
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24182 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

LAOS 4Days 3Nights  
ซปุตาร.์..สายบุญ ตกับาตรเขา้วดั 
กำหนดการเดนิทาง สงิหาคม-กนัยายน 2565 

 
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) 

 ชมเมอืงมรดกโลก นำ้ตกตาดกวางส ีพระราชวงัหลวงพระบาง วดัวชินุราช พระธาตพุสู ี
 ตกับาตรขา้วเหนยีวทีห่ลวงพระบาง วดัเซยีงทอง Joma CAFE คาเฟส่วนพนูสขุ ชอ้ปปิง้ตลาดมดื  
 ไหวพ้ระขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ที ่พระธาตหุลวง วดัสเีมอืง เชค็อนิแลนดม์ารค์ของลาว "ประตชูยั" 
 เกบ็ภาพความประทบัใจกบัไฮไลทว์งัเวยีง บลลูากนู ถำ้ปดูำ และ สะพานสฟีา้ 
 ลอ่งเรอืแมน่ำ้ซอง ชมบรรยากาศและความสวยงามของวงัเวยีง 



 
 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ คนขับรถทอ้งถิน่ ตามทำเนยีม  

ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ (ยกเวน้เดก็ต่ำกว่า 2 ขวบ)  

สำหรบัหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเดก็ตำ่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีครัง้** 

 

กวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ 

วันแรก      ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง - ตลาดมืด 
11.30 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน 

Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร 
14.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1030 นำท่านผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 
16.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว 

นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ลาวเท่ากับประเทศไทย)  
นำทุกท่านเดินทางสู่ ใจกลางเมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่มีมานานกว่า 1200 ปี เมืองหลวง
พระบางเป็นทั้งเมืองหลวงของราชอาณาจักรโบราณและยุคสมัยใหม่  
จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนที่ ตลาดมืดหลวงพระบาง จะมีการตั้งร้านรวงขายของเป็นแถวแนวยาวผ่านพระราชวังเก่า
ไปจนถึงวงเวียน ลักษณะคล้ายกับถนนคนเดินบ้านเรา มีการปิดถนนให้ได้เปิดร้านกันอย่างเต็มที่ สำหรับของที่วางขาย
จะออกเป็นของที่ระลึกต่างๆ งานแฮนด์เมด งานหัตถกรรม มีสินค้าหลากหลายแนว  

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ  
ที่พัก  โรงแรมสายสัมพันธ์, Sunway Hotel หลวงพระบาง โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(ไมม่รีาคาสำหรบัเดก็) พกัเดีย่ว 

18 – 21 สงิหาคม 2565 14,888 2,500 

25 – 28 สงิหาคม 2565 14,888 2,500 

01 – 04 กนัยายน 2565 14,888 2,500 

08 – 11 กนัยายน 2565 14,888 2,500 

15 – 18 กนัยายน 2565 14,888 2,500 

22 – 25 กนัยายน 2565 14,888 2,500 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 14,888 2,500 



วันที่สอง   เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – น้ำตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี – คาเฟ่สวนพูนสุข – วัดวิชุลราช – 
พระราชวังหลวงพระบาง - พระธาตุสี - ตลาดมืดหลวงพระบาง 
เชิญท่านร่วมทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัด
ต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของ
ชาวหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินชมตลาดเช้าของชาวหลวงพระบางซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหาร
พื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว *อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าของตักบาตร* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า  

นำท่านชม น้ำตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความ
งดงามของน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงราว 70-80 เมตร ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่น
ผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่ม
ด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ บันทึกภาพอันประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  
 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปนั่งเล่นที่ คาเฟ่สวนพูนสุข *ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม* ร้านกาแฟ ร้านอาหาร 

บรรยากาศสบายๆ การเดินทางระหว่างตัวเมืองหลวงพระบางมาน้ำตกตาดกวางสี แวะดื่มด่ำเก็บภาพบรรยากาศ 
สะพานเดินทางท้องทุ่งนาอาหารอร่อย กาแฟตี ขนมเค้กบอกได้เลยว่าอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาวิวสวยคุ้มค่าการเดินทาง
แน่นอน  



จากนั้นพาทุกท่านชมความสวยงามของ วัดวิชุนราช เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองหลวงพระบาง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2046 
โดย วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ อาทิ พระแซกคำ, พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระ
แก้วมรกต) ก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ, พระแก้วขาว จาก จ.เชียงใหม่ ฯลฯ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการ
ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชมหอพระบาง เป็นที่ประดิษฐาน
พระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็น
ทองคำ 90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พาทุกท่านเที่ยวชม พระธาตุพูสี ตั ้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง 
สามารถเดินขึ้นบันได 328 ขั้นเพื่อชมความสวยงามของพระธาตุ และชมวิวของหลวงพระบางได้แบบ 360 องศาจาก
ด้านบน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ำ    อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ตลาดมืดหลวงพระบาง  
ที่พัก  โรงแรมสายสัมพันธ์, Sunway Hotel หลวงพระบาง โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
วันที่สาม   หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – วัดใหม่ - คาเฟ่ Joma Bekery – สถานีรถไฟฟ้าความเรว็สงูหลวงพระบาง – วังเวียง 

– บลูลากูน – ถ้ำปูคำ – สะพานสี่ฟ้า - ล่องเรือแม่น้ำซอง - ถนนคนเดินวังเวียง 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า  

 นำท่านชม วัดเซียงทอง อีกหนึ่งความสวยงามของเมืองหลวงพระบาง เป็นวัดที่สำคัญ และมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ของลาวสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเซษฐาธิราช วัดนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่า เป็นดั่งอัญมณีแห่ง
สถาปัตยกรรมสาว ด้วยความงดงาม และยังคงซึ่งไว้ซึ่งรูปแบบของศิลปะล้านช้างที่สมบูรณ์ ทางด้านหลังของพระวิหาร
ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอพระม่าน และพระพุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดอกลวดลายสวยงาม
เป็นเอกลักษณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จากนั้นพาทุกท่านไปที่ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม เป็นวัดที่มีกำแพงหน้าอุโบสถสวยงามที่สุด กำแพงสีทองอร่ามนี้บอก
เล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรซาดกและรามเกียรติ์ ทำให้วัดใหม่สุวรรณภูมารามดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นตั้งแต่เดินขึ ้นมาที่
ระเบียงอุโบสถจนรอบบริเวณวัด  
จากนั้นนำทุกท่านแระพักผ่อนที่ คาเฟ่ Joma Bakery *ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม* เป็นอาหารสไตล์ตะวันตก 
เน้นฟาสต์ฟูดส์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ แซนด์วิช พิซซ่า สลัต ซุป เครื่องดื่มร้อน เย็นต่างๆ ไอศกรีม ในส่วนของเบเกอรี่ จะเป็น
ประเภทขนมปัง คุ๊กกี้ และ เค้ก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน   
นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อข้ึนรถไฟความเร็วสูงเดินทางจากหลวงพระบางสู่วังเวียง 
**เวลารถไฟอาจจะมีการเปลี ่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่แจ้งให้ทราบหากมีการ
เปลี่ยนแปลง** 

 
 
 
 
 
 
 
 เดินทางถึง วังเวียง พาทุกท่านไปซมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองนี้นั้นก็คือ บลูลากูน สระเขียวมรกต ที่เที่ยวยอด

ฮิตของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะเวียนมาสัมผัสความสงบ โดยมีภูเขาล้อมรอบ  
 ในบริเวณนั้นมี ถ้ำปูคำ ชมหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปปางนอน รวมถึงเข้าไปดูปูคำ มีระยะทางขึ้นถ้ำประมาณ 80 

เมตร เป็นทางลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการขึ้นถ้ำปูคำ คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไปกายในถ้ำปูคำแล้วเห็นปูคำ
ถือว่าโชคดี หรือมีบุญ ปูคำ ตัวโตเต็มที่จะมีสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวน้อยกระดองจะเป็นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออก
ทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นพาทุกท่าน แวะถ่ายภาพกับ สะพานสีฟ้า *ไม่รวมค่าขึ้นสะพาน* อีกหนึ่งมุมถ่ายรูปสวยๆในวังเวียง ทอดข้าม

แม่น้ำซอง นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเดินชมวิวและถ่ายรูปสวยๆบนสะพานแห่งนี้กัน จากนั้นพาทุกท่าน ส่องเรือชม
แม่น้ำซอง *ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ* ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศตลอดสองข้างทาง แม่น้ำซองเป็นแม่น้ำ
สายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียงในแขวงเวียงจันทร์ มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร สำหรับท่านใด
ไม่ประสงค์ล่องเรือ สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศโดยรอบ และบริเวณใกล้กันมีร้านค้าของพื้นเมืองมากมาย ให้ท่าน
ได้ช๊อปปิ้งเป็นของฝากที่ระลึกอีกด้วย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ   
 จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัยาศัยที่ ถนนคนเดินวังเวียง โดยสองข้างทางจะมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย 

แนะนำให้ท่านได้ลองชิมโรตีที่เปีดเรียงกันหลายร้าน และช้อปปิ้งชุดพื้นเมือง กระเป๋า มากมาย 
ที่พัก  โรงแรม THAVISOUK HOTEL AND ISLAND,วังเวียง โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
วันทีส่ี ่ เวยีงจนัทน ์– พระธาตหุลวง – ประตชูัย – วดัสเีมอืง – ทำอากาศยานนานาชาตวิัตไต   
                 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
เช้า รับประทานอาหาร  เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นนำทุกท่านสู่ เวียงจันทน์ เที่ยวชมความสวยงามของ พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกะจุฬามณี ตามตำนาน

กล่าวว่าหลังจากสร้างพระธาตุพนม พระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ ผู้รองเวียงจันทน์ ได้ทําพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
จากเมืองราชคฤห์ไว้ที่น่ีแล้ว และนำท่านชม ประตชูัย หรือปะตูไซ เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งของเวียงจันทน์ครับ ที่นี่
สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานให้กับประชาชนที่ต่อสู้และเสียชีวิตในสงครามก่อนการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ จะเห็นได้
ว่าประตูชัยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส บริเวณโดยรอบจะ
ถูกล้อมรอบด้วยสวนสวย น้ำพุ และดอกไม้ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม 

 



 จากนั้นพาทุกท่านไปขอเงินทองที่ วัดสีเมือง เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิ ราช ในนครหลวงเวียงจันทน์ 
ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับการทำพิธี
สำคัญของกษัตริย์โบราณ เช่น การราชาภิเษกขึ้นครองราชย์จะต้องนำน้ำพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบ
พิธีพุทธาภิเษก ภายในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ชำรุดไปแล้ว 
บางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่ ซึ่งพระพุทธรูปที่วัดแห่งนี้เป็นที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าใครมาขอพรก็
จะสมดังใจ คนส่วนมากมักมาขอพรเรื่องเงินทองและโซคลาภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต เวียงจันทร์ 
13.45 น.   นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบินที่ FD1041 
14.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย 
 

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

 
 
 
 
 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้งทางบกและ
ทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้ทางเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยและ
ผลประโยชนข์องลกูคา้เปน็สำคญั และการบรกิารของรถบัสนำเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศลาว สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง 
มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ 
เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์



 
 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 
 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด  ค่ามินิบาร์ในห้องและ
ค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางลาวได้ประกาศ
ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศลาวไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ัน ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
 

 

 มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมดน้ีแล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์/อีเมล์ 

• ส่งรายชือ่สำรองทีน่ัง่ ผู้เดนิทางตอ้งสง่สำเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด
, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

อตัราคา่บรกิารรวม 



 

 

 

 

 

✓ เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง  
ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม 
และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด  
✓ หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใด

ส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 
✓ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 

กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถาม
กับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

✓ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 
 
 
 

1. กรณีผู้ร่วมคณะยนิดีที่จะเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสทิธิ์ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์  (มีไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทางที่
ประเทศลาว) 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่า นได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ 

ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก   โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที ่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดนิทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/ท่าน/วัน 
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศลาว สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย

มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อย
แล้ว 

17. เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมี
ความพร้อมที่จะทำตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่
ละประเทศและสายการบิน  

18. ผู้เดินทางไปประเทศ สปป.ลาวจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสฉบับจริงหรือสำเนา (อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง) 
โดยไม่สามารถแสดงผ่านระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์ได้ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

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

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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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