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3 วนั 2 คนื 

 
เลอืกทีเ่ทีย่วไดเ้อง 

 
บรกิารเลอืกระดบัทีพ่กั 

 
อาหาร 7 มือ้ 

 
บรกิารไกดท์อ้งถิน่ 

 
บรกิารรถทอ่งเทีย่วส่วนตวั 

ตวัอย่างโปรแกรมการเดินทาง 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 กรงุเทพฯ – เวยีงจนัทน์ – (1)วดัพระธาตุหลวง – (2)วดัสสีะเกด – (3)หอพระแก้ว – (4)ตลาดรมิโขง -   

2 เวยีงจนัทน์ – วงัเวยีง – (13)ถ ้าจงั – (14)ถ ้าปคู า และบลูลากูน – (15)ตลาดมดืวงัเวยีง    

3 วงัเวยีง – เวยีงจนัทน์ – (6)วดัศรเีมอืง – (7)อนุสาวรยีป์ระตูชยั – (5)หา้งตลาดเชา้ – สนามบนิ
เวยีงจนัทน์ – กรงุเทพฯ 

  - 

เดนิทาง กรกฏาคม 2563 – มนีาคม 2564 เดนิทาง 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน 

 
พกัโรงแรม THE GRAND RIVERSIDE VANGVIENG & 

XAYSOMBOUN BOUTIQUE VIENTIANE 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

รถรบัสง่สว่นตวั TOYOTA COMMUTER D4D 

ราคา/
ทา่น 

11,900 10,900 9,900 

 

Design Your Trip เท่ียวลาว เวียงจนัทน์ วงัเวียง 
3 วนั 2 คืน  
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D.I.Y เลือกสถานท่ี ได้สงูสุด 10 ท่ี จากทัง้หมด 17 ท่ี 
*ทางบรษิทัขอจดัสรรโปรแกรมการเดนิทางในแตล่ะวนั เพื่อความเหมาะสม หลงัจากเลอืกสถานทีเ่ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

วดัพระธาตหุลวง 
เป็นศาสนสถานทีส่ าคญัทีสุ่ดของสปป.
ลาว ถอืเป็นสญัลกัษณ์ประจ าชาต ิรา้ง
ขึน้พรอ้มๆกบัการสรา้งเมอืงเวยีงจนัทน์ 

 

วดัสีสะเกด 

เป็นวดัทีส่ าคญัแห่งนครเวยีงจนัทน์ 
ซึง่ผ่านศกึสงครามหลายยุคหลาย
สมยั และเป็นวดัเดยีวทีไ่มเ่คยถูก
ท าลายเหมอืนวดัอื่นๆ 

 

หอพระแก้ว 
เป็นทีป่ระดษิฐานพระแกว้มรกตที่
อญัเชญิมาจากลา้นนา และเป็นหอ
พพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมศลิปะโบราณวตัถุ
ล ้าค่าของลาวไว ้

 

ตลาดริมโขง 
ถนนคนเดนิยามค ่าคนืทีท่อดยาวรมิ
แมน่ ้าโขง และเตม็ไปดว้ยสนิคา้
พืน้เมอืง งานศลิปะ ไปจนถงึของที่
ระลกึ และของกนิของฝากมากมาย 

 

ตลาดเช้า 
ชมวถิชีวีติของชาวเวยีงจนัทน์ตัง้แต่
การเริม่ตน้เชา้วนัใหมท่ีอ่อกมาจบัจ่าย 
คา้ขาย ซึง่ตลาดเชา้จะเตม็ไปดว้ยของ
กนิของใชม้ากมาย 

 

วดัศรีเมือง 
เป็นทีต่ ัง้ของเสาหลกัเมอืงประจ านคร
หลวงเวยีงจนัทน์ และเป็นวดัทีม่ ี
พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิแ์ละเก่าแก่
ประดษิฐานอยู่มากมาย 

 

อนุสาวรียป์ระตชูยั 

เป็นอนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึ
ถงึประชาชนทีต่่อสูเ้พือ่ใหป้ระเทศลาว
เป็นเอกราชจากประเทศฝรัง่เศส 

 

หอพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ 

เป็นอาคารโบราณสไตลฝ์รัง่เศสทีจ่ดั
แสดงวตัถุโบราณมากมาย รวมถงึจดั
แสดงเรือ่งราวการปฏวิตักิารปลอด
ปล่อยประเทศลาว 

 

วดัเชียงควน (สวนพระ) 
เป็นวดัทีม่รีปูปัน้มากมาย ทัง้
พระพุทธรปูฮนิดแูละพุทธศาสนา
มากกว่า 200 องค ์

  

วดัพระเจ้าองคต๊ื์อ  
เป็นหนึ่งในวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของ
เวยีงจนัทน์ และเป็นทีป่ระดษิฐานพระ
เจา้องคต์ื้อทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่คารพ
บชูาของชาวเวยีงจนัทน์ 

 

สวนเจ้าอนุวงศ ์และชมวิวแม่น ้าโขง 
สวนสาธารณะทีม่อีนุสาวรยีพ์ระเจา้
อนุวงศ ์เจา้มหาชวีติองคส์ุดทา้ยแห่ง
ราชอาณาจกัรลา้นชา้งเวยีงจนัทน์ ซึง่
ตัง้ตระงา่อยูร่มิแมน่ ้าโขง 

 

ถ า้จงั และสะพานส้ม  
เป็นถ ้าขนาดใหญ่ทีม่หีนิงอกหนิยอ้ย
รปูร่างแปลกตา ดา้นหน้าทางเขา้ถ ้ามี
สะพานแขวนสสีม้หนึ่งในจุดเชค็อนิ
หลกัของวงัเวยีง 

 

ถ า้ปคู า และบลลูากนู 

เป็นถ ้าศกัดิส์ทิธิข์องเมอืงวงัเวยีง 
ดา้นหน้าถ ้าป็นบลลูากนู บ่อน ้าสฟ้ีาใส 
ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมาเล่นน ้า 

 

ตลาดมืดวงัเวียง  
หรอื V. Town  Walking Street ซึง่มี
สนิคา้จ าพวกของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ 
กระเป๋า และผา้มดัยอ้มลายสวยงาม
ขายมากมาย 
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ผาเงิน 

หรอืผาหนามไซ ภเูขาหนิที่
นกัท่องเทีย่วนิยมปีนเขาขึน้ไปชมววิ
เมอืงวงัเวยีงบนจุดดา้นบนสุดของยอด
เขา 

 

น ้าตกตาดแก่งยุย  
เป็นน ้าตกสวยงามท่ามกลางธรรมชาต ิ
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แห่งใหม่ของเมืองวังเวียง 

ตวัเลือกแพคเกจเสริม (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม) 

 

ขึน้บอลลูนชมเมืองวงัเวยีง ช ำระเพิม่ท่ำนละ 3,500 บำท 

ตวัเลือกโรงแรมเพ่ิมเติม (Upgrade) 

 
 

 

โรงแรม INTHIRA VANG VIENG HOTEL 

 

 
 

 
โรงแรม MERCURE HOTEL VIENTIANE 

 

ช ำระเพิม่ 1,000/ท่ำน 
พกัเดีย่วเพิม่ 4,500/ท่ำน 



หน้าที ่4 / 4 

ข้อควรทราบ: 
 กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัร์และรายละเอยีดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร์แลว้ทางบรษิทัถือว่าท่าน รั บทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทั  
 บรกิาร Private Tour โดยมไีกดท์อ้งถิน่พดูภาษาไทยใหบ้รกิาร จะไมม่หีวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย, คนขบัรถพดูภาษาทอ้งถิน่เท่านัน้  
 ควรนดัหมายเวลากบัไกดท์อ้งถิน่ (Local Guide) เรือ่งจุดขึน้ลงรถ เวลานดัหมายใหช้ดัเจน เพือ่ป้องกนัการคลาดเคลือ่นกบัคนขบัรถของท่านและทมีฯ 
 ก่อนเดนิทาง เราจะแจง้ ชือ่คนขบั พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์และใบ Confirmation ใหแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกทีเ่ดนิทางไปถงึสนามบนิ ไกดท์อ้งถิน่จะถอืป้ายชือ่ของท่านเพือ่รอรบัท่าน  
 ส าหรบัท่านทีต่อ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าทีฝ่่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่

ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลห์รอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
เง่ือนไขการเดินทาง 

 อตัราค่าบรกิารทีแ่สดงขา้งตน้ ตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 4 ท่านขึน้ไป กรณจี านวนผูเ้ดนิทางน้อยกว่าหรอืมากกว่าทีก่ าหนด กรุณาสอบถามเจา้หน้าที ่เพือ่เสนอราคาอกีครัง้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบนิ, การนดัหยุดงาน, ภยั
ธรรมชาต,ิ การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิ กฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 
และจะไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระมาแลว้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อัน
นอกเหนือจากการควบคุมของบรษิทัฯ โดยทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิเท่านัน้ เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองท่ีนัง่และช าระเงิน 

 ยืนยนัการส ารองท่ีนัง่กบัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
 ช าระเงนิยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัการยนืยนัการส ารอง  
 กรณรีาคารวมตัว๋เครือ่งบนิช าระเงนิ 70 % หลงัจากยนืยนัการจอง และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อนเดนิทาง  
 หากท่านไมช่ าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
 หลงัจากส ารองทีน่ัง่เรยีบรอ้ยแลว้ เจา้หน้าทีฝ่่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรบัหนังสอืเดนิทางและเอกสารอื่นทีแ่จง้ไวใ้นโปรแกรม เพือ่ด าเนินการยื่นขอวซ่ีา (ส าหรบั

ประเทศทีต่อ้งท าวซ่ีา) 
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทาง หลงัจากไดช้ าระเงนิมดัจ าในครัง้แรกไปแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า 
 อนึ่งเมื่อท่านไดย้นืยนัใหท้างบรษิัทฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแล้ว หรอืยนืยนัการส ารองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้หากมกีารเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลกิการ

เดนิทางในภายหลงับรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร ์และค่าตัว๋เครือ่งบนิไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิ้น ในกรณตีัว๋ทีส่ามารถท ารฟัีนดไ์ดผู้เ้ดนิทางตอ้งรอเงนิค่ารี
ฟันด์ตามระบบและเงือ่นไขของสายการบนิเท่านัน้ (ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลกิทุกครัง้ จ านวนเงนิขึน้ อยู่กบั
เงือ่นไขของแต่ละสายการบนิ 

 หากท่านยกเลกิการเดนิทางเงื่อนไขใดเงือ่นไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี ซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษิทัฯ ขอคดิ
ค่าใชจ้่ายเพิม่ คอืค่าวซ่ีา และค่าเปลีย่นชือ่ตัว๋เครือ่งบนิเท่านัน้ ทัง้นี้ตอ้งไมอ่ยู่ในเงือ่นไขตัว๋ทีไ่มอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชื่อ และไมอ่นุญาตใหค้นืบตัรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดนิทางตามวนัทีท่ีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงนิมดัจ า หรอื ค่า
ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่่ากรณใีดทัง้สิ้น เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณทีีท่่านไม่
สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได้ 

โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัขึน้อยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณผีูร้่วมเดนิทางในคณะของท่าน
จองหอ้งประเภทอื่น ๆ อาจท าใหไ้มไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหม้ผีูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากทีสุ่ด คอื 3 คนเท่านัน้ 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืมจี านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิม่เตยีงเสรมิให ้(Extra Bed) 

 หากโรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืไมม่เีตยีงเสรมิให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเดีย่ว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วเพิม่ดว้ย 

 ในกรณทีีม่กีารจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืงานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวัจากราคาต้นทุนทีค่ดิไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงเพือ่ความเหมาะสมของโปรแกรม 


