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น ัง่รถไฟความเร็วสงูขบวนลา้นชา้ง-เทีย่วชมเมอืงมรดกโลก 
หลวงพระบาง-พระธาตหุลวง–วดัศรเีมอืง–หอพระแกว้–ตลาดมดื 

ตกับาตร-ตลาดเชา้–บา้นซา่งไห-ถ า้ต ิง่-น า้ตกตาดกวางส–ีบา้นผานม–พระธาตภุษู ี
วดัเชยีงทอง-พระราชวงัเกา่-หอพระบาง-เวยีงจนัทน–์ประตชูยั 

โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์
 

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

สมายลแ์อรเ์วย ์(WE) เจ้าหนา้ที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก 
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( 

ค่ า  รบัประทานอาหารค่ า ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่1(  
 หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

พกัที ่Le Thatluang Hotel 4* หรอืเทยีบเทยีบ 
วันทีส่อง เวียงจนัทน–์หลวงพระบาง-พระธาตหุลวง–วดัศรเีมอืง–หอพระแก้ว–นัง่รถไฟความเรว็สูง-หลวงพระบาง-

ตลาดมดื 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั (มือ้ที ่2(  

น าคณะสักการะวัดพระธาตหุลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดสูงและใหญ่ที่สุดใน
ลาว มีความสูงถึง 45 เมตร ทุกปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุใน
วันเดือนเพ็ญสิบสอง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลมา
ท าบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ และถวายพานพุ่ม
ดอกไม้และปราสาทผึ้ง และน าท่านชมบอ่น้ าพญานาค หรอืบ่อน้า

ทิพย์บริเวณข้างๆ พระธาตุหลวง ซึ่งใต้
ก้นบ่อจะเป็นทางเชื่อมลงสู่วังบาดาล
ของพญาศรีสัตนาคราช ซึ่งผู้คนชาว
ลาวต่างให้ความศรัทธาองค์ท่านทุกคน 
ที่ส าคัญบ่อน้าทิพย์นี้น้าในบ่อเป็นน้า
จากวังบาดาล เชื่อกันว่าผู้ใดได้น าน้า
ทิพย์นี้มาสักการบูชา หรือประพรมตามร่างกาย จะช่วยเพิ่มพูนพลังกายทิพย์ให้สูงขึ้น อันจะน ามาซึ่งความเป็น
สิริมงคล
น าท่านเที่ยวชมวัดศรีเมอืง เป็นพระอารามหลวง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2106 ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ในนคร
หลวงเวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ 
เกี่ยวข้องกับการท าพิธีส าคัญของกษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ จะต้องน าน้ าพุทธมนต์จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
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วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก ซึ่งเป็นวัดที่คนลาวเคารพนับถือ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทน์  
น าท่านเข้าชมพพิธิภัณฑห์อพระแก้ว (Hor Phra Kaew Museum( ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแกว้
มรกต หรือพระพทุธมหามณรีตันปฏมิากร ปัจจุบันเหลือเพียงพระแท่นที่ประดิษฐาน เพราะพระแก้วมรกตองค์
ปัจจุบันได้รับการอัญเชิญลงมาประทับที่กรุงเทพมหานครในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยสมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นผู้อัญเชิญ ปัจจุบันส่วนในของพิพิธภัณฑ์นั้น จัดแสดงพระแท่นบัลลังก์ปิดทอง
จารึกพระไตรปิฏก ภาษาขอมและกลองส าริดประจ าราชวงศ์ลาว ส าหรับประตูใหญ่ทั้งสองเป็นของเก่าที่
หลงเหลือมาแต่เดิม บานประตูจ าหลักเป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่3( 
 ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเวียงจันทน์ เพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูง 
16.10 น. ออกจากเวียงจนัทน ์สูห่ลวงพระบาง โดยรถไฟความเรว็สงูชัน้ 2 ขบวนที ่C82 
18.02 น. เดินทางถึงหลวงพระบาง  
ค่ า  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่4( 

หลังอาหารให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชมตลาดมดื (Night 
Market( บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวัง
จนสุดถนน อิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าใน
บรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเสื้อยืด
สกรีนเป็นภาษาลาว ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋าถือ 
เครื่องประดับ โลหะแกะสลัก ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นของตลาดแห่งนี้คือสินค้าแทบทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของ
ชาวบ้านแท้ๆ วางจ าหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้ อีกทั้งยังมีเบเกอรี่หรือขนมเค้กต่างๆ มากมายหลายชนิดให้
ท่านได้ลิ้มลอง ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พกัที ่The Grand Hotel 4* หรอืเทียบเทา่  

วันทีส่าม ตักบาตร-ตลาดเชา้–บา้นซา่งไห-ถ้ าติง่-น า้ตกตาดกวางส–ีบา้นผานม–พระธาตภุษู ี
05.00 น ตื่นเช้าไปร่วมท าบุญ-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( 
น าท่านนั่งรถออกตัวเมืองหลวงพระบางแวะบ้านชา่งไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ า
โขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าขาว จ าหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมือง
จ าพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจ าหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความ
ร่วมมอืของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้านอย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว 
จากนั้นลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ าโขงสู่ถ้ าติง่ (Ting Cave) ซึ่งเป็นถ้ าอยู่บน
หน้าผาริมแม่น้ าโขงมีอยู่ 2 ถ้ า คือ ถ้ าล่างและถ้ าบน ถ้ าติ่งลุ่มหรือถ้ าล่างสูง 60 เมตรจากพื้น
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น้ า มีลักษณะเป็นโพรงน้ าตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพทุธรูปไม้จ านวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน 
มีทั้งปางประทานพรและปางห้ามญาติ ถ้ าติ่งบนจะไปทางแยกซ้าย เดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ าไม่ลึกมากมี
พระพุทธรูปอยู่ในถ้ าแต่ไม่มากเท่าถ้ าล่าง สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดา
ผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นผู้น าพระพุทธรูปเข้ามา จึงทรงใช้ถ้ าติ่งเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา  สมควรแก่เวลาแล้วล่องเรือกลับตัวเมือง  

เที่ยง รบัประทานอาหารวนั บนเรอื ระหวา่งลอ่งกลบัตัวเมอืงหลวงพระบาง (มือ้ที ่6(  
 น าเดินทางสู่น า้ตกตาดกวางส ีระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ห่างจากหลวงพระบาง 30 

กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทาง เป็นหนึ่งในน ้าตก
ที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น ้าใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของน ้าตกที่ตกลดหลั่น
เป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่า
ร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น ้าตก อิสระให้เวลาถ่ายภาพและดื่มด่ ากับธรรมชาติ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่บา้นผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมา
จากเมืองสิบสองปันนา มีประชากรประมาณ 250 ครอบครัว ผู้หญิงชาว
ไทลื้อช านาญในการทอผ้า ในอดีตบ้านผานมเป็นแหล่งทอผ้าถวายเจ้า
มหาชีวิตและราชส านักในปัจจุบัน บ้านผานมได้รับการยกระดับจาก
ทางการให้เป็น “หมูบ้านวัฒนธรรม” ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอ

ที่มีชื่อเสียงมาก มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า มีการ
สาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิมและยังมีผ้าทอรูปแบบต่าง
จ าหน่ายให้นักท่องเที่ยว ผ้าทอบ้านผานมมีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบ
ลื้อแท้ๆและผ้าที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง 
ผ้ารองแก้วรองจาน ฯลฯ จากนั้นน าทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง
หลวงพระบาง  
น าท่านเดินทางสู่พระธาตภุษู ี (Phou Si Mountian) เดินขึ้นบันได 328 ขั้น สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจ าปา 
ภูษีนี้ หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอด
พระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ าโขงจรดปากแม่น้ าคาน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่
ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทอง
ส าริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามบ่ายแก่ๆ แบบนี้แสงแดแจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุก
ปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอยเลยทีเดียว ให้ท่านได้ชม
พระอาทิตย์ทิ้งดวงยอมเย็นที่นี่เพื่อเก็บไว้เป็นภาพประทับใจ                                                     

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่7( หลังอาหารน าคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก   
พกัที ่The Grand Hotel 4* หรอืเทียบเทา่  
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วันทีส่ี ่ วัดเชียงทอง-พระราชวังเกา่-หอพระบาง-นั่งรถไฟความเรว็สูง-เวยีงจนัทน–์ประตชูยั-สนามบนิ-กรงุเทพฯ  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั (มือ้ที ่8(  

น าท่านเที่ยวชมวัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวง
คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้า
มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สอง
พระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบางถือว่าเป็นสถาปัตยกรรม
ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากสมิหรืออุโบสถของวัดเชียงทองถือว่าเป็นที่
สะท้อนศิลปะล้านช้างออกมาได้อย่างชัดเจนเห็นได้จากหลังคาแอ่นโค้ง
ลาดต่ าลงมาซ้อนกันอยู่สามชั้น ส่วนกลางของหลังคามีเครื่องยอดสีทอง
ชาวลาวเรียกว่าช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นวัดที่
พระมหากษัตริย์สร้าง เพราะหากเป็นวัดสามัญทั่วไปแล้วจะมีช่อฟ้าเพียง 
1-7 ช่อเท่านั้น ส่วนหน้าบันหรือที่ชาวลาวเรียกว่าโหง ่ ประดับตกแต่ง
ด้วยเศียรนาคและลวดลายเกี่ยวกับศาสนาพุทธภายในสิมเป็นที่ประดิษฐาน พระประธาน หรือพระองค์
หลวง รวมถึงพระบางจ าลอง ที่ประดิษฐานอยู่ด้านข้างหลังจากที่กราบไหว้องค์พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ห้าม
พลาดไปชมผนังด้านหลังของพระอุโบสถซึ่งเป็นงานกระจกสีที่ประดับตกแต่งจนกลายเป็นต้นทองขนาดใหญ่ และ
รูปสัตว์ในวรรคดี สื่อถึงต านานการสร้างเมืองหลวงพระบางเมื่อกาลก่อน ถือเป็นสมบัติล้ าค่าที่ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์และเยี่ยมชมนอกจากนี้ก็ยังมีหอพระพทุธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบตกแต่งด้วย
กระจกสีเป็นลวดลายสวยงาม บอกเล่าถึงนิทานพื้นบ้านที่มีค าสอนเกี่ยวกับธรรมะไว้เตือนสติผู้คน เป็นผลงานที่
ทรงคุณค่า และยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

น าท่านเข้าชมพระราชวงัเกา่ (Royal Palace Museum) เป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรี
สว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 
พ.ศ. 2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรม 
ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระ
ต าหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย  
และน าท่านนมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็น
พระพุทธรูปประทับยืนปรางค์ห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน 

น้ าหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองค า 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์
ประดิษฐานอยู่

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่9(  
 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูง  
13.34 น. ออกจากหลวงพระบาง สูเ่วยีงจนัทน ์โดยรถไฟความเรว็สงูชัน้ 2 ขบวนที ่C81 
15.19 น. เดินทางถึงเวียงจนัทน ์ 
16.30 น. น าท่านชมประตชูยั หรือปะตูไซ เป็นอนุสรณ์

สถานตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ 
ก่อสร้างเพื่อเป็นการสดุดีวีรชน ผู้ร่วมรบ
เพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส 
ปะตูไซถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง 
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บริเวณโดยรอบมีลานน้ าพุและสวนสาธารณะ เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ 
20.30 น. ออกเดินทาง โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ WE75 (บรกิารอาหารวา่ง และเครื่องดืม่บนเครือ่ง( 
21.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 ***ขอบพระคณุทกุทา่นที่ใชบ้รกิาร*** 
เงือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยและประเทศปลายทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงทัง้นีข้ึน้อยู่กบัมาตราการณข์องภาครฐัทัง้ 2 

ประเทศ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืเรียกเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิ่ม กรณมีีค าสัง่หรอืประกาศเงือ่นไขเพิม่เติม
ของทางภาครฐั 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาเดก็ 
เสรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ราคาเดก็ 
ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

14-17 ก.ค. 65 24,999 24,999 23,999 4,000 
28-31 ก.ค. 65 24,999 24,999 23,999 4,000 
11-14 ส.ค. 65 25,999 25,999 24,999 4,000 
25-28 ส.ค. 65 23,999 23,999 22,999 4,000 
22-25 ก.ย. 65 23,999 23,999 22,999 4,000 
20-23 ต.ค. 65 25,999 25,999 24,999 4,000 
10-13 พ.ย. 65 23,999 23,999 22,999 4,000 
24-27 พ.ย. 65 23,999 23,999 22,999 4,000 
3-6 ธ.ค. 65 25,999 25,999 24,999 4,000 
10-13 ธ.ค. 65 25,999 25,999 24,999 4,000 

30 ธ.ค. 65-2 ม.ค. 66 27,999 27,999 26,999 5,500 
หมายเหต.ุ- การจองตัว๋รถไฟเปน็แบบระบบ Random ทีน่ัง่บนรถไฟอาจจะไมต่ดิกนั 

ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะพยายามใหไ้ดท้ีน่ัง่ใกลก้นัมากที่สดุ 
 
อตัรานีร้วม 
ค่าต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–เวียนจันทน์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป( / ค่าต๋ัวรถไฟความเร็วสูงชั้น 2 / ค่ารถตูป้รับ
อากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 
ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม( / ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดท่านละ 30 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตาม
รายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของกรรมธรรม์( / มัคคุเทศก์บริการ
ตลอดการเดินทาง / ค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางชาวไทยเท่านั้น / มีบริการน้ าดื่มวันละ 2 ขวด / ค่าข้าวเหนียวตักบาตร 
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อตัรานี้ไมร่วม 
ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 400 บาท*** ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า / 
ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าเอกสาร
แสดงการฉีดวัคซีนโควิดครบโดส / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ าหนัก
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 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นที่เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 21 วนั 

 
เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทัวร์ 
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร 
และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า 
เงือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรอืเกบ็คา่ใชจ้า่ยบางสว่นที่เกดิขึน้จริง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-44 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-20 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

2. เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ ามันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น 

3. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัว
เครื่องบิน ค่าภาษีน้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงจ านวนที่ก าหนด 

6. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักใช้จ่ายคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย 

7. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 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 

 
 
 
 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

