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3 วัน 2 คืน 
 

เลือกท่ีเท่ียวได้เอง 

 

บริการเลือกระดับท่ีพัก 

 

อาหาร 7 ม้ือ 

 

บริการไกด์ท้องถ่ิน 

 

บริการรถท่องเท่ียวส่วนตัว 

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี โปรแกรมการเดินทาง 

ม้ืออาหาร 

เช้า 
กลาง 

วัน 
ค ่า 

1 กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ – (1)วัดพระธาตหุลวง – (2)วัดสสีะเกด – (3)หอพระแกว้ – 

(4)ตลาดริมโขง 
-   

2 เวียงจันทน์ – วังเวียง – (13)ถ ้าจัง – (14)ถ ้าปูคา้ และบลูลากูน – (15)ตลาดมืดวัง

เวียง 
   

3 วังเวียง – เวียงจันทน์ – (6)วดัศรีเมือง – (7)อนุสาวรีย์ประตูชัย – (5)ห้างตลาดเชา้ 

– สนามบินเวียงจันทน์ – กรงุเทพฯ 
  - 

     

Design Your Trip เที่ยวลาว 

เวียงจันทน์ วังเวียง 

3 วัน 2 คืน 
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เดินทาง กรกฏาคม 2563 – มีนาคม 2564 เดินทาง 4 

ท่าน 

6 

ท่าน 

8 

ท่าน 

 

พักโรงแรม THE GRAND RIVERSIDE 

VANGVIENG & XAYSOMBOUN 

BOUTIQUE VIENTIANE 

หรือเทียบเทา่ 

 

 

รถรับส่งสว่นตัว TOYOTA 

COMMUTER D4D 

ราคา/

ท่าน 
11,900 10,900 9,900 

D.I.Y เลือกสถานที่ ได้สูงสุด 10 ที่ จากทั้งหมด 17 ที่ 

*ทางบรษิัทขอจัดสรรโปรแกรมการเดนิทางในแต่ละวนั เพื่อความเหมาะสม หลังจากเลือกสถานทีเ่ป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

วดัพระธาตหุลวง 

เป็นศาสนสถานที่สา้คัญทีส่ดุ

ของสปป.ลาว ถือเปน็

สัญลักษณ์ประจ้าชาติ รา้งขึ น

พร้อมๆกบัการสรา้งเมือง

เวียงจันทน ์
 

วดัสสีะเกด 

เป็นวัดที่สา้คัญแห่งนคร

เวียงจันทน์ ซึ่งผ่านศึก

สงครามหลายยคุหลายสมัย 

และเป็นวดัเดียวที่ไม่เคยถูก

ท้าลายเหมือนวัดอื่นๆ 

 

หอพระแกว้ 

เป็นทีป่ระดษิฐานพระแกว้

มรกตที่อัญเชิญมาจาก

ล้านนา และเป็นหอ

พิพิธภณัฑ์ที่รวบรวมศิลปะ

โบราณวตัถุล ้าค่าของลาวไว ้
 

ตลาดรมิโขง 

ถนนคนเดินยามค่้าคืนที่

ทอดยาวริมแม่น า้โขง และ

เต็มไปด้วยสินคา้พื นเมือง 

งานศิลปะ ไปจนถึงของที่

ระลึก และของกนิของฝาก

มากมาย 

 

ตลาดเชา้ 

ชมวิถีชีวติของชาว

เวียงจันทน์ตั งแตก่ารเริ่มต้น

เช้าวนัใหม่ที่ออกมาจับจ่าย 

ค้าขาย ซึ่งตลาดเชา้จะเต็มไป

ด้วยของกินของใช้มากมาย 
 

วดัศรเีมอืง 

เป็นทีต่ั งของเสาหลักเมือง

ประจ้านครหลวงเวียงจันทน ์

และเป็นวดัที่มีพระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์และเกา่แก่

ประดษิฐานอยู่มากมาย 

 

อนสุาวรยีป์ระตชูยั 

เป็นอนสุรณส์ถานทีส่ร้างขึ น

เพื่อระลกึถึงประชาชนทีต่่อสู้

เพื่อให้ประเทศลาวเปน็เอก

ราชจากประเทศฝรั่งเศส 
 

หอพพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิ

เป็นอาคารโบราณสไตล์

ฝรั่งเศสที่จัดแสดงวัตถุ

โบราณมากมาย รวมถึงจัด

แสดงเรือ่งราวการปฏิวตัิการ

ปลอดปล่อยประเทศลาว 
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วดัเชยีงควน (สวนพระ) 

เป็นวัดที่มีรูปปั้นมากมาย ทั ง

พระพทุธรูปฮินดแูละพุทธ

ศาสนามากกว่า 200 องค์ 

  

วดัพระเจา้องคต์ือ๊  

เป็นหนึ่งในวดัที่เก่าแกท่ี่สุด

ของเวียงจันทน ์และเปน็ที่

ประดษิฐานพระเจา้องค์ตื อที่

ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพ

บูชาของชาวเวียงจันทน ์

 

สวนเจา้อนวุงศ ์และชมววิ

แมน่ า้โขง 

สวนสาธารณะที่มีอนุสาวรีย์

พระเจา้อนวุงศ์ เจา้มหาชีวติ

องค์สุดทา้ยแห่ง

ราชอาณาจักรล้านช้าง

เวียงจันทน์ ซึ่งตั งตระง่าอยู่รมิ

แม่น ้าโขง 

 

ถ า้จงั และสะพานสม้  

เป็นถ า้ขนาดใหญ่ที่มีหินงอก

หินย้อยรูปรา่งแปลกตา 

ด้านหนา้ทางเขา้ถ า้มีสะพาน

แขวนสสี้มหนึ่งในจุดเช็คอิน

หลักของวังเวียง 

 

ถ า้ปคูา้ และบลลูากนู 

เป็นถ า้ศักดิส์ิทธิข์องเมืองวัง

เวียง ดา้นหนา้ถ า้ป็นบลูลากนู 

บ่อน ้าสีฟ้าใส ทีน่ักท่องเที่ยว

นิยมมาเล่นน า้ 
 

ตลาดมดืวงัเวยีง  

หรือ V. Town  Walking 

Street ซึ่งมีสินค้าจา้พวกของ

ที่ระลึก เสื อผ้า กระเป๋า และ

ผ้ามัดย้อมลายสวยงามขาย

มากมาย 

 

ผาเงนิ 

หรือผาหนามไซ ภูเขาหินที่

นักท่องเที่ยวนิยมปีนเขาขึ น

ไปชมวิวเมืองวังเวียงบนจุด

ด้านบนสุดของยอดเขา 
 

น า้ตกตาดแกง่ยยุ  

เป็นน า้ตกสวยงามท่ามกลาง

ธรรมชาต ิสถานที่ท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของ

เมืองวังเวียง 

ตัวเลือกแพคเกจเสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 

 

ขึ นบอลลนูชมเมอืงวงัเวยีง ชา้ระเพิม่ทา่นละ 3,500 บาท 
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ตัวเลือกโรงแรมเพิ่มเติม (Upgrade) 

 

 

 

โรงแรม INTHIRA VANG VIENG 

HOTEL 

 

 

 

 

โรงแรม MERCURE HOTEL 

VIENTIANE 

 

ชา้ระเพิม่ 1,000/ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 4,500/ทา่น 
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ขอ้ควรทราบ: 

 

 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านท้าการซื อโปรแกรมทัวร์แล้ว

ทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท  

 บริการ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย , คนขับรถพูดภาษา

ท้องถิ่นเท่านั น  

 ควรนัดหมายเวลากับไกด์ท้องถิ่น (Local Guide) เรื่องจุดขึ นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคล่ือน

กับคนขับรถของท่านและทีมฯ 

 ก่อนเดนิทาง เราจะแจ้ง ชือ่คนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท ์และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน 

 วันแรกทีเ่ดินทางไปถึงสนามบิน ไกดท์้องถิ่นจะถอืป้ายชือ่ของทา่นเพือ่รอรับท่าน  

 ส้าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท้าการออกตั๋ว 

ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์

หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

 

 อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ นไป กรณีจ้านวนผู้เดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก้าหนด กรุณา

สอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั ง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค้านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระมาแล้ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น

ตามจริงเท่านั น เช่น, ค่าวางมัดจ้าห้องพัก ฯลฯ 

 

การส้ารองที่นั่งและช้าระเงิน 

 

 ยืนยันการส้ารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง  

 ช้าระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการส้ารอง  

 กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินช้าระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั งหมดช้าระล่วงหน้า 21 วัน

ก่อนเดินทาง  

 หากท่านไม่ช้าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามก้าหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

 หลังจากส้ารองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน

โปรแกรม เพื่อด้าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส้าหรับประเทศที่ต้องท้าวีซ่า) 
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เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ 

 

 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ช้าระเงินมัดจ้าในครั งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า 

 อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระท้าการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการส้ารองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหาก

มีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั งสิ น ในกรณีตั๋วที่สามารถท้ารีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบิน

เท่านั น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั ง จ้านวนเงินขึ นอยู่กับเง่ือนไข

ของแต่ละสายการบิน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทัน

ตามก้าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั น ทั งนี ต้องไม่อยู่ใน

เงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั น เม่ือท่านตก

ลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั งสิ น เม่ือออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 

 

โรงแรมและห้องพัก 

 

 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจท้าให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ 

 โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั น 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ้านวนจ้ากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่ม

เตียงเสริมให้ (Extra Bed) 

 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ้าเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้อง

ช้าระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ น 3-4 เท่าตัวจากราคา

ต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม  

 

 

       

       FOR MORE INFORMATION   หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองทัวร์ติดต่อ  

               WE TRAVEL CENTER CO.,LTD.  TEL. 085-393-5550 / 02-716-5229 

               Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

               WEBSITE :   https://wetravelcenter.com/  FACEBOOK :  https://www.facebook.com/wetravelcenter  
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