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บนิลดัฟา้สูอ่ดุรธาน ีขา้มดา่นไทย-ลาวทีห่นองคาย 

นัง่รถไฟความเร็วสงู 2 ขา เวยีงจนัทน-์หลวงพระบาง 

และหลวงพระบาง-วงัเวยีง 

พกัหลวงพระบาง 2 คนื วงัเวียง 1 คนื 

หมายเหตุ หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยัน
กับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากห าก
เกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทาง
มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณชิย์ 
หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิ ดชอบและไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 

อ้างอิงจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับลูกค้า/ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ที่รัฐบาลและ/
หรือกระทรวงสาธารณสุขรับรอง ต้องแสดงเอกสารได้รับวัคซีนฯ และรายงานผลตรวจโควิด (เป็นภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ-นามสกุล เลขหนังสือ

เดินทางที่ถูกต้อง) จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเท่านั้น 
***เงื่อนไขการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ทั้ง สปป.ลาว และไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง เมื่อมี

ประกาศอย่างเป็นทางการ*** 
***ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน และไฟล์ทบิน 
***การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน 
***ค่าทัวร์รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 10 กก. (ท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มและอัปเกรดที่นั่งได้ก่อนการเดินทาง 3 วัน มี
ค่าใช้จ่ายไม่รวมในราคาทัวร์ ผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบ) *** สัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก. 
 
 
 

วันที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น ที่พกั 
1 กรงุเทพฯ-สนามบนิอุดรธาน-ีสะพานมติรภาพไทยลาว-นครหลวง

เวยีงจนัทน์-ประตชูยั-อนสุาวรยีข์องพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช-ชมหอพระ
แกว้-วดัศรเีมอืง-นัง่รถไฟความเรว็สงูสูห่ลวงพระบาง 
 

 

 
 

 

 

 

 โรงแรม ในหลวงพระบาง 
หรอืเทยีบเท่า 

2 ใสบ่าตรตอนเชา้-ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง-วดัเชยีงทอง-หมู่บา้น
ซา่งไห-นำ้ตกตาดกวางส-ีเขาพสู ี 

   โรงแรม ในหลวงพระบาง 
หรอืเทยีบเท่า 

3 วัดวิชนุราช-พระราชวงัหลวงพระบาง-นัง่รถไฟความเรว็สงูสู่วงัเวยีง-ถำ้
นางฟา้-อสิระกจิกรรมที่วงัเวยีง 

   โรงแรมในวงัเวยีง 
หรอืเทยีบเท่า 

4 วงัเวยีง - บลลูากนู - เวยีงจนัทน ์- หนองคาย - อดุรธาน ี- กรงุเทพฯ   -  
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ-อดุรธาน-ีเวยีงจนัทน-์นัง่รถไฟความเรว็สงู-หลวงพระบาง 
04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิเคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIETJET AIR  หรอื สนามบนิดอนเมอืง เคาน์เตอร์สาย

การบิน THAI VIETJET AIR /THAI LION AIR/NOK AIR พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความ
สะดวก 

 
06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอดุรธานี 

โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินท่ี VZ200  หรอื THAI LION AIR เที่ยวบินท่ี SL600 หรอื NOK AIR เทีย่วบิน 
DD300 (บรกิารอาหารเช้า ที ่อดุรธานี) (มือ้ที ่1) 

07.05 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่ สนามบนิอุดรธาน ี
09.00 น. เดินทางไป สะพานมติรภาพ ไทย-ลาว เพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาว 

 
จากนั้นเดินทางเข้าด่าน สะพานมติรภาพไทย-ลาว 1 เดินทางถึงด่านลาว ผ่านจุดคัดกรองตรวจคนเข้าเมือง 

 สมควรแก่เวลามุ่งหน้าสู่ ตัวเมือง นครหลวงเวียงจนัทน ์
ชม ประตชูยั ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว  
เขา้ชม อนสุาวรยีข์องพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช นมัสการพระธาตหุลวงเวยีงจนัทน์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิลป
แบบล้านช้าง เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดศรเีมอืง เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมือง มีคำบอกเล่าเก่าแก่ว่าเกี่ยวข้องกับสาวชื่อ สี เป็นหญิงท้องแก่ ยอมสละชีวิตพร้อมลูกใน
ท้องพร้อมกับม้าอีกหนึ่งตัว เป็นผีอารักษ์เสาหลักเมืองเวียงจันทน์ จึงนำเอาชื่อสาวสีมาตั้งเป็นชื่อวัดว่า "วัดสีเมือง" ชาว
เวียงจันทน์ได้เรียกสาวสีว่า ย่าแม่สีเมือง  สักการะพระธาตุวัดสีเมือง เป็นธาตุที่สร้างด้วยศิลาแลง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) 
ศนูย์เครือ่งเงนิหตัถกรรม เลือกซื้อสินค้าราคาถูกโดยฝีมือคนลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน ของที่ระลึกอื่นๆ 
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เดนิทางสูส่ถานรีถไฟฟา้ความเรว็สงูออกจาก เวยีงจนัทน ์ไป หลวงพระบาง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)  

 

เย็น รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3)  
 
พกัที ่ โรงแรม ในหลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

จากนั้นนำท่านพาเดินเท่ียว ไนทบ์าซารห์ลวงพระบาง (ตลาดมดืหลวงพระบาง) 
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วนัที ่2 หลวงพระบาง-ตกับาตรขา้วเหนยีว-ตลาดเช้า-วดัเชยีงทอง-หมูบ่า้นซา่งไห-นำ้ตกตาดกวางส-ีเขาพสู ี 
 

05.30 น. เชญิท่านรว่ม ทำบุญใสบ่าตรขา้วเหนยีว พรอ้มกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทกุเช้า พระสงฆแ์ละสามเณรจากวดัตา่งๆ จะ
ออกบณิฑบาต เป็นแถวนบัรอ้ยรปู ซึง่เป็นภาพอันนา่ประทบัใจ และสือ่ถงึความเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาของชาวหลวงพระ
บาง 
นำท่านเดินชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบ
ฉบับของชาวลาว **การใส่บาตรข้าวเหนียวเป็นบุญส่วนบุคคล ผู้เดินทางต้องเป็น
ผู้ชำระเอง จำนวน ขั้นต่ำ 100 บาท** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่4) 
 
ชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหา
ชีวิตศรีสว่างวงค์ และเข้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่น
โค้งต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านั้น ชม
พระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจก
สีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายใน
บรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่างๆ 

 
 เดินทางไปยัง หมู่บา้นซ่างไห เพื่อขึ้นเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์ 
           สองฝั่งแม่น้ำโขง ไปยัง ถ้ำติ่ง 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่งบนเรอื (มือ้ที ่5)  



PLAO10-SL-VZ-DD  ไทย-ลาว หลวงพระบาง น่ังรถไฟความเร็วสงู  

ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ มี
ลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวน 2,500 องค์ 
ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทาง
แยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่
มากเท่าถ้ำล่างสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน 
เทวดาผาติ ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื ่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู ้นำ
พระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา 
ชม น้ำตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของ
น้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงราว 70-80 เมตร ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่
แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ 
บันทึกภาพอันประทับใจ 
ขึ้นสู ่เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมือง
ของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ ้นท่านจะได้ร ับกลิ ่นหอมจากดอก
จำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระ
ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรง
ดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูง
ประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระ
บางยามเย็น 

เย็น รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6) 
 
พกัที ่ โรงแรม ในหลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ 
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
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วันที ่3 หลวงพระบาง-วัดวิชนุราช-นัง่รถไฟความเรว็สงู-วงัเวยีง-อสิระเลอืกกจิกรรมเสรมิ 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที ่7) 

ชม วดัวชินุราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่
ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่า
ครึ่ง 
 
เข้าชม พระราชวงัหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่าง
ศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์
สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น
พิพิธภัณฑ์ นำท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็น
พระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม 
เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) 
 
 เดนิทางออกจากหลวงพระบางขึ้นรถไฟความเร็วสงู (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)  
 เดินทางถึง วงัเวยีง เป็นเมืองท่องเที่ยวในแขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ ประมาณ 160 กิโลเมตร 

ได้ฉายาว่า เมืองกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว 
 

นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า  เป็นถ้ำที่มหีินงอกหินย้อยอันงดงาม ภายในบริเวณถ้ำจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นฉ่ำ  
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 
ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกกิจกรรมได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (รวมในราคาทัวร์แล้ว)  
โปรแกรม A: ล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำซองที่วังเวียง ดูวิถีริมน้ำซอง ชมวิวทิวทัศน์เมืองวังเวียง 

 โปรแกรม B: กจิกรรมพายเรอืแคนน ู
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 *ในกรณทีี่ทา่นไมส่ะดวกรว่มกจิกรรมข้างตน้ จะไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณ*ี 
 หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั จนถงึเวลาอาหารเยน็ 
เย็น รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่9) 
 
พกัที ่ โรงแรมในวงัเวยีง หรอืเทยีบเท่า 
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วนัที ่4 วงัเวยีง - บลลูากนู - เวยีงจนัทน ์- หนองคาย - อดุรธาน ี- กรงุเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำหรับท่านที่ต้องการขึ้นบอลลูนยักษ์ เพื่อชมเมืองวังเวียงอันสวยงามในมุมสูง สัมผัสความแปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยพบเห็นมา
ก่อน (ไม่รวมในค่าบริการ ชำระเพิ่ม 100 ดอลล่าสหรัฐต่อท่าน) ขั้นต่ำ 3 ท่าน 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที ่10) 
  
 อำลาที่พัก มุ่งหน้าสู่ สระน้ำจืดสีมรกตหรือที่เรียกว่า บลูลากูน (Blue Lagoon) 

เดิมทีเป็นสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีการขุดเพ่ิมเติมขึ้นมาอีกในภายหลัง ทำ
ให้วังเวียงม ีบลลูากูนกระจายตัวอยู่หลายมุมเมือง สาเหตุที่น้ำในสระเป็นสีฟ้าหรือ
เขียวมรกตเช่นนี้ เป็นเพราะน้ำที่ผุดขึ้นมาจากบาดาลมีแหล่งกำเนิดมาจากภูเขา
หินปูนที ่โอบล้อมวังเวียงเอาไว้ ซึ ่งในหินปูมีแคลเซียมคาร์บอเนตซึ ่งทำให้น้ำ
ตกตะกอน จึงเหลือเพียงความใสบนผิวน้ำเท่าน้ัน  
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เดินทางกลับสู่เวียงจันทน์ โดยรถโค้ช หรือ รถตู้ (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่11) 

ชมหอพระแก้ว เมอืงเวยีงจนัทน์ นมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลเดินทาง 
 

อำลานครหลวงเวียงจันทน์เดินทางสู่ด่าน ตม.ลาว  
ให้เวลาคณะช้อปปิ้งต่อที่ Duty Free 

 จากนัน้พาคณะขา้มด่าน สะพานมติรภาพ ไทย-ลาว สู ่จ.หนองคาย ประเทศไทย 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินอดุรธานี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 
18.35 น. เดินทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินท่ี VZ203 หรอื THAI LION AIR เที่ยวบินท่ี SL611 หรอื 

NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD309 
19.45 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมู/ิสนามบินดอนเมอืง ส่งทุกท่านกลับพร้อมความประทับใจ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ร  า  านเง  ่นไ  นบท  าย  ยละเ  ย  เพ  ่ ระ ย น สงูส      ัวท านเ ง หา   าระเง น ล  วทาง
บร  ัท   ะถ  ว าท านไ  ย มรับเง  ่นไ  ล  ว ละไม สามารถ เ ล ย่น  ลงเง  ่นไ     ไ   

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 ร   ู  เ  นทางมา า   าง ังหว ัหร    าง ระเท   ละ ะท า ารส าร ง ั วเคร  ่งบ น หร  ยานพาหนะ
  น่   เพ  ่   เ  นทางมา ละ ลับ   สนามบ น ส วรร  มู ทางบร  ัท  ะไม รับ     บค า     ายเน  ่ง า เ ็น
ค า     ายท น่  เหน   า   ร  รม 

 

 นัเน  ่งมา  า ส าพ า า  เห   าร  ทาง รรม า   เห   าร  ทาง ารเม  ง ส าพ าร รา ร สาย ารบ น
หร  เห  ส  ว สยั  าง  ทั  งน   ะค าน งถ งความ ล   ยั ความเ ็นไ ไ   ละ ล ระ ย น   ง ู  เ  นทางเ ็นส าคั  

 
 

ราคาทัวร ์ไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ทอ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชำระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ป ียกเวน้ให)้ 
ขอเกบ็คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเชค็อนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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อตัราคา่บรกิาร 

กำหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ พกัเดีย่ว  

27-30 กรกฎาคม 2565 (เปดิเพิ่ม) 
*วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10* 

16,900 16,900 4,500 

28-31 กรกฎาคม 2565(VZ) 
*วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10* 

16,900 16,900 4,500 

04-07 สงิหาคม 2565 15,900 15,900 4,500 
11-14 สงิหาคม 2565 (ขาไปDD) 

*วนัแมแ่หง่ชาต*ิ 
16,900 16,900 4,500 

12-15 สงิหาคม 2565 (ขากลบั DD) 
*วนัแมแ่หง่ชาต*ิ 

16,900 16,900 4,500 

18-21 สงิหาคม 2565 15,900 15,900 4,500 
25-28 สงิหาคม 2565 15,900 15,900 4,500 
01-04 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 
08-11 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 
15-18 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 
22-25 กนัยายน 2565 15,900 15,900 4,500 

29 กนัยายน-02 ตลุาคม 2565 15,900 15,900 4,500 
06-09 ตลุาคม 2565 15,900 15,900 4,500 

12-15 ตลุาคม 2565 (เปดิเพิม่ ไป-กลบัDD) 
*วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9* 

16,900 16,900 4,500 

13-16 ตลุาคม 2565 
*วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9* 

16,900 16,900 4,500 

14-17 ตลุาคม 2565 (เปดิเพิม่ -ขาไปDD) 

*วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9* 
16,900 16,900 4,500 

20-23 ตลุาคม 2565 
*วนัปยิะมหาราช* 

16,900 16,900 4,500 

21-24 ตลุาคม 2565 (เปดิเพิม่-ขาไปDD) 
*วนัปยิะมหาราช* 

16,900 16,900 4,500 

22-25 ตลุาคม 2565 (เปดิเพิม่-ขากลบัDD) 
*วนัปยิะมหาราช* 

16,900 16,900 4,500 

27-30 ตลุาคม 2565 15,900 15,900 4,500 
03-06 พฤศจกิายน 2565 15,900 15,900 4,500 
10-13 พฤศจกิายน 2565 15,900 15,900 4,500 
17-20 พฤศจกิายน 2565 15,900 15,900 4,500 
24-27 พฤศจกิายน 2565 15,900 15,900 4,500 
01-04 ธนัวาคม  2565 15,900 15,900 4,500 
02-05 ธนัวาคม 2565 16,900 16,900 4,500 
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ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปบีรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
• ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง) 
• ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
• ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) **ค่า

ประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สิน
ส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 

• ค่าเบ้ียประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 US  
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย) 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว 
▪ ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
▪ ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด 
▪ ค่าทำหนังสือเดินทาง  
▪ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

*วนัพอ่แหง่ชาต*ิ 
08-11 ธนัวาคม 2565 

*วนัรฐัธรรมนูญ* 
16,900 16,900 4,500 

15-18 ธนัวาคม 2565 15,900 15,900 4,500 
22-25 ธนัวาคม 2565 

*วนัครสิมาสต*์ 
16,900 16,900 4,500 

29 ธันวาคม 65 - 01 มกราคม 66 
*วนัสิน้ป+ีวนัขึน้ปใีหม*่ 

18,900 18,900 4,500 

30 ธันวาคม 65 - 02 มกราคม 66 
*วนัสิน้ป+ีวนัขึน้ปใีหม*่ 

18,900 18,900 4,500 

31 ธันวาคม 65 - 03 มกราคม 66 
*วนัสิน้ป+ีวนัขึน้ปใีหม*่ 

18,900 18,900 4,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,100 บาทตอ่ทา่น *** 
ราคาเดก็ทารก อายตุำ่กวา่ 2 ปี 4,900 
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▪ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน หากมีผู้เดินทาง
ไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื ่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง  หากท่านมีไฟล์ทบิน
ภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง 

 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ ๊ปมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมข้ึน หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทาง
ใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์  

• การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่าย
ที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
ฯ  

เงื่อนไขการจอง การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน 
▪ กรุณาเตรียมเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  
▪ การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า  30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อน

กำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

▪ หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 
▪ เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 
▪ ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว
เครื่องบินท้ังสิ้น 

▪ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
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▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชั่น 
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบิน) 

• หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณี
แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พิเศษ 
 

หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณทีี่ไม่สามารถทำกรุป๊ได้อยา่งน้อย 8 ท่าน ในกรณีนี้บรษิทัฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

▪ ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละ
สิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  

▪ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงิน
ได้ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
▪ รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
▪ การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก   โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้  โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
▪ กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็น

แบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
▪ บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การ
ล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

▪ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้
ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

▪ หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   
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▪ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได้ 

▪ กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

*เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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