วันแรก

กรุงเทพฯ–หอพระแก้ ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วังเวียง–ถนนโรตี

06.30น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาท์ เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ Bangkok Airway (PG)
โดยมีเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงนครเวียงจันทน์ โดยเทีย่ วบิน PG943 (**มีบริการอาหารร้ อนบนเครื่อง)
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่ สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ ได้ นั่งติดกันและ
ไม่ สามารถเลือกช่ วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงือ่ นไขสายการบิน
เดินทางถึงสนามบินวัตไต เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
บริ การอาหารกลางวันด้วย ข้าวจี่ปาเต้ (ขนมปั งฝรั่งเศสที่ยดั ใส้ดว้ ยปาเต้ และเครื่ องเคียง) ที่ข้ ึนชื่อของเวียงจันทร์
จากนั้นพาคณะเยีย่ มชม หอพระแก้ ว ซึ่งเคยเป็ นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต ในสมัยก่อนหอพระแก้วแห่ งนี้
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1565 ในรัชกาลของพระไชยเชษฐา ปั จ จุบนั ได้เปลี่ ย นมาเป็ น พิพิธภัณฑ์ใช้เป็ นที่เก็บสะสม
พระพุทธรู ป จากนั้นนําท่าน ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของนครเวียงจันทน์บนถนน
ล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริ เวณประตูชยั สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็ นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่
สละชี วิตในสงครามก่อ นหน้าการปฏิวตั ิพรรคคอมมิวนิ สต์ประตูชยั มีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า รัยเวย์แนวตั้งเพราะการ
ก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริ กาที่ซ้ือมาเพือ่ สร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโด
จีนแต่พ่ายเสี ยก่ อ นจึงได้นํามาสร้างประตูชัยแทนเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานศิล ปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้า
ด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิง่ จากนั้นนําท่านเดินทางต่อเพื่อไปสักการะบูชา พระธาตุหลวง ซึ่ งเป็ นศา
สนสถานที่สาํ คัญที่สุดของประเทศลาว เป็ นสัญลักษณ์ประจําชาติลาว และมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาว
ลาวอย่างยิง่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่มีลกั ษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง เป็ นการผสมผสาน
ระหว่างสถาปั ตยกรรมในพระพุทธศาสนา กับสถาปั ตยกรรมของอาณาจักรล้านช้างจากนั้นนําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่
เมืองวังเวียง จากนครหลวงเวียงจันทร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) สัมผัสวิถีชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละธรรมชาติ
ท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อมอยูโ่ ดยรอบ จนได้ชื่อว่าเป็ น “กุ้ยหลินแห่ งเมืองลาว”
บริการอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารที่วังเวียง และให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับสี สันยามคํ่าคืนใน
เมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน (Walking Street)หรื อถนนโรตีซ่ ึงมีโรตีให้ท่านได้เลือกชิมกันอย่างจุใจ
เข้ าสู่ ที่พัก THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว

09.45 น.
หมายเหตุ
11.00 น.
เที่ยง

คา่

(-/กลางวัน/เย็น)

วันที่สอง

วังเวียง–ล่ องเรือคายัค–ถา้ นอน–Zip Line–ถา้ จัง–ถา้ ปูคา–บลูลากูน –บอลลูนยักษ์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ ตอนต้นของแม่น้ าํ ซอง ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม ล่ องเรือคายัค สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
(นั่งลําละ 2 ท่าน) ระหว่างทางแวะชม ถ้านอน ซึ่ งคณะจะได้นั่งห่ วงยางลอยนํ้าเข้าไปภายในถํ้า เป็ นกิจกรรมที่ทา้
ทายอีกอย่างหนึ่ง และอีกกิจกรรม คือ Zip Line การโหนสลิงท้าทายความสูง (ไม่ รวมในค่าบริการ 600 บาท/ท่ าน)
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
หลังรับประทานอาหารพาท่านตระการตากับความงามของหิ นงอกหิ นย้อ ยในถ้าจัง ภายในบรรยากาศเย็นสบาย
รวมทั้งสูดอากาศแสนบริ สุทธิ์บนยอดถํ้า พร้อมทั้งชม จุดชมวิว สุดยอดถํ้าที่ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงได้
ทั้งเมือง จากนั้นนําท่านชม ถา้ ปูคา เป็ นถํ้าที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และยังมีกองทัพปูที่มีสีทองคํา ซึ่ งเป็ นที่มาของชื่อที่ว่าถํ้าปูคาํ
(นัง่ รถสองแถว 14-16 ท่าน/คัน) ระหว่างทางเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ลอ้ มด้วยภูเขาหิ นปูน หลังจากนั้นอิสระเล่น
นํ้าตามอัธยาศัยที่ บลูลากูน จากนั้นนําท่านไปยังสถานที่เช่า บอลลูนยักษ์ สําหรับท่านที่อยากขึ้นบอลลูนยักษ์เพื่อชม
เมืองวังเวียงอันสวยงามในมุมสู ง เพื่อความประทับใจแปลกใหม่อย่างที่ไม่ เคยพบเห็นที่ไหน(ไม่ รวมในค่ าบริ การ
3,000 บาท/ท่ าน) ได้ เวลาสมควรเดินทางกลับที่พัก พักผ่ อนตามอัธยาศั ย
บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
เข้ าสู่ ที่พัก THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว

เที่ยง

คา่

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม

วังเวียง – เวียงจันทร์ – กรุงเทพฯ

06.00 น.
06.30 น.
11.45 น.

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอาท์เพือ่ เดินทางกลับ
นําท่านเดินทางออกจากวังเวียงมุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทร์ เพือ่ ไปยังสนามบินนานาชาติวตั ไต
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ Bangkok Airway (PG) เที่ยวบินที่ PG944
(**มีบริการอาหารร้ อนบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
.......................................................................................

13.00 น.

(เช้ า/-/-)

อัตราค่ าบริการและเงือ่ นไขรายการท่ องเที่ยว
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน PG
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

26 ม.ค.62

28 ม.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

09 ก.พ.62

11 ก.พ.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

23 ก.พ.62

25 ก.พ.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

02 มี.ค.62

04 มี.ค.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

30 มี.ค.62

01 เม.ย.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

20 เม.ย.62

22 เม.ย.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000











อัตราค่าบริการรวม
ตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยูต่ ่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรื อเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถตูร้ ับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาํ เที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ภาษีน้ าํ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่ รวม

✘ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
✘ ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
✘ ค่าใช้จา่ ยส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรี ดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
✘ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ

✘ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริ ป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
✘ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชําระก่อนเดินทาง 35 วัน)

กรณียกเลิก :
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ท้ งั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริ บเงินมัดจําทั้งหมด
• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณี เจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้อ งมี ใ บรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษ ัทฯ จะทํา การเลื่ อ น
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็ นจริ ง
• ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงือ่ นไขอืน่ ๆ :
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณี ท่านยกเลิ กการเดินทางและมี ผลทําให้คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนที่บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่ วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณี ที่ท่านต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์, ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋
เนื่ อ งจากสายการบินอาจมี การปรับเปลี่ ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ไ ด้แ จ้งให้ทราบล่ วงหน้า ทางบริ ษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณี ใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

















รายละเอียดเพิ่มเติม
บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ )
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับ
ในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั
ทัวร์)
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรี ยบร้อย
แล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรื อชํารุ ดจากสายการบิน
กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะถือ
ว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้งั หมด

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**

