
  

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24717 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

10.15 น. รับท่านขึ้นรถที่ หนองคาย โดยรถตู้ปรับอากาศ (VIP) ต่อไปยัง ด่านพรมแดนท่าเรือหนองคาย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้าม 
แม่นำ้โขงดว้ยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้า โขงที่หล่อเล้ียงไทยและลาวมายาวนาน นำท่านเดินเข้าสู่ ด่าน ท่านาแล้ง นครหลวง
เวียงจันทน์โดยรถมินิบัส สู่เมืองหลวงของประเทศลาว เมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่เป็นเอกลักษณ์น่าสนใจธรรมชาติอันแสน
สวยงาม สถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานระหว่างความเก่ากับความ ทันสมัยได้อย่างลงตัวจากน้ันนา ท่านชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว ชม อนุสาวรีย์ ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราช (ในอดี ตเรี ยกว่า "อานุ สาวะลี"( เป็นอนุสรณ์สถานต้ังอยู่
ท้ายสุดทางทิศ ตะวนัออกเฉียงเหนือของถนนลา้นชา้ง ใจกลางนครเวียงจันทน์ประเทศลาวก่อสร้างในระหว่างปีพ.ศ. 2500ถึงปีพ.ศ. 2511[1] 
เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร้วมรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ปะตูไซถูกตกแต่งดว้ยศิลปะแบบล้าน ช้าง นำสัตว์ในตำนานตาม
ความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค เปน็ต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์- ฮินดูมาตกแต่ง บริเวณโดยรอบมีลานจัดการ
แสดงนำ้พุประกอบดนตรีและสวนปะตูชัย 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

นำท่านนมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วน หัวเหน่า 27 พระองค์ซ่ึง
ได้อญัเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ประเทศอินเดีย สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะข้ึนใหม่ ภายหลงัจากถูกพวกจีนฮ่อขุดหาสิ่งของมีค่าร้ื
อส่วนยอดพระธาตุลงมาถึงช้นั บลัลงัก์ตามตา นานกล่าวว่าพระธาตุหลวง มีประวตักิารก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนม ใน
ประเทศไทย นบั เป็นศูนยร์วมใจของประชาชนชาวลาวทั่ว ประเทศ และปรากฏความเกี่ยวพนักบั ประวตัิศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้า 
โขงอย่างแยกไม่ออกต่อดว้ยเก็บภาพ ที่ระลึกหน้าประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2512 เป็ นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้
เสียสละชีวิตใน สงครามก่อนหน้าการปฏิวตัิของพรรคอมมิวนิสต์ลักษณะสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส แต่ลกัษณะสถาปัตยกรรมก็ยงัมีเอกลกัษณ์ของลาวปรากฏให้เห็นอยา่ งชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นพระพุทธรูป ศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหา
กาพยร์ามายณะ แบบปูนป้ันใตซ้ ุ้มประตูโคง้ของประตูชยั ข้ึนบนัไดไปชมทิวทศัน์ของนคร เวียงจันทน์ แวะนมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง วัดศรีเมือง
สร้างข้ึนในปีพ.ศ.2106 โดยพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชไดล้งความเห็น ให้สร้างวัดศรีเมือง ณ ที่แห่งน้ีต่อมาถูกกองทพั สยามทา ลายลงในปีพ.ศ.
2371และสร้างวดัศรีเมืองข้ึนมาใหม่ในปี พ.ศ.2458 ภายในวดัศรีเมืองมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยมู่ ากมายนบั เป็นศาลหลกัเมืองสิ่งศกั 
ด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง เวียงจันทน์น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเวียงจันทน 

วนัแรก หนองคาย-ด่านพรมแดน-เวียงจนัทน์-ประตูชยั-พระธาตุหลวง เวียงจนัทน์-หอพระแกว้-รถไฟด่วนลาว-จีน EMU-

หลวงพระบาง                                                                                                        (-/L/D) 



 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ หอพระแก้ว เวียงจันทน์ แต่เดิมหอพระแก้วนั้นเคยเป็นวดั หลวง ประจา ราชวงศ์ของลาว พระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราช มีพระราชประสงค์ให้สร้างข้ึนเม่ือปีพ.ศ. 2108 เพื่อใช้เป็ นที่ ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากนครเชียงใหม่ 
อาณาจักรล้านนา เมื่อต้องเสด็จกลับมาครองราช บลัลงัก์ลา้นชา้งหลงัจากที่พระราชบิดาคือพระเจา้โพธิสารสิ้นพระชนมล์ งในการทา ศึก
สงครามกบั สยาม เม่ือปีพ.ศ. 2322 นครเวียงจันทน์ถูกกองทัพสยามตีแตก กองทัพสยามได้อัญเชิญพระแก้วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์ สิทธิ์ คู่
บา้นคู่เมืองของนครเวียงจนั ทน์ไป พร้อมท้งักวาดตอ้ นราชวงศ์ชาวลาวกลบั ไปยงักรุงเทพมหานครปัจจุบนั เป็น ของที่ถูกบูรณะข้ึนใหม่
เกือบท้งัหมด ในปีพ.ศ. 2480-2483 ส าหรับส่วนในของพิพิธภณั ฑ์น้ัน จดัแสดง พระแท่น บัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฏก ภาษาขอมและ
กลองสา ริดประวงศล์ าว สา หรับประตูใหญ่ท้งัสองเป็นของ เก่าที่หลงเหลือมาแต่เดิม บานประตูจา หลกัเป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ บริเวณโดยรอบของหอพระ แกว้เงียบสงบ ร่มเยน็ มีไหขนาดกลางจากทุ่งไหหินในแขวงเชียงขวางวางต้งัอยู่1 ใบ อาณาบริเวณรอบ ๆ วัด
สีสะ เกดและหอพระแกว้เคยถูกใชเ้ป็นศูนยก์ลางของหน่วยงานปกครองของฝรั่งเศสสมยัอาณานิคมมาก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.11 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟ เมืองหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ซ่ึงไดร้ับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดก โลกเม่ือเดือน
ธนั วาคม พ.ศ.2538 ดว้ยเหตุผลก็คือเมืองหลวง มีวดัวาอารามเก่าแกม่ ากมาย มีบา้นเรือนเป็นเอกลกัษณ์ ตวัเมืองต้งัอยรู่ ิมแม่น้า โขงและแม่
น้า คาน ซึ่งไหลบรรจบกนั ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวเมืองหลวงพระบาง มีบุคลิกที่ยิม้ แยม้แจ่มใส เป็นมิตร มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่งดงาม 

 คำ่  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  

 พักที่ โรงแรมมะโนลัค ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

  

 

เช้าตรู่ ตื่นเช้าไปร่วมท าบุญ-ตกั บาตรกบั ชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบาง ทุกบา้นจะพากนัออกมานั่งรอตัก บาตร พระสงฆ์ที่
เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็ นร้อยๆรูปซึ่ งเป็ นภาพยามเช้าท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดย สะทอ้ นถึงวิถีชีวิตของสังคมอนั สงบสุขและ
ความเลื่อมใสศรัทธาท่ีมีต่อพุทธศาสนาท่ีหยงั่ รากลึกลงในวฒั นธรรม ของชาวล้านช้าง (รวมค่าใส่บาตรและชุดพื้นเมือง( 

 
 
 
 
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำทุกท่านเดินทางสู่ ถ้ำปากอู หรือ ถ้ำาติ่ง เป็นถ้า ที่อยุ่ปากทางสบอูต้งัอยกู่ ลางภูเขาลูกใหญ่ที่ต้งัตระหง่านอยบู่ นริม แม่น้า โขง ห่างจาก
ตวัเมืองหลวงพระบาง ประมาณ 29กิโลเมตร ฝั่งตรงข้ามบ้านปากอูจุดเช่ือมของแม่น้า สองสาย คือแม่น้า โขงและแม่น้า อูมาบรรจบกนั จึงเป็น
ที่มาของ ชื่อ"ถ้า ปากอู" ซ่ึงถ้า ปากอูหรือถ้า ติ่ง มีความสา คญั มาอย่าง ยาวนาน เพราะถือไดว่้าเป็นเทวสถานของเจา้ที่แม่น้า โดยในสมยัโบ
ราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ซ่ึงหินงอกหินยอ้ยที่มีอยมู่ ากมายภายในถ้า น้นั เป็นที่สิงสถิตของ
ผีท้งัวิญญาณในน้า และในถ้ำ 

วนัท่ีสอง  หลวงพระบาง-ตกับาตรขา้วเหนียว-ถ ้าาต่ิง-น ้าาตกตาดกวางซี-น ้าาตกตาดแส้-ตลาด Night Market  
                                                                                                        (B/L/D) 



 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

บ่าย นำาทุกท่านเดินทางสู่ น้ำาตกตาดกวางซีน้า ตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ห่างจากหลวงพระบาง30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนั ตก
เฉียงใต้หน่ึงในน้า ตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้า ตกที่ตกลดหลนั่ เป็น ชั้น ๆ อย่า งสวยงามแต่ละช้นั เกิดจากการ
ผสมของหินปูน 

 

 

 

 

 
 

สูงราว70 เมตร มี2 ช้นั สภาพป่าร่มรื่นและบริเวณโดยรอบ น้า ตกน้ันก็ยงัป่าอุดมสมบูรณ์เนื่องจากตวัน้า ตกต้งัอยู่ในเขตป่าสงวน มีสะพาน
และเส้นทางเดินชมรอบๆ น้า ตก (สามารถเล่นน้ำตกได้( 

จากน้นั นา ท่านสู่ น้ำาตกตาดแส้ มีลกัษณะเป็นน้า ตกขนาดเล็กเป็นช้นั ๆ บริเวณรอบๆน้า ตกมีพ้ืนที่ใชส้อยที่ถูก สร้างข้ึนมาใหม่ต่างจากน้า 
ตกตาดกวางสีและมีดาดฟ้าข้ามน้า ตกที่คุณสามารถผ่อนคลายและเพลิดเพลินไป กบั เสียงของน้า ตกใกลๆกัน มีปางช้างให้นัก ท่องเที่ยวมี
โอกาสเยี่ยมชม ให้อาหารช้าง หรือแมก้ระทงั่ ขี่ช้าง 

 



ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 

 นำาทุกท่าน อิสระช้อปปิ้ง ที่และชมบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรีได้ ที่ ตลาดมืด Night Market อิสระชอ้ ปปิ้ง
ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ วัดวิชุนราช สร้างข้ึนโดยพระเจา้วิชุนราชในราวปีพ.ศ. 2057 วดัน้ีผ่านการเผาทา ลายโดยจีนฮ่อที่ เข้ามาปลน้ เมืองในอดีต
และไดร้ับการบูรณะ ใหม่ในปีพ.ศ. 2457 โดยนายช่างชาวฝรั่งเศสผูท่ี้ไดท้ า การบูรณะนคร วัดจุดเด่นของวดัแห่งน้ีคือเป็นที่ประดิษฐานพระ
ธาตุหมากโม พระธาตุที่มีลกัษณะพิเศษคล้ายผลแตงโมคว่า คล้าย สถูปแบบฟองน้า ที่สาญจี ประเทศ อินเดีย พระพุทธรูปแบบลังกาหรือ
สุโขทัย ซึ่งพระธาตุหมากโมเคยถูกปฏิสังขรณ์ มาแลว้ 2คร้ัง ในปีพ.ศ.2402 รัชสมยัเจ้ามหาชีวิตสักรินทร์(คา สุก(และบูรณะอีกคร้ังในปีพ.ศ.
2457 รัชสมยัเจ้ามหา ชีวิตศรีสว่างวงศ์ซ่ึงในการบูรณะคร้ังน้ีไดค้ น้ พบโบราณสถานศิลปวตัถุมากมาย เช่น เจดีย์ทองค า พระพุทธรูป หล่อส 
าริด พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงิน และโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้ว เช่น เดียวกับพระ แกว้มรกต ปัจจุบนั โบราณวตัถุ
เหล่าน้ีได้เก็บรักษาไว้ในพระราชวงัหลวงพระบางในปัจจุบนั ได้เปิดส่วนหน่ึงเป็น พิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาโบราณวตัถุส าคญั ๆ รวมไปถึง ซุ้ม
ประตูโขง ในพระอุโบสถที่เป็นซุ้มประตูโขงที่เก่าแก่ ที่สุดของเมือง ต่อดว้ยเข้าชมหอพิพิธภณั ฑแห่งชาติชม พระราชวงัหลวง ข้ึนในปีพ.ศ. 2477 
เพื่อเปน็ที่ประทบัของ 



เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศอ์อกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สร้างฐานซ้อนกนั หลายช้นั หลงัคามุงกระเบ้ือง นบั เป็น การผสมผสานความ
งดงามของตวัอาคารแบบฝรั่งเศสกบัศิลปะแบบล้านช้างในตวั พระราชวงัไดอ้ย่างลงตวั เจ้ามหา ชีวิตศรีสว่างวงศป์ ระทบัอยทู่ พระราชวงัห
ลวงพระบางจวบจนสิ้นพระชนม์ 

 
นำท่านเดินทางสู่ วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สวยงามดว้ยศิลปะแบบล้านช้าง “หลงัคาปีกนก”3 ชั้น สร้างข้ึนในสมยัพระ เจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 
2102-2103 ภายในอุโบสถมีงานจิตรกรรมฝาผนงัเรื่องราวในพระชาดกและนิทานพ้ืนบ้าน สวยงามนอกจากน้นั ภายในเขตวดัยงัมีพอพระ
ม่านซ่ึงเป็นที่ประดิษฐาน “พระม่าน”1ใน 3 พระพุทธรูปคู่เมืองของ หลวงพระบางหอพระพุทธไสยาสน์ที่มีงานประดบักระจกสีเป็นลายเรื่องราว
พ้ืนบา้นของชาวลาวและยงัเป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์อายุกว่า 400 ปี พระธาตุศรีสว่างวงศ์ซึ่งเป็ นสถานท่ีเก็บพระอัฐิของเจ้า
เมืองใน อดีต และโรงราชรถพระโกศหรือ“โรงเม้ียนโกศ” โรงราชรถเจ้าเมืองโบราณ ภายในมีราชรถไม้แกะสลักปิ ด ทองคา เปลวและภาพแกะ
สลกัลงรักปิดทองตอนสา คญั ต่างๆ ของมหากาพยร์ามเกียรต์ิวดัแห่งน้ียงัไดร้ับการดูแลจาก เจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ ที่ได้รับการกล่าวขานและ
ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็ นสถาปัตยกรรมที่มีโดดเด่นยิ่ง นกัความงดงามและทรงคุณค่าเป็นดงั่ อญั มณีแห่งสถาปัตยกรรม
ของลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
14.45 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองวังเวียง เมืองวังเวียง เมืองแห่งขุนเขา ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูน สูงชนั ต้งัเด่น
ตระหง่าน และสายน้า เมืองตากอากาศของทหารอเมริกาในสมยัสงครามเวียดนามเมืองที่ไดช้ื่อว่า “กุย้หลิน เมืองลาว” จากน้ันน าท่าน
เดินทางไปยัง ถ้ำปูคำ ต้ังอยู่ในเมืองวังเวียง ด้านหน้าถ้ าเป็นบริเวณลา น้ าส าหรับให้ นกั ท่องเที่ยวไดพ้กัผ่อนหยอ่ นใจ มีร่มสา หรับนงั่ 
พกัผ่อน รวมถึงมีพ้ืนที่ลานกว้างสา หรับชาวต่างชาติมานอนอาบแดด จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือที่เรียก
กันว่าสระน้ าจืดสีมรกต เป็นสระที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติน้า ในสระเป็นสีฟ้าหรือเขียวมรกตเพราะน้า ที่ผุดข้ึนมาจากบาดาลมีแหล่งกา เนิดมา
จากภูเขาหินปูนที่โอบ ล้อมวงัเวียงเอาไว้ซ่ึงในหินปูมีแคลเซียมคาร์บอเนตซ่ึงทา ให้น้ าตกตะกอน จึงเหลือเพียงความใสบนผิวน้ าเท่าน้ัน (อิสระ
เล่นน้ำตามอัธยาศัย( 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธรรมชาติ,กิจกรรมพายเรือคายัค,และเสน่ห์ของการมาเที่ยววังเวียงอีกอย่างก็คือ การล่องห่วงยางในแม่น้า ซอง หรือ 
Tubing (อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย( ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ที่พัก กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ 
ร้านอาหาร เดินทางสู่ ด่านท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์ ขา้มแม่น้า โขงดว้ยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำ
โขง ต่อไปยัง ด่านพรมแดนท่าเรือหนองคาย ส่งทุกท่านถึงที่หมายอย่างปลอยภัย 



 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ(  
- ค่าตว๋ัรถไฟความเร็วสูง 
-  ค่าเข้าชมสถานท่ีตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว  
-  มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง  
-  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง  
- ค่าลองเรือแม่น้า ซอง (ประมาณคนละ 150 บาท(  
-  ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน( ในกรณีมี งาน

เทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ ปรับเปลี่ยน
โรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ ของลูกคา้เป็นสา 
คญั ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ทไี่ ม่รู้จกักนั มากอ่ น เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง1 ท่าน จ าเป็ นต้องช าระค่าห้องพัก
เดี่ยวตามท่ีระบุ  

-  ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 30,000$  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์( 
 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสลาวส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว  
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี( และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
-  ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม  
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานท่ีของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ไม่ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกา หนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั่ บนเครื่องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทา ได้ท้งัน้ีข้ึนอยู่กบั สายการบิน และ รุ่นของ

เครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็ นผู้ก าหนด  
-  ค่าภาษีน้า มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทั ฯไดอ้อกตว๋ั เครื่องบินไปแลว้  
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไป

ถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสม และความพึง
พอใจของท่าน โดยส่ วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวัน เช็คอิน 

 

 

 

 

 



 

เงื่อนไขการจอง 

- กรุณาทา การจองล่วงหน้าอย่างนอ้ย30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าครั้งที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่ง 
เอกสารยืนยนัการจอง 2วนั ตวัอยา่ งเช่น ท่านจองวนั น้ีกรุณาชา ระเงินในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่าน้นั โดยระบบจะ ยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดนิทางในพีเรียดเดิม ท่านจา เป็นตอ้ง
ทา จองเขา้มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ ไปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามี
ที่นงั่ ราคาพิเศษจา นวนจา กดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  

-  กรุณาชา ระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชา ระภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด ทาง บริษัทจะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่ง ก็ตาม  

-  กรณีลูกคา้ทา การจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง15 วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่า ทัวร์เต็ม 
จำนวน 100% 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุด 
 นักขตัฤกษ์ตอ้งยกเลิกก่อน 45วัน*  

-  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์หรือหักค่าใชจ้่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจา ตวั๋ เครื่องบิน โรงแรม และ 
ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ  

-  ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ชา ระแลว้ท้งัหมด  
-  กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิก เที่ยวบิน

โดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของ สายการบินและ
โรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ 

เงื่อนไขส าคัญอื่นๆที่ควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจา เป็นตอ้งมีข้ึนต่า อย่างน้อย8 ท่าน หากต่า กว่ากา หนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้
ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชา ระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน เดินทางตามความ
ประสงค์ต่อไป  
ตาตะลางลคา 

จำนวนคน ราคา หมายเหตุ 
2-5  12.000 บาท/คน  
8-10 9.900 บาท/คน  
15-20 9.000 บาท/คน  
25-35 8.000 บาท/คน  

 

- *เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดน้ีแล้ว* 
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
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