WONDERFUL LAOS

เวียงจันทน์ - วังเวียง
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่ มต้น

12,900.บาท/ท่าน

วันเดินทาง : ธันวาคม 2562-พฤษภาคม 2563

สาหรับเดินทางเป็ นกรุ๊ปส่ วนตัว 4 ท่ านขึน้ ไป มีไกด์ ท้องถิ่นคอยบริการ



ราคาเริ่มต้ นนี้ สาหรับเดินทางแบบส่ วนตัว 4 คนขึน้ ไป โดยรถ TOYOTA COMMUTER D4D



พิเศษ!!!บริการไกด์ ท้องถิ่น (ภาษาไทย) คอยดูแลให้ คาแนะนาบริการตลอด 3 วัน



ทีพ่ กั 2 คืน พร้ อมอาหารเช้ า 2 มือ้ ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม

เดินทางได้ ต้ังแต่ เดือนธันวาคม 2562-พฤษภาคม 2563
หมายเหตุ: ราคานีไ้ ม่ สามารถใช้ เดินทางได้ ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องเช็คกับเจ้ าหน้ าทีอ่ กี ครั้ง

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการดินทาง

ราคา 6 ท่ าน
ราคาต่ อท่ าน
พัก 2-3 ท่ าน ต่ อห้ อง

ธ.ค.62-มี.ค.63

12,900 บาท

พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่

3,500 บาท

โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลง เช่ น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม

มือ้ อาหาร
เช้ า กลางวัน

คา่

โรงแรม
หรือเทียบเท่า 3 ดาว***

กรุ งเทพฯ – เวียงจันทน์ – วัดพระธาตุหลวง - วัดสี สะเกด - หอพระ
แก้ว - ตลาดริ มโขง








LA ONG DAO HOTEL

2

วังเวียง - ถ้ าจัง – ถ้ าปูคา (บลูลากูน) – บอลลูน – ตลาดกลางคืน

 



THE GRAND RIVERSIDE
HOTEL

3

วังเวียง – เวียงจันทน์ - วัดศรี เมือง – อนุสาวรี ยป์ ระตูชยั – ห้าง
ตลาดเช้า - สนามบินวัตไต - กรุ งเทพฯ


 



-

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

วันแรก
05.00 น.
09.30 น.
10.40 น.
กลางวัน

กรุ งเทพฯ – เวียงจันทน์ – วัดพระธาตุหลวง - วัดสี สะเกด - หอพระแก้ ว - ตลาดริมโขง
(-/L/D)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 5-6 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน
THAI AIRWAYS (TG)
ออกเดินทางสู่ เมืองเวียงจันทน์ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG2572
เดินทางถึงสนามบินเวียงจันทน์ หลังผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้อยแล้วนา
ท่านออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองเวียงจันทน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาท่ านสักการะ วัดพระธาตุหลวง ศาสนสถานที่ สาคัญที่ สุดของ
ประเทศลาวเป็ นสัญลักษณ์ ประจาชาติ มีความหมายต่อจิ ตใจของ
ประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง แทนถึงความเป็ นเอกราชและ
อานาจอธิ ปไตยของลาว

ค่า

วันที่สอง
เช้ า

กลางวัน

ค่า

นาท่านชม วัดสี สะเกด หรื อ วัดสะตะสะหัดสาราม ซึ่ ง
ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ ติ ดกับหอ
คา พระราชวังหลวงของกษัตริ ยล์ าวสมัยก่อนสร้างขึ้น
ในปี พ.ศ. 2094โดยพระเจ้าโพธิ สารราชพระบิ ดาของ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราชในศตวรรษที่ 16 ในระยะที่ 2
วัดสิ สะเกด สร้างขึ้นในวัดพฤหัสบดี ขึ้น 9 ค่า เดือน 3
ปี ขาน พ.ศ. 2361 โดย เจ้าอนุ วงศ์กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายแห่ งราชวงศ์ลา้ นช้างเวียงจันทน์ ถือว่าเป็ นวัดที่ สาคัญ
แห่ งหนึ่ง ในนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่ งอยู่ในระหว่างศึกสงครามหลายยุคหลายสมัย และเป็ นวัดเดียว ที่ไม่เคย
ถูกทาลายเหมือนวัดอื่นๆ จากนั้นนาท่านชม หอพระแก้ ว ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิ ราชติดกับทาเนี ยบประธาน
ประเทศแต่ เดิ มเป็ นวัดหลวงประจาราชวงศ์ของลาวพระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราชโปรดเกล้าให้สร้ างขึ้ นเมื่ อ ปี
พ.ศ.2108 เพื่อเป็ นที่ประดิ ษฐานพระแก้วมรกต ที่อญั เชิ ญมาจากล้านนา ปั จจุบนั เป็ นหอพิพิธภัณฑ์จดั แสดง
พระแท่ น ราชบัลลังก์ปิ ดทองจารึ กพระไตรปิ ฎกภาษาขอมและกลองส าริ ด ประจาราชวงศ์ข องลาวและ
รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ าค่าของลาวไว้
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
จากนั้นนาท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามค่าคืนที่ ตลาดริมโขง เมืองเวียงจันทน์
ที่พกั  โรงแรม โรงแรม LA ONG DAO HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
วังเวียง - ถา้ จัง – ถา้ ปูคา (บลูลากูน) – บอลลูน – ตลาดกลางคืน
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวังเวียง ซึ่ งมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว”
(ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
จากนั้นนาท่ านชมความงามของหิ นงอกหิ นย้อยใน ถ้าจัง ภายใน
บรรยากาศเย็น สบายรวมทั้งสู ด อากาศแสนบริ สุ ท ธิ์ บนยอดถ้ า
พร้อมทั้งชม จุดชมวิว สุ ดยอดถ้ าที่ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวัง
เวียงได้ท้ งั เมืองจากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ถ้าปูคา (บลูลากูน) ตั้งอยู่
ใน เมื องวั ง เวี ย ง ด้ า น ห น้ า ถ้ าเป็ น บ ริ เวณ ล าน้ าส าห รั บ ให้
นักท่องเที่ ยวได้พกั ผ่อนหย่อนใจ มีร่มสาหรับนัง่ พักผ่อนรวมถึงมี
พื้นที่ ลานกว้างสาหรับชาวต่างชาติ มานอนอาบแดด น้ าใสสะอาด
เล่นน้ าอิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
ที่พกั  โรงแรม THE GRAND RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม
เช้ า
กลางวัน

20.30 น.
21.35 น.

วังเวียง – เวียงจันทน์ - วัดศรีเมือง – อนุสาวรีย์ประตูชัย - สนามบินเวียงจันทน์ - กรุ งเทพฯ
(B/L/-)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เวียงจันทน์ (ตามเส้นทางเดิม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
หลังอาหารน าท่ านนมัส การ วัด ศรี เมื อ ง เป็ นวัด แห่ งหนึ่ งในนคร
เวียงจันทน์ที่มีประชาชนลาวเดิ นทางไป สักการะบูชาเป็ น จานวน
มากในแต่ละวัน ภายในวัดศรี เมืองเป็ นที่ ต้ งั ของเสาหลักเมืองประจา
นครเวียงจันทน์ วัด ศรี เมื อ งมี พ ระพุ ท ธรู ปประดิ ษ ฐานอยู่มากมาย
โดยเฉพาะพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ และเก่าแก่
จากนั้นนาท่านชม อนุ สาวรี ย์ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของ
นครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้างจะไปสิ้ นสุ ดที่บริ เวณประตูชยั สร้างเสร็ จในปี
พ.ศ.2512 เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานเพื่ อ ระลึ ก ถึ งประชาชนชาวลาวที่ ส ละชี วิต ใน
สงครามก่ อนหน้าการปฏิ วตั ิ พ รรคคอมมิ วนิ สต์ประตูชัยมี ชื่ อเรี ยกอี กอย่างว่า
รัยเวย์แนวตั้ง เพราะการก่อสร้างนี้ ใช้ปูนซี เมนส์จากประเทศอเมริ กาที่ซ้ื อมาเพื่อ
สร้างสนามบิ นใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจี นแต่พ่ายเสี ยก่อน
จึงได้นามาสร้างประตูชยั แทน เป็ นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับ
ฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง และนาท่านแวะซื้ อของฝากก่อนกลับที่ ห้ างตลาดเช้ า
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG575
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
******************ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ*****************

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม








ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่ าทิปพนักงานขับรถ ค่ าทิปไกด์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่ าน

เงือ่ นไขการเดินทาง
 ออกเดินทางตั้งแต่ 4 คน ไม่มีหวั หน้าทัวร์ มีไกด์ทอ้ งถิ่นพูดภาษาไทยคอยให้บริ การ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 4 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 15 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจาก
การล่าช้าของสายการบิ น, การนัด หยุด งาน, ภัยธรรมชาติ , การก่ อวิ นาศภัย, การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะ
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิ ด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่ านไม่ชาระเงิ นค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่ านยกเลิกการเดิ นทางโดยไม่มี
เงื่อนไข และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่ นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่ แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)

การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
ตัว๋ เครื่องบิน

 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่
สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง
ได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่
ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก

 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่
ละโรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และ
เพิ่มเตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และ
ต้องชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้ น 3-4 เท่าตัวจาก
ราคาต้นทุ นที่ คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคี ยงเพื่ อความเหมาะสมของ

โปรแกรม

กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบิ นอนุ ญาตให้นาขึ้ นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ ต ้องมี บิ น ด้วยสายการบิ น ภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถู กก าหนดให้ต่ ากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

