
 

 

รหัสโปรแกรม : 24019 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม  
 

LAOS 4Days 3Nights  
ซปุตาร.์..พาเลาะหลวงพระบาง 

ก าหนดการเดนิทาง สงิหาคม-กนัยายน 2565 

 
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) 

 
 



★ ชมเมืองมรดกโลก น้ าตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุนราช พระธาตุพูสี  
★ ตักบาตรขา้วเหนยีวทีห่ลวงพระบาง วดัเซยีงทอง Joma CAFE คาเฟส่วนพนูสขุ ชอ้ปปิ้งตลาดมดื  
★ ไหวพ้ระขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ที ่พระธาตหุลวง วัดสเีมอืง เชค็อินแลนดม์ารค์ของลาว "ประตชูยั" 
★ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัไฮไลทว์ังเวยีง บลลูากนู ถ้ าปดู า และ สะพานสฟีา้ 
★ ลอ่งเรอืแมน่้ าซอง ชมบรรยากาศและความสวยงามของวงัเวียง 

 

วันเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(ไมม่รีาคาส าหรบัเดก็) 
พกัเดี่ยว 

11 – 14 สงิหาคม 2565 14,888 2,500 

18 – 21 สงิหาคม 2565 13,888 2,500 

25 – 28 สงิหาคม 2565 13,888 2,500 

01 – 04 กนัยายน 2565 13,888 2,500 

08 – 11 กนัยายน 2565 13,888 2,500 

15 – 18 กนัยายน 2565 13,888 2,500 

22 – 25 กนัยายน 2565 13,888 2,500 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 13,888 2,500 

 
 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนียม  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ยกเวน้เดก็ต่ ากวา่ 2 ขวบ)  

ส าหรบัหวัหนา้ทวัร์จากเมอืงไทย (ตามความพึงพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเดก็ต่ ากวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีครั้ง** 

 

กวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพึง 
วันแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตหิลวงพระบาง - ตลาดมดื 
11.30 น.   พร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 

สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร 
14.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1030 น าท่าน

ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 



 

16.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตหิลวงพระบาง ประเทศลาว 
น าท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ลาวเท่ากับประเทศไทย)  
น าทุกท่านเดินทางสู่ ใจกลางเมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่มีมานานกว่า 1200 ปี 
เมืองหลวงพระบางเป็นทั้งเมืองหลวงของราชอาณาจักรโบราณและยุคสมัยใหม่  
จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนที่ ตลาดมดืหลวงพระบาง จะมีการตั้งร้านรวงขายของเป็นแถวแนวยาวผ่าน
พระราชวังเก่าไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปิดถนนให้ได้เปิดร้านกันอย่าง
เต็มที่ ส าหรับของที่วางขายจะออกเป็นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม มีสินค้าหลากหลาย
แนว  

ค่ า    รบัประทานอาหารค่ า  
ทีพ่กั  โรงแรม สายน้ าคานรเิวอร์ววิ / My Laos  home / วลิลา่จนัจิตรดารา หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 
วันทีส่อง   เมอืงหลวงพระบาง – ตกับาตรขา้วเหนียว – น้ าตกตาดกวางส ี- ศนูยอ์นรุกัษห์ม ี– คาเฟส่วนพนูสขุ – วดัวิ

ชลุราช – พระราชวังหลวงพระบาง - พระธาตสุ ี- ตลาดมดืหลวงพระบาง 
เชิญท่านร่วมท าบุญ ใสบ่าตรขา้วเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และ
สามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นน าท่านเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซ่ึง
เป็นตลาดสด ท่านสามารถเลอืกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว *อัตราค่าบริการ
นี้ไม่รวมค่าของตักบาตร* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  

น าท่านชม น้ าตกตาดกวางส ีห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง 
ชมความงดงามของน้ าตก ซึ่งเป็นน้ าตกที่สูงราว 70-80 เมตร ถือเป็นน้ าตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมี
สายน้ าที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปนูลงสู่แอ่งน้ าที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่ง
ของน้ าตก อิสระให้ท่านดื่มด่ ากับธรรมชาติ เล่นน้ า บันทึกภาพอันประทับใจ 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  
 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปนั่งเล่นที่ คาเฟส่วนพนูสขุ *ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม* ร้านกาแฟ 

ร้านอาหาร บรรยากาศสบายๆ การเดินทางระหว่างตัวเมืองหลวงพระบางมาน้ าตกตาดกวางสี แวะดื่มด่ าเก็บ
ภาพบรรยากาศ สะพานเดินทางท้องทุ่งนาอาหารอร่อย กาแฟตี ขนมเค้กบอกได้เลยว่าอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคา
วิวสวยคุ้มค่าการเดินทางแน่นอน  
จากนั้นพาทุกท่านชมความสวยงามของ วดัวชินุราช เปน็วัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างเมื่อ 
พ.ศ. 2046 โดย วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญหลายองค์ อาทิ พระแซกค า, พระพุทธมหา
มณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ, พระแก้วขาว จาก จ.เชียงใหม่ 
ฯลฯ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านเข้าชม พระราชวงัหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์
สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ น าท่านชมหอ
พระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอม
สมัยบายน น้ าหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองค า 90% 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พาทุกท่านเที่ยวชม พระธาตพุสู ีตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระ
บาง สามารถเดินขึ้นบันได 328 ขั้นเพื่อชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของหลวงพระบางได้แบบ 360 
องศาจากด้านบน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ า    อสิระรบัประทานอาหารค่ าตามอธัยาศัย ณ ตลาดมดืหลวงพระบาง 
ทีพ่กั  โรงแรม สายน้ าคานรเิวอร์ววิ / My Laos  home / วลิลา่จนัจิตรดารา หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 
 
 
 
 



วันทีส่าม   หลวงพระบาง – วดัเชยีงทอง – วดัใหม ่- คาเฟ ่Joma Bekery – สถานรีถไฟฟา้ความเร็วสงูหลวงพระบาง – 
วังเวียง – บลลูากนู – ถ้ าปคู า – สะพานสีฟ่า้ - ลอ่งเรอืแมน่้ าซอง - ถนนคนเดนิวงัเวียง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  
 น าท่านชม วดัเซียงทอง อีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง เป็นวัดที่ส าคัญ และมีความงดงามที่สุด

แห่งหนึ่งของลาวสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเซษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็น
ดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสาว ด้วยความงดงาม และยังคงซึ่งไว้ซึ่งรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ 
ทางด้านหลังของพระวิหารซึ่งเป็นที่ตั้งของหอพระม่าน และพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพื้นเป็นสีชมพู
กุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นพาทุกท่านไปที่ วดัใหมส่วุรรณภมูาราม เป็นวัดที่มีก าแพงหน้าอุโบสถสวยงามที่สุด ก าแพงสีทอง
อร่ามนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรซาดกและรามเกียรติ์ ท าให้วัดใหม่สุวรรณภูมารามดูศักดิ์สิทธิ์
ยิ่งขึ้นตั้งแต่เดินขึ้นมาที่ระเบียงอุโบสถจนรอบบริเวณวัด  
 
จากนั้นน าทุกท่านแระพักผ่อนที่ คาเฟ ่ Joma Bakery *ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม* เป็นอาหารสไตล์
ตะวันตก เน้นฟาสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัต ซุป เครื่องดื่มร้อน เย็นต่างๆ ไอศกรีม ในส่วน
ของเบเกอรี่ จะเป็นประเภทขนมปัง คุ๊กกี้ และ เค้ก 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั   
น าท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดินทางจากหลวงพระบางสู่วังเวียง 
**เวลารถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งให้ทราบหากมีการ
เปลี่ยนแปลง** 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 เดินทางถึง วังเวยีง พาทุกทา่นไปซมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองนี้นั้นก็คือ บลลูากนู สระเขียวมรกต ที่

เที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะเวียนมาสัมผัสความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ  
 ในบริเวณนั้นมี ถ้ าปูค า ชมหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปปางนอน รวมถึงเข้าไปดูปูค า มีระยะทางขึ้นถ้ า

ประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการขึ้นถ้ าปูค า คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไป
กายในถ้ าปูค าแล้วเห็นปูค าถือว่าโชคดี หรือมีบุญ ปูค า ตัวโตเต็มที่จะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวน้อยกระดอง
จะเป็นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นพาทุกท่าน แวะถ่ายภาพกับ สะพานสฟีา้ *ไม่รวมค่าขึ้นสะพาน* อีกหนึ่งมุมถ่ายรูปสวยๆในวังเวียง 

ทอดข้ามแม่น้ าซอง นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆบนสะพานแห่งนี้กัน จากนั้นพา
ทุกท่าน สอ่งเรอืชมแมน่้ าซอง *ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ* ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้าง
ทาง แม่น้ าซองเป็นแม่น้ าสายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียงในแขวงเวียงจันทร์ มีความยาว
ประมาณ 36 กิโลเมตร ส าหรับท่านใดไม่ประสงค์ล่องเรือ สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบ และบริเวณ
ใกล้กันมีร้านค้าของพื้นเมืองมากมาย ให้ท่านได้ช๊อปปิ้งเป็นของฝากที่ระลึกอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า    รบัประทานอาหารค่ า   
 จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัยาศัยที่ ถนนคนเดนิวงัเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหาร

มากมาย แนะน าให้ท่านได้ลองชิมโรตีที่เปีดเรียงกันหลายร้าน และช้อปปิ้งชุดพื้นเมือง กระเป๋า มากมาย 
ทีพ่กั  โรงแรม M&M / ภอูา่งค า / ศรสีมบตั ิหรอืระดบัใกลเ้คยีง 
วันทีส่ี ่ เวียงจนัทน ์– พระธาตหุลวง – ประตชูัย – วดัสเีมอืง – ท าอากาศยานนานาชาติวตัไต   
                 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เชา้ รบัประทานอาหาร  เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าทุกท่านสู่ เวยีงจนัทน ์เที่ยวชมความสวยงามของ พระธาตหุลวง หรือพระเจดีย์โลกะจุฬามณี ตาม

ต านานกล่าวว่าหลังจากสร้างพระธาตุพนม พระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ ผู้รองเวียงจันทน์ ได้ท าพิธีบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุจากเมืองราชคฤห์ไว้ที่นี่แล้ว และน าท่านชม ประตชูยั หรือปะตูไซ เป็นแลนด์มาร์คที่ส าคัญ
ประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส บริเวณโดยรอบจะถูกล้อมรอบด้วยสวนสวย น้ าพุ และดอกไม้ที่ถูก
ตกแต่งอย่างสวยงามอีกแห่งของเวียงจันทน์ครับ ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับประชาชนที่ต่อสู้และ 

เสียชีวติในสงครามก่อนการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ จะเห็นได้ว่าประตูชัยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งได้รับอิทธิพลมา
จาก 

 



 

  
 
 จากนั้นพาทุกท่านไปขอเงินทองที่ วัดสเีมอืง เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิ ราช ในนครหลวง

เวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศร ี5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ เกี่ยวข้อง
กับการท าพิธีส าคัญของกษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภเิษกขึ้นครองราชย์จะต้องน าน้ าพุทธมนต์จาก วัด 5 
ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจ านวนมาก แต่มี
พระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ช ารุดไปแล้ว บางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่ ซึ่งพระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้เป็นที่เชื่อกันว่ามี
ความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเรื่องเงินทองและโซ
คลาภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต เวียงจันทร์ 
13.45 น.   น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1041 
14.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทัวรต์ามความเหมาสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนั
เนือ่งมาจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกิดขึน้จากเหตสุดุวสิยั เชน่ เหตุการณท์างธรรมชาติ การเมอืง สภาพการจราจรทั้ง
ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่มเ่อือ้อ านวย ทั้งนีท้างเราจะค านงึถึง
ความปลอดภัยและผลประโยชนข์องลกูคา้เปน็ส าคัญ และการบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศลาว 
สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเปน็ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ ๆ เปน็หลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเที่ยวตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

 
✔ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
✔ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✔ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✔ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    
✔ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
✔ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 
✔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
✔ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 
 
 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด            
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางลาว
ได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศลาวไม่เกิน 30 
วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ 

หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจากการ

เดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

 

 

★ มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

★ ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

● หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

● หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

● เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

● หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ์/อเีมล ์

● สง่รายชือ่ส ารองทีน่ัง่ ผู้เดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ือ่พรอ้มยนืยันวา่
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทั้งสิน้ 

 

 

 

 

 

✔ เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

✔ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

✔ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแล้วทั้งหมด  
✔ หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่า

ทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้าม
เข้าออกประเทศฯลฯ 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



✔ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

✔ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 
 
 
 
 

1. กรณผีูร้ว่มคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไมม่หีวัหัวหนา้ทัวร ์(มไีกดท์อ้งถิน่ตลอดการ
เดนิทางทีป่ระเทศลาว) 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร ์ กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหน ี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่ม 1 ขวด/ท่าน/วัน 
15. การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศลาว สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่ม

เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
นั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้
เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

17. เง่ือนไขและข้อจากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้
นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการ
ลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

18. ผู้เดินทางไปประเทศ สปป.ลาวจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสฉบับจริงหรือส าเนา (อย่างน้อย 14 วัน 
ก่อนเดินทาง) โดยไม่สามารถแสดงผ่านระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์ได้ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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

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

 หรือโทร 02-234-5936 
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