Design Your Trip เที่ยวลาว เวียงจันทน์ วังเวียง
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

เลือกทีเ่ ทีย่ วได้เอง

บริการเลือกระดับทีพ่ กั

อาหาร 7 มือ้

บริการไกด์ทอ้ งถิน่

บริการรถท่องเทีย่ วส่วนตัว

ตัวอย่างโปรแกรมการเดิ นทาง
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

มือ้ อาหาร
กลางวัน

ค่า

-





1

กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ – (1)วัดพระธาตุหลวง – (2)วัดสีสะเกด – (3)หอพระแก้ว – (4)ตลาดริมโขง

2

เวียงจันทน์ – วังเวียง – (13)ถ้าจัง – (14)ถ้าปูคา และบลูลากูน – (15)ตลาดมืดวังเวียง







3

วังเวียง – เวียงจันทน์ – (6)วัดศรีเมือง – (7)อนุสาวรียป์ ระตูชยั – (5)ห้างตลาดเช้า – สนามบิน
เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ





-

เดินทาง

4 ท่าน

6 ท่าน

8 ท่าน

ราคา/
ท่าน

11,900

10,900

9,900

เดินทาง กรกฏาคม 2563 – มีนาคม 2564

พักโรงแรม THE GRAND RIVERSIDE VANGVIENG &

XAYSOMBOUN BOUTIQUE VIENTIANE

รถรับส่งส่วนตัว TOYOTA COMMUTER D4D

หรือเทียบเท่า
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D.I.Y เลือกสถานที่ ได้สงู สุด 10 ที่ จากทัง้ หมด 17 ที่
*ทางบริษทั ขอจัดสรรโปรแกรมการเดินทางในแต่ละวัน เพื่อความเหมาะสม หลังจากเลือกสถานทีเ่ ป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

วัดพระธาตุหลวง
เป็ นศาสนสถานทีส่ าคัญทีส่ ุดของสปป.
ลาว ถือเป็ นสัญลักษณ์ประจาชาติ ร้าง
ขึน้ พร้อมๆกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์

วัดสีสะเกด
เป็ นวัดทีส่ าคัญแห่งนครเวียงจันทน์
ซึง่ ผ่านศึกสงครามหลายยุคหลาย
สมัย และเป็ นวัดเดียวทีไ่ ม่เคยถูก
ทาลายเหมือนวัดอื่นๆ

หอพระแก้ว
เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระแก้วมรกตที่
อัญเชิญมาจากล้านนา และเป็ นหอ
พิพธิ ภัณฑ์ทร่ี วบรวมศิลปะโบราณวัตถุ
ล้าค่าของลาวไว้

ตลาดริ มโขง
ถนนคนเดินยามค่าคืนทีท่ อดยาวริม
แม่น้าโขง และเต็มไปด้วยสินค้า
พืน้ เมือง งานศิลปะ ไปจนถึงของที่
ระลึก และของกินของฝากมากมาย

ตลาดเช้า
ชมวิถชี วี ติ ของชาวเวียงจันทน์ตงั ้ แต่
การเริม่ ต้นเช้าวันใหม่ทอ่ี อกมาจับจ่าย
ค้าขาย ซึง่ ตลาดเช้าจะเต็มไปด้วยของ
กินของใช้มากมาย

วัดศรีเมือง
เป็ นทีต่ งั ้ ของเสาหลักเมืองประจานคร
หลวงเวียงจันทน์ และเป็ นวัดทีม่ ี
พระพุทธรูปศักดิสิ์ ทธิและเก่
าแก่
์
ประดิษฐานอยู่มากมาย

อนุสาวรียป์ ระตูชยั
เป็ นอนุสรณ์สถานทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ระลึก
ถึงประชาชนทีต่ ่อสูเ้ พือ่ ให้ประเทศลาว
เป็ นเอกราชจากประเทศฝรังเศส
่

หอพิ พิธภัณฑ์แห่งชาติ
เป็ นอาคารโบราณสไตล์ฝรังเศสที
่
จ่ ดั
แสดงวัตถุโบราณมากมาย รวมถึงจัด
แสดงเรือ่ งราวการปฏิวตั กิ ารปลอด
ปล่อยประเทศลาว

วัดเชียงควน (สวนพระ)
เป็ นวัดทีม่ รี ปู ปั น้ มากมาย ทัง้
พระพุทธรูปฮินดูและพุทธศาสนา
มากกว่า 200 องค์

วัดพระเจ้าองค์ตื๊อ
เป็ นหนึ่งในวัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของ
เวียงจันทน์ และเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระ
เจ้าองค์ต้อื ทีศ่ กั ดิสิ์ ทธิ ์และเป็ นทีเ่ คารพ
บูชาของชาวเวียงจันทน์

สวนเจ้าอนุวงศ์ และชมวิ วแม่น้าโขง
สวนสาธารณะทีม่ อี นุสาวรียพ์ ระเจ้า
อนุวงศ์ เจ้ามหาชีวติ องค์สุดท้ายแห่ง
ราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ ซึง่
ตัง้ ตระง่าอยูร่ มิ แม่น้าโขง

ถา้ จัง และสะพานส้ม
เป็ นถ้าขนาดใหญ่ทม่ี หี นิ งอกหินย้อย
รูปร่างแปลกตา ด้านหน้าทางเข้าถ้ามี
สะพานแขวนสีสม้ หนึ่งในจุดเช็คอิน
หลักของวังเวียง

ถา้ ปูคา และบลูลากูน
เป็ นถ้าศักดิ ์สิทธิ ์ของเมืองวังเวียง
ด้านหน้าถ้าป็ นบลูลากูน บ่อน้าสีฟ้าใส
ทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมาเล่นน้า

ตลาดมืดวังเวียง
หรือ V. Town Walking Street ซึง่ มี
สินค้าจาพวกของทีร่ ะลึก เสือ้ ผ้า
กระเป๋ า และผ้ามัดย้อมลายสวยงาม
ขายมากมาย
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ผาเงิ น
หรือผาหนามไซ ภูเขาหินที่
นักท่องเทีย่ วนิยมปี นเขาขึน้ ไปชมวิว
เมืองวังเวียงบนจุดด้านบนสุดของยอด
เขา

น้าตกตาดแก่งยุย
เป็ นน้าตกสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ
สถานที่ท่ อ งเที่ย วทางธรรมชาติ
แห่ ง ใหม่ข องเมือ งวัง เวีย ง

ตัวเลือกแพคเกจเสริ ม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม)

ขึน้ บอลลูนชมเมืองวังเวียง ชำระเพิม่ ท่ ำนละ 3,500 บำท

ตัวเลือกโรงแรมเพิ่ มเติ ม (Upgrade)

โรงแรม INTHIRA VANG VIENG HOTEL

โรงแรม MERCURE HOTEL VIENTIANE


ชำระเพิม่ 1,000/ท่ ำน
พักเดีย่ วเพิม่ 4,500/ท่ ำน
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ข้อควรทราบ:
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน รั บทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของบริษทั
 บริการ Private Tour โดยมีไกด์ทอ้ งถิน่ พูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มหี วั หน้าทัวร์จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษาท้องถิน่ เท่านัน้
 ควรนัดหมายเวลากับไกด์ทอ้ งถิน่ (Local Guide) เรือ่ งจุดขึน้ ลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพือ่ ป้ องกันการคลาดเคลือ่ นกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชือ่ คนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน
 วันแรกทีเ่ ดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ทอ้ งถิน่ จะถือป้ ายชือ่ ของท่านเพือ่ รอรับท่าน
 สาหรับท่านทีต่ อ้ งออกตั ๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขายก่อนทาการออกตั ๋ว ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่
ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการเดิ นทาง

 อัตราค่าบริการทีแ่ สดงข้างต้น ต้องมีผเู้ ดินทาง 4 ท่านขึน้ ไป กรณีจานวนผูเ้ ดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าทีก่ าหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพือ่ เสนอราคาอีกครัง้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นโปรแกรมเพือ่ ความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
์
ธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหล บหนีเข้าเมือง ฯลฯ
และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระมาแล้ว

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภัย พิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดิน ไหว ภูเขาไฟระเบิด อุ ทกภัย วาตภัย ฯลฯ อัน
นอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริงเท่านัน้ เช่น , ค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นัง่ และชาระเงิ น
 ยืนยันการสารองที่นัง่ กับเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขาย พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดิ นทาง
 ชาระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั การยืนยันการสารอง
 กรณีราคารวมตั ๋วเครือ่ งบินชาระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือ่ นไข และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
 หลังจากสารองทีน่ งเรี
ั ่ ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขายจะนัดวัน -เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นทีแ่ จ้งไว้ในโปรแกรม เพือ่ ดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับ
ประเทศทีต่ อ้ งทาวีซ่า)
เงื่อนไขการยกเลิ กทัวร์
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาระเงินมัดจาในครัง้ แรกไปแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจา
์
 อนึ่งเมื่อท่านได้ยนื ยันให้ทางบริษัทฯ กระทาการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสารองห้องพักให้กบั โรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการ
เดินทางในภายหลังบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ และค่าตั ๋วเครือ่ งบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น ในกรณีต ั ๋วทีส่ ามารถทารีฟันด์ได้ผเู้ ดินทางต้องรอเงินค่ารี
์
ฟั นด์ตามระบบและเงือ่ นไขของสายการบินเท่านัน้ (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครัง้ จานวนเงินขึน้ อยู่กบั
เงือ่ นไขของแต่ละสายการบิน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงือ่ นไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี ซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษทั ฯ ขอคิด
ค่าใช้จ่ายเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชือ่ ตั ๋วเครือ่ งบินเท่านัน้ ทัง้ นี้ตอ้ งไม่อยู่ในเงือ่ นไขตั ๋วทีไ่ ม่อนุญาตให้เปลีย่ นชื่อ และไม่อนุญาตให้คนื บัตรโดยสาร
 หากเป็ นกรุ๊ปราคาโปรโมชันตั
่ ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันทีท่ ร่ี ะบุบนหน้าตั ๋วเท่านัน้ เมือ่ ท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจา หรือ ค่า
ทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ่ นการเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิ้น เมือ่ ออกตั ๋วไปแล้วในกรณีทท่ี ่านไม่
์
สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั ๋วเครือ่ งบินไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินได้
โรงแรมและห้องพัก

ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึน้ อยู่กบั การวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผรู้ ่วมเดินทางในคณะของท่าน
จองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามทีต่ อ้ งการ

โดยทัวไป
่ โรงแรมอนุญาตให้มผี เู้ ข้าพักใน 1 ห้องมากทีส่ ุด คือ 3 คนเท่านัน้
โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิม่ เตียงเสริมให้ (Extra Bed)
หากโรงแรมไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มเี ตียงเสริมให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดีย่ ว และต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วเพิม่ ด้วย
ในกรณีทม่ี กี ารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนทีค่ ดิ ไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน์
การปรับเปลีย่ นหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพือ่ ความเหมาะสมของโปรแกรม
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