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สะบายด.ี..ลาว 

อดุรธาน-ีเวยีงจนัทน-์วงัเวยีง-หลวงพระบาง 3 วนั 2 คนื 
พกัโรงแรม 3 ดาว 

น ัง่รถไฟความเร็วสงูขบวนลา้นชา้ง-เทีย่วชมเมอืงมรดกโลก 
อดุรธาน-ีหนองคาย-เวยีงจนัทน-์พระธาตหุลวง-ผา่นชมประตชูยั 

วงัเวยีง-บลูลากนู-ถนนคนเดนิ 
น ัง่รถไฟความเร็วสงู-หลวงพระบาง-น า้ตกตาดกวงส-ีบา้นผานม-ตลาดมดื 

ตกับาตร-วดัเชยีงทอง-พระราชวงัเกา่-หอพระบาง-น ัง่รถไฟความเร็วสงู-เวยีงจนัทน์

โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์
  

วนัแรก สวุรรณภมู-ิอดุรธาน-ีหนองคาย-เวยีงจนัทน-์พระธาตหุลวง-ผา่นชมประตชูยั-วงัเวยีง-บลู
ลากนู-ถนนคนเดนิ 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D 
สายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดนิทางสูอ่ดุรธาน ีโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE002 (บรกิาร
อาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

08.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิอดุรธาน ีรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ ขา้ม
ดา่นสะพานมติรภาพไทยลาว ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 เดนิทางถงึเวยีงจนัทน ์น าคณะสกัการะวดัพระธาตหุลวง 
เป็นพระธาตเุกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงของลาว เป็นพระธาตทุีม่ขีนาด
สงูและใหญท่ีส่ดุในลาว มคีวามสงูถงึ 45 เมตร ทกุปีจะมงีาน
บญุใหญบ่ชูาพระธาตใุนวันเดอืนเพ็ญสบิสอง ประชาชนจากทั่ว
ทกุสารทศิจะหลั่งไหลมาท าบญุตักบาตรเวยีนเทยีนรอบองค์
พระธาต ุและถวายพานพุ่มดอกไมแ้ละปราสาทผึง้ และน าทา่น
ชมบอ่น า้พญานาค หรอืบอ่นา้ทพิยบ์รเิวณขา้งๆ พระธาตุ
หลวง ซึง่ใตก้น้บอ่จะเป็นทางเชือ่มลงสูวั่งบาดาลของพญาศรี
สตันาคราช ซึง่ผูค้นชาวลาวตา่งใหค้วามศรัทธาองคท์า่นทกุคน ที่
ส าคัญบอ่นา้ทพิยน้ี์นา้ในบอ่เป็นนา้จากวังบาดาล เชือ่กนัวา่ผูใ้ดไดน้ า
นา้ทพิยน์ี้มาสกัการบชูา หรอืประพรมตามรา่งกาย จะชว่ยเพิม่พูนพลัง
กายทพิยใ์หส้งูขึน้ อันจะน ามาซึง่ความเป็นสริมิงคล 

 น าทา่นผา่นชมประตชูยั หรอืปะตไูซ เป็นอนุสรณ์สถานตัง้อยูใ่จ
กลางนครหลวงเวยีงจันทน ์กอ่สรา้งเพือ่เป็นการสดดุวีรีชน ผูร้ว่มรบ
เพือ่ประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ปะตไูซถกูตกแตง่ดว้ยศลิปะ
แบบลา้นชา้ง บรเิวณโดยรอบมลีานน ้าพุและสวนสาธารณะ เป็น
สญัลักษณ์อกีอยา่งของเมอืงนครหลวงเวยีงจันทน ์

บา่ย รบัประทานกลางวนั เมนูเฝอชามใหญ ่ปอเป๊ียะทอด น า้ดืม่ 
รา้นทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในเวยีงจนัทน ์(มือ้ที ่1) 

 น าทา่นเดนิทางสูว่งัเวยีง โดยใชท้างดว่นเสน้ทางใหม ่ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง เดนิทางถงึวังเวยีงแลว้ น าทา่น
เทีย่วชมบลลูากนู (Blue Lagoon) หรอืชาวตา่งชาตริูจ้ักใน
นาม Tam Pu kam ใหท้กุทา่นไดเ้ลน่น ้า และสนุกสนานกบั
กจิกรรมตา่งๆ ทัง้โดดน ้า สไลนเ์ดอร ์ลอ่งหว่งยาง ตามอัธยาศัย 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูถ่นนคนเดนิ Walking Street 
หรอืถนนโรต ีซึง่มโีรตใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ และเพลดิเพลนิไปกบัสสีนัยามค ่าคนื 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่2) 
พกัที ่Thavisouk Iceland Hotel 3* หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่อง วงัเวยีง-น ัง่รถไฟความเร็วสงู-หลวงพระบาง-น า้ตกตาดกวงส-ีบา้นผานม-ตลาดมดื 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั (มือ้ที ่3) 
09.04 น. ออกจากวังเวยีง โดยรถไฟความเร็วสงูชัน้ 2 ขบวนที ่C82 
09.56 น. เดนิทางถงึหลวงพระบาง     
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่4) 
 เดนิทางสูน่ า้ตกตาดกวางส ีระหว่างทางผ่านหมูบ่า้นชนบทชมวถิี

ชวีติของชาวบา้น ห่างจากหลวงพระบาง 30 กโิลเมตร ไปทางทศิ
ตะวันตกเฉียงใต ้โดยผา่นหมูบ่า้นชนบทรมิถนน 2 ขา้งทาง เป็นหนึง่
ในน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเขตหลวงพระบาง มแีมน่ ้าใสสมีรกตตลอดปี 
ชมความงามของน ้าตกทีต่กลดหลั่นเป็นชัน้ๆ อยา่งสวยงามแตล่ะชัน้
เกดิจากการผสมของหนิปนูสงูราว 70 เมตร ม ี2 ชัน้ สภาพป่ารม่รืน่ 
มสีะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆ น ้าตก อสิระใหเ้วลาถ่ายภาพและ
ดืม่ด ่ากบัธรรมชาต ิ
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูบ่า้นผานม เป็นหมูบ่า้นชาวไทลือ้ทีอ่พยพ
มาจากเมอืงสบิสองปันนา มปีระชากรประมาณ 250 ครอบครัว 
ผูห้ญงิชาวไทลือ้ช านาญในการทอผา้ ในอดตีบา้นผานมเป็นแหลง่
ทอผา้ถวายเจา้มหาชวีติและราชส านักในปัจจบุัน บา้นผานมไดร้ับ
การยกระดับจากทางการใหเ้ป็น “หมบูา้นวัฒนธรรม” ผา้ทอมอืจาก
บา้นผานมเป็นผา้ทอทีม่ชี ือ่เสยีงมาก มกีารรวมกลุม่ตัง้เป็นศนูย์
หัตถกรรมแสดงสนิคา้ มกีารสาธติการทอผา้ดว้ยกีก่ระตกุแบบ
ดัง้เดมิและยังมผีา้ทอรปูแบบตา่งจ าหน่ายใหนั้กทอ่งเทีย่ว ผา้ทอ
บา้นผานมมทีัง้ผา้แพรเบีย่งลวดลายแบบลือ้แท ้ๆ และผา้ที่
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวัน เชน่ ผา้ปูโต๊ะ ผา้คลมุเตยีง ผา้รองแกว้
รองจาน ฯลฯ จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางกลับเขา้สูต่วัเมอืงหลวงพระบาง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5) 
หลังอาหารใหท้า่นไดอ้สิระเดนิเทีย่วชมตลาดมดื (Night Market) บนถนนศรสีวา่งวงศ ์ตัง้แต่
หนา้พระราชวังจนสดุถนน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยาม
ราตร ีมทีัง้เสือ้ยดืสกรนีเป็นภาษาลาว ผา้คลมุไหล ่กระเป๋าถอื เครือ่งประดับ โลหะเกะสลกั 
ภาพเขยีน ฯลฯ จดุเดน่คอืสนิคา้แทบทกุชิน้เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ  วางจ าหน่ายใน
ราคาทีต่อ่รองกนัได ้อกีทัง้ยังมขีนมเคก้เบเกอรีต่า่งๆ เพือ่ใหท้า่นไดล้องชมิ ไดเ้วลาพอสมควรน า
ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 
พกัที ่Alana Hotel 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ตกับาตร-วดัเชยีงทอง-พระราชวงัเกา่-หอพระบาง-น ัง่รถไฟความเร็วสงู-เวยีงจนัทน-์
อดุรธาน-ีกรงุเทพฯ 

05.00 น ตืน่เชา้ไปรว่มท าบญุ-ตกับาตรขา้วเหนยีว กบัชาวหลวงพระบาง 
ทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากนัออกมาน่ังรอตักบาตร
พระสงฆท์ีเ่ดนิเรยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รปู ซึง่เป็นภาพ
ยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของ
สงัคมอันสงบสขุ และความเลือ่มใสศรทัธาทีม่ตีอ่พทุธศาสนาทีห่ยั่ง
รากลกึลงในวัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร (มือ้ที ่6) 
 น าทา่นเทีย่วชมวดัเชยีงทอง (Xieng Thong Temple) เป็น

วัดหลวงคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบาง สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ไชย
เชษฐาธริาชกอ่นทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจันทน ์และยังไดร้ับ
การอปุถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์และเจา้ชวีติศรสีวา่ง
วงศวั์ฒนา กษัตรยิส์องพระองคส์ดุทา้ยของลาว บรเิวณทีต่ัง้ของ
วัดอยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมอืงหลวงพระบาง 
ถอืวา่เป็นสถาปัตยกรรมทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก สมิหรอื
อโุบสถของวัดเชยีงทองถอืวา่เป็นทีส่ะทอ้นศลิปะลา้นชา้ง
ออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน เหน็ไดจ้ากหลังคาแอน่โคง้ลาดต ่าลงมา
ซอ้นกนัอยูส่ามชัน้ สว่นกลางของหลังคามเีครือ่งยอดสทีองชาว
ลาวเรยีกวา่ชอ่ฟ้า ประกอบดว้ย 17 ชอ่ แสดงใหเ้หน็วา่เป็นวัดที่
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พระมหากษัตรยิส์รา้ง เพราะหากเป็นวัดสามัญทั่วไปแลว้จะมชีอ่ฟ้าเพยีง 1-7 ชอ่เทา่นัน้ สว่นหนา้
บันหรอืทีช่าวลาวเรยีกวา่โหง ่ประดับตกแตง่ดว้ยเศยีรนาคและลวดลายเกีย่วกบัศาสนาพุทธ 
ภายในสมิเป็นทีป่ระดษิฐาน พระประธาน หรอืพระองคห์ลวง รวมถงึพระบางจ าลอง ที่
ประดษิฐานอยูด่า้นขา้ง หลังจากทีก่ราบไหวอ้งคพ์ระเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ก็หา้มพลาดไปชมผนัง
ดา้นหลังของพระอโุบสถ ซึง่เป็นงานกระจกสทีีป่ระดับตกแตง่จนกลายเป็นตน้ทองขนาดใหญ ่และ
รปูสตัวใ์นวรรคด ีสือ่ถงึต านานการสรา้งเมอืงหลวงพระบางเมือ่กาลกอ่น ถอืเป็นสมบัตลิ ้าคา่ทีค่วร
คา่แกก่ารอนุรักษ์และเยีย่มชม นอกจากนีก้็ยังมหีอพระพุทธไสยาสน ์ผนังดา้นนอกทาพืน้เป็นสี

ชมพูกหุลาบตกแตง่ดว้ยกระจกสเีป็นลวดลายสวยงาม บอกเลา่ถงึนทิานพืน้บา้นทีม่คี าสอนเกีย่วกบั
ธรรมะไวเ้ตอืนสตผิูค้น เป็นผลงานทีท่รงคณุคา่ และยังเป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยภาพเป็นที่
ระลกึ 
น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัเกา่ (Royal Palace Museum) เป็นวังทีเ่จา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์
ทรงประทับอยูท่ีน่ี่จนสิน้พระชนม ์เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่ปี พ.ศ. 2518 พระราชวังก็
ไดถ้กูเปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรม 
หอ้งรับแขกของเจา้มหาชวีติและพระมเหส ีหอ้งทอ้งพระโรง 
ทางดา้นหลังก็เป็นพระต าหนักซึง่มเีครือ่งใชไ้มส้อยตา่งๆ 
จัดเก็บไวเ้ป็นระเบยีบเรยีบงา่ย  
และน าทา่นนมัสการหอพระบาง ซึง่เป็นพระคูบ่า้นคูเ่มอืงของ
หลวงพระบาง เป็นพระพุทธรปูประทับยนืปรางคห์า้มสมทุร เป็น
พระพุทธรปูศลิปะขอมสมยัหลังบายน น ้าหนัก 54 กก. 
ประกอบดว้ยทองค า 90% และยังมพีระพุทธรปูนาคปรกสลกั
ศลิาศลิปะขอมอกี 4 องคป์ระดษิฐานอยู ่

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่7)  
 หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟความเร็วสงูหลวงพระบาง  
13.34 น. ออกจากหลวงพระบาง โดยรถไฟความเร็วสงูชัน้ 2 ขบวนที ่C81 
15.19 น. เดนิทางถงึเวยีงจันทน ์ 

น าทา่นเดนิทางสูด่า่นสะพานมติรภาพไทยลาว จ.หนองคาย ผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืง แวะชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิตีฟ้ร ีสมควรแกเ่วลาน า
ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอดุรธาน ี  

19.40 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE009 (บรกิารอาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.45 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 ***ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร*** 
 
เงือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยและประเทศปลายทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

มาตราการณ์ของภาครฐัท ัง้ 2 ประเทศ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่หรอืประกาศเงือ่นไขเพิม่เตมิของทางภาครฐั 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่/ เด็ก 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

22-24 ส.ค. 65 13,999 3,000 

12-14 ก.ย. 65 13,999 3,000 

22-24 ต.ค. 65 17,999 3,500 

7-9 พ.ย. 65 13,999 3,000 

24-26 พ.ย. 65 14,999 3,000 

3-5 ธ.ค. 65 17,999 3,500 

21-23 ธ.ค. 65 15,999 3,000 

หมายเหต.ุ- การจองต ัว๋รถไฟเป็นแบบระบบ Random ทีน่ ัง่บนรถไฟอาจจะไมต่ดิกนั 
ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะพยายามใหไ้ดท้ ีน่ ัง่ใกลก้นัมากทีส่ดุ 
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อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–อดุรธานี–กรงุเทพฯ / คา่ตั๋วรถไฟความเร็วสงูชัน้ 2 / คา่รถตูป้รับ
อากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
(กรณีพัก 3 ทา่นๆ ที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางโหลดทา่นละ 20 กก. / คา่บัตรเขา้ชม
สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้/ ค่าประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่
กบัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง / คา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางชาวไทยเทา่นัน้ / 
มบีรกิารน ้าดืม่วันละ 2 ขวด / คา่ขา้วเหนียวตักบาตร 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกด ์และคา่ทปิคนขับรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 300 บาท*** ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้ / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ/ คา่วซีา่ส าหรับ
พาสปอรต์ตา่งชาต ิ/ คา่เอกสารแสดงการฉดีวัคซนีโควดิครบโดส / คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้น
รายการ / คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี 
โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี / ภาษีมลูคา่เพิม่ 
7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2. เอกสารแสดงการฉีดวัคซนีโควดิครบโดส (วัคซนีพาสปอรต์เลม่เหลอืง หรอืวัคซนีพาสปอรต์ รปูแบบ

อเิล็กทรอนกิส)์ 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 30 วนั 
 
เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร ์
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่น ออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวร์ 
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ตั๋วรถไฟ, ซือ้
ตั๋วรถโดยสาร และจองหอ้งพัก เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-44 วัน / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท หรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-20 วัน / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

2. เน่ืองจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษีน ้ามันใหมท่ีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 

3. อัตราคา่บรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุ
สงูขึน้ 

4. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

5. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม และบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึจ านวนทีก่ าหนด 

6. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัใชจ่้ายคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปใน
ลักษณะเหมาจา่ย 

7. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ทัง้หมด 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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