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อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น)   

ราคาทัวรน์ีย้งัไมร่วมคา่ตั๋วเครือ่งบนิไป- กลบั กรงุเทพฯ – อดุรธาน ี– กรงุเทพฯ 

 
วันเดนิทาง 

 
ราคาทัวร ์ 

(1 รถตู ้8 ท่าน)   
ราคาทัวร ์ 

(1 รถตู ้6 ท่าน)   
พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

มถิุนายน – กรกฎาคม 2565 12,500 บาท / ทา่น 13,300 บาท / ทา่น 2,000 บาท / ท่าน 
 
  

โปรแกรมการเดนิทาง 
 
วันแรก     สนามบนิอุดรธาน ี– สะพานมติรภาพไทย-ลาว – พระธาตหุลวง – ชมพพิิธภณัฑห์อพระแกว้ – ประตชูยั – 

นครหลวงเวยีงจนัทน ์– เมอืงวงัวียง – ถำ้จงั –สะพานสม้ - ลอ่งเรอืแมน่ำ้ซอง 
 
09.00 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินอุดรธานี รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดหมาย   
  รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX (มื้อที่ 1) 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว 

ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์  
นำท่านกราบ พระธาตหุลวง หรือ พระเจคยี์โลกะจุฬามณี นับเป็น “ปูชนียสถาน” อันสำคัญยิ่งแห่ง นครหลวง
เวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 
พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจาก     เมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย  ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่
ผสมผสานศิลปะล้านช้าง-ฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว 
เป็นสถานที่ที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐาน และภายในพิพิธภัณฑ์หอพระแก้วยังได้รวบรวมของเก่ามีค่าต่างๆ  
ไว้  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) 
13.00 น.  นำคณะเดินทางสู่ เมืองวังเวียง โดยรถตู้ปรับอากาศใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สายใหม่ของสปป.ลาว (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ) 
15.00 น. นำท่านเที่ยว ชม ถ้ำจัง ภายในถ้ำอากาศเย็นสบาย คำว่า "จัง" ในที่นี้หมายถึง หนาวเย็นจนตัวสั่นอาการ "จัง" 

หรือหนาวเย็นจนตัวแข็ง เมื่อเดินภายในถ้ำท่านจะสัมผัสอากาศเย็นแบบที่ไม่เคยเที่ยวถ้ำที่ไหนมาก่อน ยิ่งเดิน
เข้าไปด้านในยิ่งเย็น คำว่า ถ้ำจัง มีอีกความหมายหนึ่งคือ ในสมัยศตวรรษที่ 19 ถ้ำนี้ถูกใช้เพื่อเป็นที่หลบซ่อน
การปล้นสะดมของชาวจีนฮ่อ คำว่า "จัง" ในท่ีนี่จึงมีความหมายว่า "อดทน" กลายเป็นชื่อถ้ำในปัจจุบัน เมื่อเดิน
เข้าไปด้านในนอกจากได้สัมผัสอากาศเย็นเหมือนติดแอร์ตลอดทางเดินแล้ว ภายในจะมีแสงไฟเปิดให้ความ
สว่างตลอดทาง เพื่อให้สามารถชื่นชมหินงอกหินย้อนได้ และบางจุดจะเห็นหินงอกหินย้อยที่สะท้อนแสงไฟเป็น
ประกายสวยงาม  

  จากนั้นนำท่านถ่ายรูป "สะพานส้ม" แลนด์มาร์คสุดฮิต สะพานส้มโดดเด่นซึ่งเป็นที่จำกันว่า ถ้ำจังคือสะพาน
ส้ม สะพานเป็นสะพานข้ามแม่น้ำซอง ข้ามไปอีกฝากก็จะเป็น ถ้ำจัง 
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17.00 น. นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำซอง เป็นแม่น้ำสายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง ทีไ่ด้ฉายาว่า “กุ้ยหลิน
แห่งเมืองลาว” มีเสน่ห์ไม่มีเหมือนใครกับสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบระหว่างภูเขาหินปูน มีป่าไม้อุดม
สมบูรณ์ มองไปรอบด้านจะเห็นสีเขียวชอุ่มจากธรรมชาติ  ดื่มด่ำบรรยากาศแห่งความเงียบสงบ ไม่ได้มีผู้คน
พลุกพล่าน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติหากได้มาเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) 
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก   โรงแรมวังเวยีง ริเวอรไ์ซค์ (ชมวิวพาโนรามาคุง้นำ้ซองทีส่วยสดุจาก
ระเบียงห้องพัก) โรงแรมที่สามารถดื่มด่ำบรรยากาศความสงบและสบาย พร้อมกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่ได้รับ
ฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” 
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วันทีส่อง  เมอืงวงัวยีง – นัง่รถไฟความเรว็สงู – หลวงพระบาง –หอพพิธิภณัฑแ์หง่ชาตหิลวงพระบาง - บ้านสรา้งไห – 
ถำ้ติง่ - พระธาตภุสูี - เดนิเลน่ตลาดกลางคนื 

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) 
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สถานรีถไฟเมอืงวงัเวยีง  
09.00 น. ออกเดินทางโดย รถไฟความเรว็สงูขบวนลา้นช้าง EMU เดินทางสู่ หลวงพระบาง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) 
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10.00 น. เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง นำท่านชม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง  หรือ หอคำ เดิมคือ
พระราชวังของเจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง จึงเรียกอีกชื่อว่า  วังเจ้ามหาชีวิต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2447 ในสมัย
สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ สืบทอดต่อมาถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้าย
ของลาว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส แต่เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาวในตัว
พระราชวัง ต่อมาปรับให้เป็นหอพิพิธภัณฑ์หลวง เมื่อ พ.ศ. 2519 โดยใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ
และของมีค่า เช่น บัลลังก์ ธรรมาสน์ เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต พระพุทธรูป และวัตถุโบราณ รวมถึง
ของขวัญจากต่างประเทศ 
นำท่านกราบสักการะ พระบาง ณ หอพระบาง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบาง เป็น
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ตามศิลปะแบบเขมรแบบบายน สูงประมาณ  1.14 เมตร หล่อด้วยทองสำริด 
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไว้ในองค์พระ 5 แห่ง คือ พระศอ พระนลาฏ 
พระชานุ พระอุระ ข้อพระกรทั้งสองข้าง 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5) 
13.00 น. นำท่านเดินทางไป บ้านสรา้งไห เป็นชุมชมที่ขึ้นชื่อเรื่องการกลั่นเหล้าแบบดั้งเดิมของชาวลาว มีรสชาติร้อนแรง 

สีเหล้าใสบริสุทธิ์ ไร้มลทิน แบบที่เรียกว่า “ใสเป็นตาตั๊กแตน” และลงเรือมุ่งสู่ ถ้ำติ่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน ถ้ำติ่งบน 
และ ถ้ำติ่งล่าง ถ้ำแห่งนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวลาว และมีความสำคัญทางพุทธศาสนา ด้วยมีพระพุทธรูป
แกะสลักกว่า 4,000 องค์ บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อตั้งแต่ก่อนพระพุทธศาสนาเข้ามาประเทศลาว  และใน
เทศกาลสงกรานต์ชาวลาวจะนำน้ำมาทำพิธีกรรมเพื ่อนำไปสรงน้ำพระในเมือง   นอกจากนี ้ท่านจะได้
เพลิดเพลินกับบรรยากาศความงามสองฝั่งแม่น้ำโขง  
นำท่านสักการะ พระธาตุภสู ีตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของพูสี บนความสูง 150 เมตร พระธาตุนี้มองเห็นได้แต่ไกล
แทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบาง ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม
ยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริดเจ็ดชั้น สูงประมาณ 21 เมตร พูสี มีความหมายว่า ภูเขาของพระฤๅษี 
เดิมชื่อว่า ภูสรวง ครั้นเมื่อมีฤๅษีไปอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูฤๅษี หรือภูษีมาจนถึงปัจจุบัน แต่ยังมีนัก
โบราณคดีบางคนเช่ือว่าภูษี อาจหมายถึง พูสีซึ่งเป็นศรีของเมืองหลวงพระบาง 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) 
  หลังอาหารท่านสามารถเดินชม ตลาดกลางคืน เมืองหลวงพระบาง มีสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ ที่

วางขายเต็มท้องถนนเมืองหลวงพระบาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C
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20.00 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก   โรงแรมอา่งทอง   อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันทีส่าม  หลวงพระบาง – ตกับาตรข้าวเหนยีว – ตลาดเชา้ – วดัเชยีงทอง –นำ้ตาดกวางส ี 
06.00 น. นำท่าน ตักบาตรข้าวเหนียว ตามประเพณีซึ่งมีพระเดินบิณฑบาตเป็นจำนวนมาก ประมาณ 200 รูป  

 
  นำท่านชม ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ซึ่งยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ แวะทานปาท่องโก๋ + กาแฟ

โบราณ ร้านประชานิยม สัมผัสรสชาติดั้งเดิม จากนั้นกลับสู่โรงแรม เพื่อ  รับประทานอาหารเช้า ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) 

09.00 น. นำท่านชม วัดเชียงทอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2101-2103 ในสมัยของ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้เคย
ปกครองทั้งล้านนาและล้านช้าง โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ เวียงจันทน์  วัดแห่งนี้จึง
เปรียบเสมือนเป็น วัดประตูเมือง และเป็นท่าเทียบเรือทางเหนือของตัวเมือง เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโขง
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นั่นเอง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2430 วัดแห่งนี้ก็ได้รอดพ้นจากภัยอัคคีในสงครามปราบฮ่อ เมื่อครั้งฮ่อบุกเผา
ทำลายตัวเมืองมาได้ และยังสามารถอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่งนี้เอาไว้ได้มาจนถึงปัจจุบัน  ไฮไลท์ วัดเชียง
ทอง สิม หรือ อุโบสถของวัดเชียงทองถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิมที่
สะท้อนศิลปะล้านช้างออกมาได้อย่างชัดเจน เห็นได้จาก หลังคาแอ่นโค้ง ลาดต่ำลงมาซ้อนกันอยู่สามชั้น 
ส่วนกลางของหลังคามีเครื่องยอดสีทองชาวลาวเรียกว่าช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ แสดงให้เห็นว่าเป็นวัดที่
พระมหากษัตริย์สร้าง เพราะหากเป็นวัดสามัญทั่วไปแล้วจะมีช่อฟ้าเพียง 1-7 ช่อเท่านั้น ส่วนหน้าบัน หรือที่
ชาวลาวเรียกว่า โหง่ ประดับตกแต่งด้วยเศียรนาคและลวดลายเกี่ยวกับศาสนาพุทธ  อีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาด

ไม่ได ้ก ็ค ือ  หอพระม่าน  ที ่ประดิษฐาน  พระม่าน 1 ใน 3 พระพุทธรูปสำคัญของเมืองหลวงพระบาง
นั่นเอง  นอกจากนี้ก็ยังมี หอพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งด้วยกระจกสี
เป็นลวดลายสวยงาม บอกเล่าถึงนิทานพื้นบ้านที่มีคำสอนเกี่ยวกับธรรมะไว้เตือนสติผู้คน เป็นผลงานที่
ทรงคุณค่าไม่แพ้กับจุดอื่นๆ ในวัดเลย ใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวหลวงพระบาง  วัดเชียงทอง ถือเป็นสถานที่
สำคัญที่ควรมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลสักครั้งในชีวิต 

 
12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่8) 
13.00 น. เดินทางสู่ “น้ำตกตาดกวางสี” หรือ น้ำตกกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหินปูนสงูราว 

70 เมตร มีสองชั้น สภาพป่าร่มรื่นมีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก และสามารถเลาะข้างน้ำตกขึ้นไป
ชมน้ำตกชั้นบนสามารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้ และมีน้ำตลอดทั้งปี  
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18.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่9) 
20.00 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก   โรงแรมอา่งทอง   อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันทีส่ี ่ หลวงพระบาง –บา้นสรา้งคอ้ง - ศนูยห์ตัถกรรม ออกพบตก – วัดใหม ่– รถไฟความเร็วสงู – เวียงจนัทน ์– 

สนามบนิอุดรธาน ี
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) 

ชมสินค้าพื้นเมือง งานฝีมือ ณ บ้านสรา้งคอ้ง แวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ ศูนยห์ตัถกรรม Oak Pop Tok “เมื่อ
ตะวันออกมาพบกับตะวันตก” ก่อตั้งในปี 2543 โดยหญิงสาวชาวอังกฤษชื่อ Joanna (Jo) Smith 
และ Veomanee (Veo) Douangdala ชาวประเทศลาว ออก พบ ตก หรือที่รู้จักกันในช่ือ OPT ได้เติบโตข้ึน
จากร้านค้าเล็กๆ ที่จำหน่ายสินค้าออกแบบเพียงไม่กี่อย่าง ได้กลายมาเป็นแหล่งสิ่งทอที่สำคัญและสถาบัน
ศิลปะในประเทศลาวและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 จากนั้นชม วัดใหมส่วุนันะพมูาราม ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท 
ในปี พ.ศ. 2337 หรือชื่อสั้นๆ ว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราช
องค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม 

11.00 น.  นำท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่11) 
12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง เช็คอินรถไฟขบวนล้านช้างเดินทางสู่     นครหลวงเวียงจันทน์ 

(ใช้เดินทางเวลาประมาณ  1 ชั่วโมง 40 นาที) ชมทิวทัศน์สองข้างที่เดินทางผ่านขุนเขาและอุโมงค์ต่างๆ   
(13.20 – 15.30)   

15.45 น. นำท่านเดินทางสู่ ด่านตรวจคนเข้า-ออกเมือง สปป.ลาว นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง ช้อปปิ้งอีก
ครั้งที่ดิวตี้ฟรี เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีก่อนเดินทางกลับ 

17.30 น. นำคณะขึ้นรถตู้ข้ามสะพานมิตรภาพไปยังด่านตรวจคนเข้า-ออก เมืองไทย จ.หนองคาย นำท่านเดินทางสู่ 
สนามบินอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ีโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
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********ขอบคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร******** 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิัทฯ จะถอื
ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสำคญั** 

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

• ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง นำเท่ียวตลอดเส้นทาง 
• ค่ารถไฟลาว ขบวนล้านช้าง EMU วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 
• ค่าเรือถ้ำติ่ง / วังเวียง  
• ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทน
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอ
ปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง 
ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรม
นั้นๆ 

• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 11 มื้อ 
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าไกด์นำเที่ยวลาวและเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ

ข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, 
การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจาก
ความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะ
วิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ
การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 

• ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!  
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ และค่าภาษีสนามบิน  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
• ค่าข้าวเหนียวตักบาตรตอนเช้า 
• ค่าทิปไกด,์ คนขับรถ   800 บาท / ท่าน / ทริป 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %  
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เงื่อนไขการทำการจอง และ ชำระเงิน 
1.ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 1 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสอื
เดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  
2.ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   
การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ (โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน, ค่าโรงแรม
ที่พัก) 
2.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ที ่ซื ้อ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ มัดจำ
ค่าบริการ ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร) 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 
4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ  ไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
5.กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
คณะทัวร์ครบ ตามเงื่อนไขของรายการ ออกเดินทาง  
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม 

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล  
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอั 
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย

การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม

สถานการณ์ดังกล่าว 
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ  
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ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่

ได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
เอกสารในการเดินทาง 
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
2.เอกสารการฉีดวัคซีนโควิด 19 
 
    ** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก ** 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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