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ชา้งจะไปส้ินสุดท่ีบริเวณประตูชยั สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพ่ือระลึกถึงประชาชนชาวลาวท่ีสละ
ชีวิตในสงครามก่อนหนา้การปฏิวติัพรรคคอมมิวนิสตป์ระตูชยัมีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่ รัยเวยแ์นวตั้งเพราะการก่อสร้าง
น้ีใชปู้นซีเมนส์จากประเทศอเมริกาท่ีซ้ือมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจนัทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่
พา่ยเสียก่อนจึงไดน้าํมาสร้างประตูชยัแทนเป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝร่ังเศสเขา้ดว้ยกนัอยา่ง
งดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อเพื่อไปสักการะบูชา พระธาตุหลวงซ่ึงเป็นศาสนสถานท่ี
สาํคญัท่ีสุดของประเทศลาว เป็นสัญลกัษณ์ประจาํชาติลาว และมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอยา่งยิง่ 
สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์มีลกัษณะโดดเด่นท่ีสุดในอาณาจกัรลา้นชา้ง เป็นการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมในพระพทุธศาสนา กบัสถาปัตยกรรมของอาณาจกัรลา้นชา้ง 

 
จากนั้น นาํท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียงจากนครหลวงเวียงจนัทร์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)สัมผสัวิถีชีวิต

ความเป็นอยูแ่ละธรรมชาติท่ามกลางขนุเขาท่ีรายลอ้มอยูโ่ดยรอบ จนไดช่ื้อวา่เป็น“กุ้ยหลนิแห่งเมืองลาว” 
คํา่ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารที่วังเวียง  และให้ท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัเพลิดเพลินไปกบัสีสันยามคํ่าคืน

ในเมืองวงัเวียงบน ถนนคนเดิน(Walking Street)หรือถนนโรตีซ่ึงมีโรตีใหท่้านไดเ้ลือกชิมกนัอยา่งจุใจ 
เข้าสู่ทีพ่กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

วนัทีส่อง วงัเวยีง–ล่องเรือคายคั–ถํา้นอน–ZipLine–ถํา้จัง–ถํา้ปูคาํ–บลูลากนู–บอลลูนยกัษ์(เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมทีพ่กั 
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นาํท่านเดินทางสู่ ตอนตน้ของแม่นํ้ าซอง ใหท่้านสนุกสนานกบักิจกรรม ล่องเรือคายัคสัมผสัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด
(นัง่ลาํละ 2 ท่าน) ระหว่างทางแวะชมถํา้นอนซ่ึงคณะจะไดน้ัง่ห่วงยางลอยนํ้ าเขา้ไปภายในถํ้า เป็นกิจกรรมท่ีทา้ทาย
อีกอยา่งหน่ึง และอีกกิจกรรม คือ Zip Lineการโหนสลิงทา้ทายความสูง(ไม่รวมในค่าบริการ 600บาท/ท่าน) 
 
 
 

 
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

หลงัรับประทานอาหารพาท่านตระการตากบัความงามของหินงอกหินยอ้ยในถํ้าจังภายในบรรยากาศเยน็สบาย
รวมทั้งสูดอากาศแสนบริสุทธ์ิบนยอดถํ้า พร้อมทั้งชม จุดชมวิว สุดยอดถํ้าท่ีท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวงัเวียงได้
ทั้งเมืองจากนั้นนาํท่านชม ถํา้ปูคํา เป็นถํ้าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัมีกองทพัปูท่ีมีสีทองคาํ ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือท่ีว่าถํ้าปูคาํ 
(นัง่รถสองแถว 14-16 ท่าน/คนั) ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีลอ้มดว้ยภูเขาหินปูน  
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หลงัจากนั้นอิสระเล่นนํ้าตามอธัยาศยัท่ีบลูลากนู จากนั้นนาํท่าน
ไปยงัสถานท่ีเช่า บอลลูนยักษ์ สําหรับท่านท่ีอยากข้ึนบอลลูน
ยักษ์เพื่อชมเมืองวัง เวียงอันสวยงามในมุมสูงเพื่อความ
ประทบัใจแปลกใหม่อย่างท่ีไม่เคยพบเห็นท่ีไหน(ไม่รวมใน
ค่าบริการ3,000 บาท/ท่าน)ได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พัก 
พกัผ่อนตามอธัยาศัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่  บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรมทีพ่กั 

เข้าสู่ทีพ่กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL(4*) หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

วนัทีส่าม วงัเวยีง– เวยีงจันทร์ – กรุงเทพฯ (เช้า/-/-) 

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมทีพ่กัพร้อมเกบ็สมัภาระและเช็คเอาทเ์พื่อเดินทางกลบั  
06.30 น. นาํท่านเดินทางออกจากวงัเวียงมุ่งหนา้สู่ นครหลวงเวียงจนัทร์ เพื่อไปยงัสนามบินนานาชาติวตัไต  
11.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์Bangkok Airway (PG)เทีย่วบินที ่PG944 

(**มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
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13.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
....................................................................................... 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว เวยีงจันทน์ วงัเวยีง พกั 4 ดาว 3 วนั บิน PG 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

24 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

07 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

28 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

05 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

12 ต.ค.62 14 ต.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

26 ต.ค.62 28 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

02 พ.ย.62 04 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

16 พ.ย.62 18 พ.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

23 พ.ย.62 25 พ.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

30 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

14 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

21 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

11 ม.ค.63 13 ม.ค.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

18 ม.ค.63 20 ม.ค.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

25 ม.ค.63 27 ม.ค.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

01 ก.พ.63 03 ก.พ.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ2 คนื พกัห้องละ 2-3 ท่าน(กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

30 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัต ิ

 
 



 
BT‐LAO03_PG_JUL‐JAN20 

กรณยีกเลกิ: 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย: 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทุกกรณ ี

เงือ่นไขอืน่ๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน

ที่บริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป
ด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาต(ิซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัตเิหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคนืเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่าํให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องทาํพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทําการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญงิตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


