วดัแห่งน้ี  และ ที่พลาดไม่ได ้ ตอ้ง ชมพระม่าน ในโบสถ์เลก็ (จะมีช่องเล็ก ๆ ให้ทุกคน หร่ีตาขา้ง
หน่ึงมองเขา้ไป จึงจะเห็น) พระม่าน หน่ึงปีจะอนัเชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต ์ปีใหม่ลาว เพื่อใหป้ระชาชน
สักการบูชา อยา่งใกลชิ้ด หากยงัไม่จุใจ ไปอุม้พระเส่ียงทาย อยูใ่กล ้ๆ หอพระม่าน กล็องอธิฐานเส่ียงทายกนัดู  ดวงใคร ดวงมนั หลาย
ท่านพิสูจน์แลว้  ว่าแม่นจริงๆ ไม่เช่ือลองตั้งจิอธิษฐาน พิสูจน์ไดด้ว้ยตวัเอง ไดเ้วลาแสงอาทิตยเ์ร่ิมอ่อนตวัลง น าคุณไปยงั ยอดภูที่สูง
ที่สุดในเขตเมือง ให้คุณออกก าลงักายยามเยน็เดินนับบนัได กว่า 300ขั้น ข้ึนไปยงัยอดภู  ระหว่าง สองขา้งทางข้ึนพระธาตุร่มร่ืนและ
หอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจ าปาลาว มีจุดพกัชมวิว มุภาพเบิร์ดอายวิว 360องศา (ที่ขอบอกว่า ใครที่ผ่านขา้มแม่น ้ าคาน ไปกลบัเกิน 
เกิน 3 รอบ ไปแลว้ไม่ข้ึนคาน ตามช่ือแน่ๆๆ ครับ) สักการะพระธาตุพูสี   ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง 150 เมตร  เป็น ปูชนียสถาน ที่เคารพ
ของ ชาวเมืองหลวงพระบาง นักท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนหลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึ้นไปกเ็หมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง มองจากยอดพูสี
คือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ ริมแม่น ้าโขง ลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสลบัซับซ้อนสมกบันามว่า บา้นผา เมืองภู อู่รยะธรรม ลา้น
ชา้ง    

18.30 
ลงจากยอดพู ทศันียภาพ ที่มองลงมา ยงับริเวณทางลง จะเห็นความเคลื่อนไหว สีสันยามค ่าคืนของ หลวงพระบาง เพื่อน าท่านไป
รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารปากหว้ยมีชยั 

20.00 หลงัอาหารค ่า น าท่านไปยงัตลาดมืดใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองของชาวหลวงพระบาง 
21.30 จากนั้นน าท่านเดินทางเชค็อิน โรงแรมที่พกั Vang Thong Hotel หรือเทียบเท่า 
 

พระธาตุพูสี บรรยากาศภายในตวัเมืองหลวงพระบาง 
 

DAY วันที่สอง  หลวงพระบาง – วังเวียง  เชา้ กลางวนั 
เยน็หรอื
ค ่า 

2  x x - 

04.45 
Morning call ปลุกท่าน ต่ืนเชา้รับอรุณสดใส สูดกลิ่นไอ ดินแดนท่ีไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งโอโซนท่ีบริสุทธ์ิอีกแห่งหน่ึงของโลก เพื่อ
เตรียมตวั ท าบุญรับบุญ ตกับาตรขา้วเหนียว  ตามประเพณี ชาวหลวงพระบาง 

05.30 
น าท่านเดินทางออกจากที่พกั ไปยงับริเวณ ถนนดา้นหน้า วดัแสนสุขาราม ไดจ้ดัเตรียมท่ีนั่งใส่บาตรพร้อมอาหาร ขา้วเหนียวตาม
ประเพณี ไว้ให้ท่านพร้อม (โตกใส่บาตร ประกอบดว้ย ขา้วเหนียว 1 กระติบใหญ่ + ขา้วต้มหมัด ผ้าสไบ ส าหรับพันรอบอก 
ประเพณีตกับาตรขา้วเหนียวลาว นิยมสืบทอดกนัมามากกว่า 200ปี การใส่จะหยบิขา้วเหนียวเพียงปลายน้ิวมือใส่ลงบาตร ไม่นิยม 
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ใส่อาหารหรือของอื่นๆลงในบาตร ซ่ึงในทุกเชา้จะมีพระเณรกว่า 100 รูป ออกเดินรับบาตร บนถนน สายหลกัแห่งน้ี ) ตลาดเชา้ ขา้ง
วดั ตลาดชุมชนเก่าแก่ ที่เป็นที่จ  าหน่าย พืชผกั ปลา และ ของป่าหายาก รวมถึงอาหารส าเร็จรูปลาว นานาชนิด และ ของใชต่้างๆๆ
อาทิ ผา้ทอมือ ในรูปแบบต่างๆ ตลาดแห่งน้ี เป็นตลาดชุมชน ท่ีขายของราคาปกติ ไม่มีราคานักท่องเท่ียว ต่อรองราคากนัไดบ้า้ง
เลก็นอ้ย ไฮไล ้อยูท่ี่ตอนทา้ยตลาด ทางออก ริมแม่น ้าโขง ท่ีเป็นร้านกาแฟ  ประชานิยม ฮิปๆ เสน่ห์แบบลาว ที่ตอ้งหา้ม พลาด 

07.00 เดินทางกลบัมาทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

08.30 

รวมตวักนัท่ีล๊อบบ้ีพร้อมเชค็เอาท์ ออกจาก โรงแรมที่พกั  เตรียมตวัเดินทางไปยงัวงัเวียง ระยะทาง 216 กิโลเมตร(แมว้ลาว) ซ่ึงเป็น
เมืองที่อยู่ในเขตแขวงเวียงจนัท์ เป็นเมืองรอยต่อพรหมแดน ระหว่าง 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบาง แขวงเซียงขวาง และ แขวง 
เวียงจันท์  ใชเ้ส้นทางหลวงหมายเลข 13  ซ่ึงจะขบัรถไต่ระดับ ข้ึนแนวภูเขาท่ีสูงชัน เลาะลัดเลี้ ยวไปตามไหล่เขา ทัศนียภาพ
สวยงามมากๆๆ ผ่านชม บา้นเซียงเงิน เมืองบริวารของแขวงหลวงพระบาง ผ่านหุบเขา หมู่บา้นชนเผ่าลาว ที่ราบสูง เขา้สู่ชุมทาง 
บา้นสามแยกคูคูน ชุมชนการคา้ พื้นเมือง ก่อนท่ีจะ ไต่ระดบัข้ึนสู่ยอดดอยท่ีสูงกว่าระดบัน ้าทะเล 1,530 เมตร (สูงกว่าภูกระดึง) ที่มี
อากาศหนาวเยน็ตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฤดูหนาว อุณหภูมิจะอยู่ท่ี ต  ่าสุด -1 -  5 องศา และอุณหภูมิสูงสุด ที่ 10-15 องศา มี
กลุ่มเมฆและหมอกปกคลุมตลอด ระหว่างเดินทางจะแวะ บา้นกิ่วกระจ า ที่เป็นหมู่บา้นชาวเขา แวะจิบชา กาแฟลาวดีแท้ๆ  ผ่อน
อิริยาบถ ไปกบัทศันียภาพแสนสวย และ อากาศแสน ด้ีดี 

11.30 
แวะทานอาหารง่ายๆ แต่รสชาดแสนอร่อยโดนใจ คนบนดอย และ ใตด้อย ที่ร้านอาหารเชิงผา ของภูเพียงฟ้า หรือ ภูคูน ที่สวยงาม 
เติมพลงัก่อนเดินทางลงจากดอย  เขา้สู่เมืองวงัเวียง 

 

ภายในถ ้าจงั วิวระหว่างทางไปวงัเวียง 

 

13.30 

หลงัทานอาหาร อิสระกบั แชะแชร์ Selfie มุมเด็ดๆ มุมโดนๆ แชร์กระหน ่า (ตอนถึงโรงแรม เม่ือเจอ สันญาณ Wifi จร้า) จากภูคูน 
เส้นทางจะลดระดบัไต่ลงจากภู ประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถึง หมู่บา้นกาสี ก่อน เขา้สู่ตวัเมืองวงัเวียง เมืองวงัเวียง ตั้งอยู่บนท่ีราบ ริม
ฝ่ังแม่น ้ าซอง ลอ้มรอบไปดว้ยแนวหุบเขาและภูเขาหินปูน ท่ีกล่าวกนัว่า เป็น กุย้หลินน้อย แห่งลาว น าท่านเดินทางเขา้สู่ถ  ้ าจัง 
เอกลกัษณ์ ของเมืองวงัเวียง เป็นถา้หินยอ้ยท่ีสวยงามวิจิตร ลาวกบัถ  ้าสวรรค์ มีทางเดินลดัเลาะท่ีสะดวกสบาย ในอดีต ณ ท่ีแห่งน้ี 
เคยเป็นท่ีตั้งของกองทพักูช้าติ ลาว ท่ีต่อสู้กบั ฝ่ายพนัธมิตร อเมริกา มานานหลายสิบปี ปัจจุบนั ไดจ้ดัการใหเ้ป็นแหลางท่องเที่ยวที่
ข้ึนช่ือ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ริมฝ่ังแม่น ้าซอง ล่องเรือหางยาว ท่านสามารถ ชมความงามของสองฝ่ังแม่น ้า ท่ีงดงามยามเยน็ ดว้ย
แสงสีสะทอ้นจากแสงอาทิตยสุ์ดทา้ยแห่งวนั  

18.30 
น าท่านเขา้เช็คอิน ณ โรงแรมที่พกั เพื่อพกัผ่อน และ รับประทานอาหารเยน็ ณ ที่พัก โรงแรม หลงัอาหาร อิสระกบัการเดินเล่น
ส ารวจเมือง ท่ีมีทั้งร้านอาหาร แหล่งช๊อปป้ิง พื้นบา้น แหล่งบนัเทิงเสรี (พกัโรงแรม Thavisouk Hotel หรือ เทียบเท่า)   

 

DAY วันทีส่าม  วังเวียง – เวียงจันทน์ เชา้ กลางวนั 
เยน็หรอื
ค ่า 

3  x x - 
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เบิกอรุณท่ี ริมน ้าซอง เชา้ในฤดูหนาว ที่จะมีสายหมอกระเลียด หนาวเยน็ ที่รอรับแสงอรุณและไออุ่น จากดวงอาทิตย ์อิสระ กบั
อาหารเชา้ที่ หอ้งอาหาร โรงแรม 

08.00 

นดัหมายพร้อมกนั เพื่ออกเดินทาง เขา้สู่เมืองหลวงเวียงจนัท์  ดว้ยระยะทาง 156 กิโลเมตร (แมว้ฝร่ังเศส) เส้นทางเป็นทางเลียบ 
ของทางหลวงหมายเลข 13 ท่ีสร้างท้ิงไวเ้ม่ือคร้ัง ฝร่ังเศสครอบครองเป็นอาณานิคม ท่ียงัคงใชไ้ดจ้นถึงปัจจุบนั แต่ด้วยสภาพ
เศรษฐกิจ และ การเกบ็จดัภาษี ท่ีมีอยูใ่นระดบัต ่า จึงไม่สามารถน ามาพฒันาปรับปรุงถนนสายน้ีใหมี้สภาพดีได ้ถึงแมว้่าจะเป็นถนน
สายหลกั ที่เช่ือมต่อเขา้สู่ เมืองหลวง กต็าม ท าใหเ้ราใชเ้วลาเดินทางอยา่งต ่า 4 ชัว่โมง ในเส้นทางจะแวะชม ร้านขายของป่าหายาก 
(ถึงแม ้ลาว จะมีกฎหมายคุม้ครองสัตว์ป่าหายาก อาทิ ตวัน่ิม แต่เราก็จะยงัพบสินคา้ประเภทน้ี วางขายของป่าอยูเ่ป็นระยะ ตลอด
เส้นทางที่เดินทางเขา้สู่เมืองหลวง) 

 

วดัพระธาตุหลวง พระธาตุด า 

 

12.00 เดินทางเขา้สู่ เมืองหลวง เวียงจนัท ์น าท่านไปรับประทานอาหาร เมนู ลาวแท้ๆ  ที่ ร้านอาหารต าหนกัลาว  

13.00 

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชม วดัพระธาตุหลวงเวียงจนัทน์ (ภายนอก) มีต  านานเล่าสืบทอดกนัมาว่า เป็นเมืองพญานาคเป็นผูส้ร้าง
หรือเนรมิตข้ึนมาให้เจา้นครเวียงจนัทน์ข้ึนครองและไม่มีใครมารุกรานได ้เพราะมีพญานาคช่วยปกป้องคุม้ครอง อีกทั้งยงัมีวดัธาตุ
หลวงเหนือและวดัธาตุหลวงใต ้ซ่ึงเป็นที่อาศยัของพระภิกษุสามเณร จากนั้นน าท่านชมบ่อน ้าพญานาคหรือบ่อน ้าทิพยบ์ริเวณขา้งๆ
พระธาตุหลวง ซ่ึงใตก้น้บ่อจะเป็นทางเช่ือมลงสู่วงับาดาลของ พญาศรีสัตนาคราช ซ่ึงผูค้นชาวลาวต่างใหค้วามศรัทธา องค์ท่านทุก
คน ท่ีส าคญั บ่อน ้าทิพยน้ี์ น ้าในบ่อเป็นน ้ าจากวงับาดาล เช่ือกนัว่า ผูใ้ดไดน้ าน ้าทิพยน้ี์มาสักการบูชา หรือ ประพรมตามร่างกาย จะ
ช่วยเพิ่มพูนพลงักายทิพยใ์ห้สูงข้ึน อนัจะน ามาซ่ึงความเป็นสิริมงคล ท าส่ิงใดมกัจะส าเร็จไดโ้ดยง่าย อีกทั้ง บริเวณพระธาตุหลวง
เวียงจนัทน์ 

15.30 

จากนั้นน าท่านผ่านชมรอบ พระธาตุด า ท่ีมีอายเุก่าแก่หลายร้อยปี ตั้งอยูบ่ริเวณวงเวียน ตรงหมู่บา้นธาตุด า พระธาตุด า เป็นเจดียท์รง
ระฆังแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ มีความงาม แปลกตา ไม่เหมือนกับเจดีย์อื่นๆ ตามต านานเล่าขานกันมาว่าบริเวณพระธาตุเป็น
ทางเขา้ออกเมืองบาดาลที่พญานาค 7 เศียรที่มาช่วยเหลือชาวเมืองในสมยัที่ท  าสงครามกบักองทพัสยาม จึงเป็นที่เลื่อมใสและ
สักการะบูชาของชนชาวลาว 

16.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินวดัไต กรุงเวียงจนัทน์ เพื่อท าการเชค็อินท ์สายการบินแห่งชาติลาว QV445 for BKK 
18.30 สายการบินแห่งชาติลาว เที่ยวบิน QV445 น าท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
19.40 เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดว้ยความสวสัด์ิภาพ   
 

การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึน้ได้ ตามสถานการณ์ อาทิเช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ เป็นต้น  
ซ่ึงบริษัทฯ และผู้ จัด จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง ให้ดทีี่สุด 
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เท่ียวสุขใจ สะบายใจ ยิ้ มจริงใจ ขอบใจหลาย สะบายดี ไปกบั JOURNEY LAOS 

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต  เยี่ยมบริษัท จา่ยเงินใหก้รรมการผูมี้อ านาจ เพ่ือไมโ่ดนทวัรโ์กง 
 

Incridible  L A O S  มหศัจรรย ์เมืองลาว 3 วนั 3 เมือง  

เมืองหลวงพระบาง  เมืองวงัเวียง  เมืองเวียงจนัทน์ ตามรอยพญานาค 

บินตรงเข้าเมืองหลวงพระบาง และ บินตรงจากเมืองเวียงจนัทน์กลบัประเทศไทย 

การนัตี 6 ท่าน เดินทางชวัร ์ ตลอดเดือนมิถนุาถึงกนัยา61 
 เดินทางปกติ  6  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ  ากดั จอง+จ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิ่มค่าตัว๋)  
 Guide เป็นผูดู้แลบริการตลอด 2 วนั   
 หากต ่ากว่าก  าหนด 6 ท่าน  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม ทางเรายนิดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 
 ** ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที่  03/05/18** 

 ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน  

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 1,000 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 
เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตยีง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 

ปกติผูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  
 

Departure มิถุนายน 2018  (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 22 มิถุนายน 18 24 มิถุนายน 18 11,900 3,900 

วนัศุกร์ 29 มิถุนายน 18 01 กรกฎาคม 18 11,900 3,900 
 

Departure กรกฎาคม 2018  (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 06 กรกฎาคม 18 08 กรกฎาคม 18 11,900 3,900 

วนัศุกร์ 13 กรกฎาคม 18 15 กรกฎาคม 18 11,900 3,900 

วนัศุกร์ 20 กรกฎาคม 18 22 กรกฎาคม 18 11,900 3,900 
 

Departure สิงหาคม 2018  (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 03 สิงหาคม 18 05 สิงหาคม 18 11,900 3,900 

วนัศุกร์ 10 สิงหาคม 18 12 สิงหาคม 18 11,900 3,900 

วนัศุกร์ 17 สิงหาคม 18 19 สิงหาคม 18 11,900 3,900 

วนัศุกร์ 24 สิงหาคม 18 26 สิงหาคม 18 11,900 3,900 

วนัศุกร์ 31 สิงหาคม 18 02 กนัยายน 18 11,900 3,900 
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Departure กันยายน 2018  (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ 

วนัศุกร์ 07 กนัยายน 18 09 กนัยายน 18 11,900 3,900 

วนัศุกร์ 14 กนัยายน 18 16 กนัยายน 18 11,900 3,900 

วนัศุกร์ 21 กนัยายน 18 23 กนัยายน 18 11,900 3,900 

วนัศุกร์ 28 กนัยายน 18 30 กนัยายน 18 11,900 3,900 
 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารที่มีอายตุ  ่ากว่า 24 เดือน ณ วนัที่เดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ  เดก็ทารกสามารถเดินทาง
โดยนัง่บนหน้าตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตให้เดก็ทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิใหน้ ารถเข็นเด็ก หรือท่ีนั่งส าหรับเดก็ข้ึนบน
เคร่ืองบิน จ านวนเดก็ทารกต่อเที่ยวบินถูกจ ากดัไวเ้พื่อความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเด็กทารกเดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผู ้
จดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง  ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจง้ผูจ้ัด
ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ายา เข็มฉีดยา 
เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพื่อเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  
 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (BKK-LPQ / VTE-BKK, โดยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์, รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน ้ามนั
เช้ือเพลิงแลว้ + หอ้งพกั จ านวน 2 คืน โรงแรมระดบั 3 ดาว  พกัหอ้งละ 2-3  ท่าน รวมอาหารเชา้ในแต่ละม้ือท่ีโรงแรม และ
รถตูป้รับอากาศ พร้อมคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ ทอ้งถิ่น น าทาง เดินทางจากหลวงพระบาง-วงัเวียง-เวียงจนัท ์+ บริการ tour, 
ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามโปรแกรมทวัร์  ที่ระบุ + รวมชุดขา้วเหนียวตกับาตร ซ่ึงจะจัดให้ 1 ชุดต่อ 2 ท่าน + อาหาร
ตามโปรแกรมทวัร์ ที่ระบุ + สารธารณประชาชนลาว งดค่าวีซ่า แก่ นักเดินทางจากประเทศไทย  สามารถใชพ้าสปอร์ต เดิน
ทางเขา้ประเทศไดเ้ลย แต่พาสปอร์ต ตอ้งมีอายกุารใชง้าน 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ (กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทาง)  + 
ประกนัภยัการเดินทาง 

ราคา
ค่าบริการไม่
รวม  
 

 ค่าเช่ารถจกัยาน หรือ ยานพาหนะอื่นๆ กิจกรรมอื่นๆที่มีค่าใชจ่้าย และ ไม่ไดร้วมอยูใ่น 
 โปรแกรม รวมถึงค่าเขา้สถานที่อื่นๆ ที่ไม่ไดมี้แจง้ไวใ้น โปรแกรม  
 ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย (30-40 USD)สามารถท าวีซ่าไดท้ี่สนามบิน  
 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น, ทวัร์รีดเดอร์หรือพนกังานใหก้ารบริการในโรงแรม และ ร้านอาหาร  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
 อาหาร, เคร่ืองด่ืม,ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  และเหลา้-เบียร์, มินิบาร์, ค่าโทรศพัท์, บตัรเติมเงิน, ค่าspa และการนวด

ต่างๆ 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 1,000 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 

เงื่อนไขใน
การจอง   
 

 ส าหรับคณะใหญ่ มดัจ าท่านละ 6,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 3 
วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั

ก่อนเดินทาง ( หรือตามวนัเวลาที่ระบบในการส ารองตัว๋บงัคบั อาจจะเร็วกว่าน้ี ) หากไม่ช าระมัดจ าตามก าหนด ขอ
อนุญาตตดัที่นั่งให้ลกูค้าท่านอ่ืนที่รออยู่  การช าระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือ
เชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก  ***เม่ือตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางผูจ้ดัจะถือว่าท่านไดย้อมรับใน
เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ *** 

 กรณีลูกคา้ตอ้งการพกัต่อ จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ทราบล่วงหนา้เวลาท าการจอง 
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ในการส ารองท่ีนั่งและการใส่ช่ือในระบบส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางต้องส่งส าเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชดัเจน หรือ ส่ง
รายละเอียดที่สายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค  าน าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขที่พาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ัด )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ัด 
และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้ งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพื่อแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าร ย ก เลิ ก
การจอง   
 

(เป็นการเดินทางท่ีตอ้งซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกบัทางสายการบิน  หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั้งการ
การันตีค่าหอ้งพกั การการันตีแพก็เกตททวัร์ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด)   

1. การยกเลิกการจองนั้ น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 25 วนั ท าการก่อนการ
เดินทางหรือก่อนหนา้นั้น โดยจะยดึเงินมดัจ า 6,000 บาท   

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 24-15 วนั - เกบ็ค่าใชจ่้าย 9,000  บาท   
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-0 วนั หรือ ไม่เดินทางตามก าหนด (No Show) - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด  

การติดต่อใดๆ ทางเอกสารกบัทางผูจ้ดั  เช่น แฟกซ์  อีเมลล ์หรือจดหมายฯ  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางผูจ้ดั  ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนักขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางผูจ้ดั 

สายการบิน  การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ด้
เท่านั้น งดการคืนบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน 
รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และ
หอ้งพกัแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room)  ทุกหอ้งมีส่ิงอ  านวยความสะดวกครบเหมือนกนั 
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เมนูอาหาร  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบิน การจารจรบนทอ้งถนน  
วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ   ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง 
เน่ืองจากการเดินทางนั้ นเต็มไปดว้ยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสารนั้นมีจ ากดั ดงันั้นจึงแนะน าให้ซ้ือ
ประกนัอุบติัเหตุ หรือ ประกนัภัยการเดินทาง (ทางบกและทางอากาศ) ซ่ึงมีความคุม้ครองเร่ืองอุบติัเหตุ การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล  การ
เปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าชา้ เสียหายและสูญหายอนัเกิดกบักระเป๋าเดินทางและส่ิงของอื่น และซ้ือประกนัสุขภาพ
เพิ่มเติม  โดยจะซ้ือความคุม้ครองเพิ่มเติมจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกั ซ่ึงไม่จ าเป็นว่าตอ้งเป็นบริษทัเดียวกนักบัประกนัภยัที่ทางผูจ้ัดจัดให้   
เพื่อความมัน่ใจไดว้่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึนในต่างประเทศ 
หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวนั
และเวลาในการเดินทางได ้ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง 
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ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเขน็ หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอาย ุ

1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยั
และเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางที่มีความประสงค์จะลกัลอบเขา้ประเทศลาวเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเที่ยว  หาก
ผูโ้ดยสารถูกปฏิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขา้ประเทศลาว จากเจา้หน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทย
และเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศลาว  ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้ง
รับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศลาวเรียกเก็บ  ผู ้โดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋ว
เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

 การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถท่องเท่ียว
ในแต่ละวนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่
จะตามรายการสรุปใหต้รงมากที่สุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพที่ใกลก้นัมากที่สุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่า งๆ  สูญหายใน
ทรัพยสิ์นหรืออยา่งอื่น การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั  และอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็น
ตน้  โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษทัขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่
ใหบ้ริการ  ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายที่บริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนิน
โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 ผูน้  าทวัร์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ัด
ก  ากบัเท่านั้น     

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เ ช่น 
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผู ้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดิน
ทางผ่าน  เห็นว่าผูโ้ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ 
(ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจ้าหน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ัดอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติ
ดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว  โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ 
โดยการเลือกซ้ือของทุกอยา่งเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพิ่ม เกี่ยวกบัสัมภาระกระเป๋า เพราะสาย
การบินมีก  าหนดการจ ากดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ที่เกิดจากกรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หัวหนา้ทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ือง
สัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการเดินทางนีทุ้กประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือค าตัดสินของผู้จัดเป็นท่ีส้ินสุด 
 


