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นัง่รถไฟความเรว็สงูขบวนล้านชา้ง-เทีย่วชมเมอืงมรดกโลก 
เวยีงจนัทน-์หลวงพระบาง-วดัเชียงทอง-น้า้ตกตาดกวางส ี

บา้นผานม-พระธาตภุษู-ีตลาดมดื 
ตกับาตร-ตลาดเชา้–พระราชวงัเกา่-หอพระบาง-วดัวชินุราช 

เวยีงจนัทน-์พระธาตหุลวง-ประตชูยั 
โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย์ 

 
วันแรก  สวุรรณภมู-ิเวียงจันทน ์ 
15.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย

สมายลแ์อรเ์วย ์(WE) เจ้าหนา้ที่ให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวก 
18.30 น. ออกเดินทางสู่เวียงจันทน์ โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE574 (บรกิารอาหารวา่ง และ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง( 
19.45 น. เดินทางถึงสนามบินเวียงจันทน์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
 เอกสารทีต่อ้งใชเ้ขา้ประเทศลาว 

1. หนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
2. เอกสารแสดงการฉีดวัคซีนโควิดครบโดส (วัคซีนพาสปอร์ตเล่มเหลือง หรือวัคซีนพาสปอร์ต รูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์( 
ค่้า  รบัประทานอาหารค่า้ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่1(  
 หลังอาหารน้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

พกัที ่Le Thatluang Hotel 4* หรอืเทยีบเทยีบ 
วันทีส่อง เวียงจนัทน–์นั่งรถไฟความเรว็สูง-หลวงพระบาง-วดัเชียงทอง-น้า้ตกตาดกวางสี-บา้นผานม-พระธาตภุษู-ี

ตลาดมดื 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั (มือ้ที ่2(  
 น้าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ 
07.50 น. ออกจากเวียงจนัทน ์สูห่ลวงพระบาง โดยรถไฟความเรว็สงูชัน้ 2 ขบวนที ่82 
09.48 น. เดินทางถึงหลวงพระบาง  

น้าท่านเที่ยวชมวัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวง
คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะ
ย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหา
ชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สอง
พระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ถือว่าเป็น
สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก สมิหรืออุโบสถของวัดเชียง
ทองถือว่าเป็นที่สะท้อนศิลปะล้านช้างออกมาได้อย่างชัดเจน เห็นได้

จากหลังคาแอ่นโค้งลาดต่้าลงมาซ้อนกันอยู่สามชั้น ส่วนกลางของ
หลังคามีเครื่องยอดสีทองชาวลาวเรียกว่าช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 
ช่อ แสดงให้เห็นว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้าง เพราะหากเป็นวัด
สามัญทั่วไปแล้วจะมีช่อฟ้าเพียง 1-7 ช่อเท่านั้น ส่วนหน้าบันหรือที่
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ชาวลาวเรียกว่าโหง่ ประดับตกแต่งด้วยเศียรนาคและลวดลายเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ภายในสิมเป็นที่
ประดิษฐาน พระประธาน หรอืพระองคห์ลวง รวมถึงพระบางจา้ลอง ที่ประดิษฐานอยู่ด้านข้าง หลังจากที่กราบ
ไหว้องค์พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ห้ามพลาดไปชมผนังด้านหลังของพระอุโบสถ ซึ่งเป็นงานกระจกสีที่ประดับ
ตกแต่งจนกลายเป็นต้นทองขนาดใหญ่ และรูปสัตว์ในวรรคดี สื่อถึงต้านานการสร้างเมืองหลวงพระบางเมื่อกาล
ก่อน ถือเป็นสมบัติล้้าค่าทีค่วรค่าแก่การอนุรักษ์และเยี่ยมชม นอกจากนี้ก็ยังมีหอพระพทุธไสยาสน ์ผนังด้าน
นอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบตกแต่งด้วยกระจกสีเป็นลวดลายสวยงาม บอกเล่าถึงนิทานพื้นบ้านที่มีค้าสอน
เกี่ยวกับธรรมะไว้เตือนสติผู้คน เป็นผลงานที่ทรงคุณค่า และยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเป็นที่
ระลึก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่3( 
น้าเดินทางสู่น้า้ตกตาดกวางส ีระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ห่างจากหลวงพระบาง 30 

กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทาง เป็นหนึ่งในน้้าตก
ที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น้้าใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของน้้าตกที่ตกลดหลั่น
เป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่า
ร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้้าตก อิสระให้เวลาถ่ายภาพและดื่มด่้ากับธรรมชาติ 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่บา้นผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมา
จากเมืองสิบสองปันนา มีประชากรประมาณ 250 ครอบครัว ผู้หญิงชาว
ไทลื้อช้านาญในการทอผ้า ในอดีตบ้านผานมเป็นแหล่งทอผ้าถวายเจ้า
มหาชีวิตและราชส้านักในปัจจุบัน บ้านผานมได้รับการยกระดับจาก
ทางการให้เป็น “หมูบ้านวัฒนธรรม” ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอ
ที่มีชื่อเสียงมาก มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า มีการ
สาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิมและยังมีผ้าทอรูปแบบต่าง
จ้าหน่ายให้นักท่องเที่ยว ผ้าทอบ้านผานมมีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบ
ลื้อแท้ๆและผ้าที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง 
ผ้ารองแก้วรองจาน ฯลฯ จากนั้นน้าทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง
หลวงพระบาง  

 น้าท่านเดินทางสู่พระธาตภุษู ี (Phou Si Mountian) เดินขึ้นบันได 328 ขั้น สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจ้าปา 
ภูษีนี้ หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอด
พระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้้าโขงจรดปากแม่น้้าคาน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่
ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทอง
ส้าริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามบ่ายแก่ๆ แบบนี้แสงแดแจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุก
ปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอยเลยทีเดียว ให้ท่านได้ชม
พระอาทิตย์ทิ้งดวงยอมเย็นที่นี่เพื่อเก็บไว้เป็นภาพประทับใจ                                                     

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่4( 
หลังอาหารให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชมตลาดมดื (Night Market( บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้า
พระราชวังจนสุดถนน อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยาม
ราตรี มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋าถือ เครื่องประดับ โลหะแกะสลัก 
ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นของตลาดแห่งนี้คือสินค้าแทบทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ 
วางจ้าหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้ อีกทั้งยังมีเบเกอรี่หรือขนมเค้กต่างๆ มากมายหลายชนิดให้

ท่านได้ลิ้มลอง ได้เวลาพอสมควรน้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
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พกัที ่The Grand Hotel 4* หรอืเทียบเทา่ 
วันทีส่าม ตักบาตร-ตลาดเชา้–พระราชวงัเกา่-หอพระบาง-วดัวชินุราช-นัง่รถไฟความเรว็สูง-เวยีงจนัทน-์พระธาตุ

หลวง-ประตชูัย-เวงีจนัทน-์กรงุเทพฯ 
05.00 น ตื่นเช้าไปร่วมท้าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนยีว กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้า

ชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดิน
เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของ
หลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใส
ศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง 
และเที่ยวชมวิถีชีวิตที่ตลาดเชา้หลวงพระบาง ถือเป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุด
ในเมืองชาวบ้านก็จะมาจับจ่ายซ้ือของกันที่นี่ รวมถึงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มาเที่ยวชมสัมผัสวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวหลวงพระบางอย่างแท้จริง แล้วยังสามารถเลือกซื้อและชิมอาหารท้องถิ่นอย่างพวกข้าวจี่ เฝอ 
อาหารและสินค้าอื่นๆ มากมาย  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั (มือ้ที ่5( 
น้าท่านเข้าชมพระราชวงัเกา่ (Royal Palace Museum) เป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรี
สว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 
พ.ศ. 2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรม 
ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระ
ต้าหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย  
และน้าท่านนมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็น

พระพุทธรูปประทับยืนปรางค์ห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้้าหนัก 54 กก. 
ประกอบด้วยทองค้า 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่ 

น้าท่านเข้าชมวดัวชินุราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในป ีพ.ศ. 
2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงค้า มเีจดีย์ปทุมหรือ
พระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดยี์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ท้าให้ชาวลาว
เรียกกันว่าพระธาตหุมากโม เป็นทรงโอคว่้ายอดพระธาตุลักษณะคล้ายรศัมีแบบเปลวไฟของ
พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทยั เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้ง
แล้วในปี พ.ศ. 2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์ (ค้าสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรี
สว่างวงศ ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมยัของ
เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ไดค้้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เชน่ เจดีย์ ทองค้า พระพุทธรูป

หล่อส้าริด พระพุทธรูปทองค้า ปัจจุบันน้าไปเก็บไว้ในหอพิพธิภัณฑ์หลวงพระบาง ใน
พระราชวังหลวงจนปัจจุบัน 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่6( 
 น้าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ 
13.34 น. ออกจากเวียงจนัทน ์สูห่ลวงพระบาง โดยรถไฟความเรว็สงูชัน้ 2 ขบวนที ่C81 
15.19 น. เดินทางถึงหลวงพระบาง  

น้าคณะสักการะวัดพระธาตหุลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดสูงและใหญ่ที่สุดใน
ลาว มีความสูงถึง 45 เมตร ทุกปีจะมี
งานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเดือน
เพ็ญสิบสอง ประชาชนจากทั่วทุก
สารทิศจะหลั่งไหลมาท้าบุญตักบาตร
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เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ และถวายพานพุ่มดอกไม้และปราสาทผึ้ง และน้าท่านชมบอ่น้า้พญานาค หรือบ่อน้า
ทิพย์บริเวณข้างๆ พระธาตุหลวง ซึ่งใต้ก้นบ่อจะเป็นทางเชื่อมลงสู่วังบาดาลของพญาศรีสัตนาคราช ซึ่งผู้คน
ชาวลาวต่างให้ความศรัทธาองค์ท่านทุกคน ที่ส้าคัญบ่อน้าทิพย์นี้น้าในบ่อเป็นน้าจากวังบาดาล เชื่อกันว่าผู้ใด
ได้น้าน้าทิพย์นี้มาสักการบูชา หรือประพรมตามร่างกาย จะช่วยเพิ่มพูนพลังกายทิพย์ให้สูงขึ้น อันจะน้ามาซึ่ง
ความเป็นสิริมงคล 
น้าท่านชมประตชูยั หรือปะตูไซ เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ใจกลางนครหลวง
เวียงจันทน์ ก่อสร้างเพื่อเป็นการสดุดีวีรชน ผู้ร่วมรบเพื่อประกาศเอกราช
จากประเทศฝรั่งเศส ปะตูไซถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง บริเวณ
โดยรอบมีลานน้้าพุและสวนสาธารณะ เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของเมือง
นครหลวงเวียงจันทน์ 

20.30 น. ออกเดินทาง โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์ เทีย่วบนิที่ WE75 
(บรกิารอาหารวา่ง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง( 

21.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 ***ขอบพระคณุทกุทา่นที่ใชบ้รกิาร*** 

เงือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยและประเทศปลายทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงทัง้นี้ขึน้อยู่กบัมาตราการณข์องภาครฐัทัง้ 2 
ประเทศ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืเรียกเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิ่ม กรณมีีคา้สัง่หรอืประกาศเงือ่นไขเพิม่เติม

ของทางภาครฐั 
 
อตัราคา่บรกิาร 

วันเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาเดก็ 
เสรมิเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ่ 
2 ทา่น 

ราคาเดก็ 
ไม่เสรมิเตียง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดี่ยว 
จา่ยเพิม่ 

21-23 ก.ค. 65 19,999 19,999 18,999 3,000 
25-27 ส.ค. 65 19,999 19,999 18,999 3,000 
8-10 ก.ย. 65 19,999 19,999 18,999 3,000 
6-8 ต.ค. 65 19,999 19,999 18,999 3,000 

10-12 พ.ย. 65 19,999 19,999 18,999 3,000 
1-3 ธ.ค. 65 19,999 19,999 18,999 3,000 

29-31 ธ.ค. 65 23,999 23,999 22,999 4,000 

 
หมายเหต.ุ- การจองตัว๋รถไฟเปน็แบบระบบ Random ทีน่ั่งบนรถไฟอาจจะไม่ตดิกนั 

ทั้งนีท้างบรษิทัฯ จะพยายามใหไ้ดท้ีน่ั่งใกลก้นัมากทีส่ดุ 
 

อตัรานีร้วม 
ค่าต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้้ามัน กรุงเทพฯ–เวียนจันทน์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป( / ค่าต๋ัวรถไฟความเร็วสูงชั้น 2 / ค่ารถตูป้รับ
อากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 
ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม( / ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดท่านละ 30 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตาม
รายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของกรรมธรรม์( / มัคคุเทศก์บริการ
ตลอดการเดินทาง / ค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางชาวไทยเท่านั้น / มีบริการน้้าดื่มวันละ 2 ขวด / ค่าข้าวเหนียวตักบาตร 
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อตัรานี้ไมร่วม 
ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 300 บาท*** ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า / 
ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซ่าส้าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าเอกสาร
แสดงการฉีดวัคซีนโควิดครบโดส / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้้าหนัก
เกิน / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจ
มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 
1. หนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
2. เอกสารแสดงการฉีดวัคซีนโควิดครบโดส (วัคซีนพาสปอร์ตเล่มเหลือง หรือวัคซีนพาสปอร์ต รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์( 
 

เงือ่นไขการจอง มดัจา้ทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่สา้เนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นที่เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 21 วนั 

เงือ่นไขพเิศษสา้หรบัการจองทัวร์ 
1. คณะจองจ้านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร 
และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า 
เงือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน/ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรอืเกบ็คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จริง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-44 วัน/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-20 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

2. เนื่องจากสภาวะน้้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท้าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้้ามันขึ้นในอนาคต ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้้ามันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น 

3. อัตราค่าบริการนี้ค้านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัว
เครื่องบิน ค่าภาษีน้้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท้าให้ต้นทุนสูงขึ้น 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงจ้านวนที่ก้าหนด 

6. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักใช้จ่ายคืนได้ เพราะการช้าระค่าทัวร์เป็นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย 

7. เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ทั้งหมด 
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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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