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NT550
ทวัรว์ังเวยีง เวยีงจนัทน ์บลลูากนู 3 วัน 2 คนื (PG)
ทัวรล์าว , 3 วัน 2 คนื ,

The Grand Riverside Hotel

เวยีงจนัทน ์- หอพระแกว้ - ประตูชยั - พระธาตุหลวง - วงัเวยีง
ถ้าํนอน - ถ้าํจงั - ถ้าํปูคํา - บลลูากูน - บอลลนูยกัษ์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - หอพระแกว้ - ประตชูยั - พระธาตหุลวง - วงัเวยีง - ถนนโรตี

06.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway (PG)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

09.45 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงหลวงนครเวยีงจนัทน ์โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิ PG943 (มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือง)

**หมายเหต*ุ* เนืองจากตัวเครืองบนิของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกทนัีงได ้ทนัีงอาจจะไม่ไดนั้งตดิกัน
และไม่สามารถเลอืกชว่งทนัีงบนเครืองบนิไดใ้นคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ



11.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิวตัไต เมอืงเวยีงจนัทน ์ประเทศลาว ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวันดว้ย ขา้วจปีาเต ้(ขนมปังฝรังเศสทยัีดใสด้ว้ยปาเต ้และเครืองเคยีง) ทขีนึชอืของเวยีงจันทร ์

จากนันพาคณะเยียมชม หอพระแกว้ ซงึเคยเป็นทปีระดษิฐานขององคพ์ระแกว้มรกต ในสมัยกอ่นหอพระแกว้แหง่นีสรา้งขนึในปี ค.ศ.1565
ในรัชกาลของพระไชยเชษฐา ปัจจบัุนไดเ้ปลยีนมาเป็น พพิธิภัณฑใ์ชเ้ป็นทเีก็บสะสมพระพทุธรูป

บา่ย
นําทา่นชม อนุสาวรยีป์ระตชูยั ตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจันทน ์บนถนนลา้นชา้ง จะไปสนิสดุทบีรเิวณประตชูยั
สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพอืระลกึถงึประชาชนชาวลาว ทสีละชวีติในสงครามกอ่นหนา้การปฏวัิตพิรรคคอมมวินสิต์
ประตชูยัมชีอืเรียกอกีอย่างวา่ "รัยเวย"์
เพราะการกอ่สรา้งนีใชป้นูซเีมนสจ์ากประเทศอเมรกิาทซีอืมาเพอืสรา้งสนามบนิใหม่ในเวยีงจันทนใ์นระหวา่งสงครามอนิโดจนี แตพ่า่ยเสยีกอ่น
จงึไดนํ้ามาสรา้งประตชูยัแทน เป็นสถาปัตยกรรมทผีสมผสานศลิปะลา้นชา้งกับฝรังเศสเขา้ดว้ยกันอย่างงดงามและกลมกลนือย่างยงิ 

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่เพอืไปสกัการะบชูา พระธาตหุลวง ซงึเป็นศาสนสถานทสํีาคัญทสีดุของประเทศลาว เป็นสญัลักษณ์ประจําชาตลิาว
และมคีวามหมายตอ่จติใจของประชาชนชาวลาวอย่างยงิ สรา้งขนึในศตวรรษท ี16 ซงึเป็นเจดยีท์มีลัีกษณะโดดเดน่ทสีดุในอาณาจักรลา้นชา้ง
เป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมในพระพทุธศาสนา กับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรลา้นชา้ง

นําทา่นเดนิทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงวงัเวยีง จากนครหลวงเวยีงจันทร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง)
สมัผัสวถิชีวีติความเป็นอยู่และธรรมชาตทิา่มกลางขนุเขาทรีายลอ้มอยู่โดยรอบ จนไดช้อืวา่เป็น “กุย้หลนิแหง่เมอืงลาว”

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหารทวัีงเวยีง

หลังรับประทานอาหาร ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิไปกับสสีนัยามค่าํคนืในเมอืงวังเวยีง บน ถนนคนเดนิ (Walking Street) หรือ
ถนนโรต ีซงึมโีรตใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิกันอย่างจใุจ

ทพีกั
THE GRAND RIVERSIDE HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
วงัเวยีง - ลอ่งเรอืคายคั - ถ้าํนอน - Zip Line - ถ้าํจงั - ถ้าํปูคํา - บลลูากูน - บอลลนูยกัษ์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเดนิทางสู ่ตอนตน้ของแม่น ้าํซอง ใหท้า่นสนุกสนานกับกจิกรรม ลอ่งเรอืคายคั สมัผัสธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ (นังลําละ 2 ทา่น)
ระหวา่งทางแวะชม ถ้าํนอน ซงึคณะจะไดนั้งหว่งยางลอยน ้าํเขา้ไปภายในถ ้าํ เป็นกจิกรรมททีา้ทายอกีอย่างหนงึ และอกีกจิกรรม คอื Zip Line
การโหนสลงิทา้ทายความสงู (ไม่รวมในคา่บรกิาร 600บาท/ทา่น)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
พาทา่นตระการตากับความงามของหนิงอกหนิยอ้ยใน ถ้าํจงั ภายในบรรยากาศเย็นสบายรวมทังสดูอากาศแสนบรสิทุธบินยอดถ ้าํ พรอ้มทังชม
จดุชมววิสดุยอดถ้าํ ททีา่นจะสามารถมองเห็นเมอืงวังเวยีงไดทั้งเมอืง

จากนันนําทา่นชม ถ้าํปูคํา เป็นถ ้าํทศัีกดสิทิธ ิและยังมกีองทัพปทูมีสีทีองคํา ซงึเป็นทมีาของชอืทวีา่ถ ้าํปคํูา (นังรถสองแถว 14-16 ทา่น/คัน)
ระหวา่งทางเพลดิเพลนิกับธรรมชาตทิลีอ้มดว้ยภเูขาหนิปนู

หลังจากนันอสิระเลน่น ้าํตามอัธยาศัยท ีบลลูากูน 

จากนันนําทา่นไปยังสถานทเีชา่ บอลลนูยกัษ์
สําหรับทา่นทอียากขนึบอลลนูยักษ์เพอืชมเมอืงวังเวยีงอันสวยงามในมุมสงูเพอืความประทับใจแปลกใหม่อย่างทไีม่เคยพบเห็นทไีหน
(ไม่รวมในคา่บรกิาร 3,000 บาท/ทา่น)



ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับทพัีก พักผอ่นตามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
THE GRAND RIVERSIDE HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
วงัเวยีง - เวยีงจนัทร ์- กรุงเทพฯ

06.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก พรอ้มเก็บสมัภาระและเช็คเอาท ์เพอืเดนิทางกลับ

06.30 น.
นําทา่นเดนิทางออกจากวังเวยีง มุ่งหนา้สูน่ครหลวงเวยีงจันทร ์เพอืไปยัง สนามบนินานาชาตวิตัไต

11.45 น.
ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway (PG) เทยีวบนิท ีPG 944 (มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือง)

13.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรล์าว
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี14 สงิหาคม 2562 เวลา 10:18 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรล์าว

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน(กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถตูร้บั - สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก. ตอ่ 1 ใบ

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ, โทรศพัท  ์- โทรสาร, อนิเตอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซกัรดี ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน,
การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศ
ซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ ่วยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลกูทัวร ์1 ท่าน (บังคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่านคะ่ (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่ังคบัทปิคะ่)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

กรณียกเลกิทัวร์

กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี



เงอืนไขอนืๆ

• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ท่านขนึไป จงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10
ท่านไมม่หีวัหนา้ทัวรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว(้15
ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้–ออกประเทศใดๆกต็าม
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ, สายการบนิยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง
หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม
อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไป ดงันัน
ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์  ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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