
 
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24815 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางก าหนดการเดินทาง 
วนัเดินทาง ราคา พกัเดีย่ว 

11 - 14 พ.ย. 65 15,888. - 3,900. - 
18 - 25 พ.ย. 65 15,888. - 3,900. - 
25 - 28 พ.ย. 65 16,600. - 3,900. - 
02 - 05 ธ.ค. 65 17,400. - 3,900. - 
09 - 12 ธ.ค. 65 17,400. - 3,900. - 
23 - 26 ธ.ค. 65 16,600. - 3,900. - 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 66 17,800. - 3,900. - 
06 - 09 ม.ค. 66 15,888. - 3,900. - 
13 - 16 ม.ค. 66 16,600. - 3,900. - 
20 - 23 ม.ค. 66 15,888. - 3,900. - 
27 - 30 ม.ค. 66 16,600. - 3,900. - 

 

 
ก าหนดการเดินทาง 

วนัท่ี ก าหนดการเดินทาง พกัโรงแรม 
1 วดัเชียงทอง-วดัวิชุน-พระธาตุพสีู-ตลาดมืด Villa Senesouk หรือเทียบเท่า 

2 ตกัรบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-น ้าตกตาดกวงสี 
บ้านผานม-บ้านซ่างไห-ถ า้ต่ิง 

Villa Senesouk หรือเทียบเท่า 

3 พระราชวงัหลวงพระบาง-Le Banneton Café-สะพานฟ้า-ถ า้นางฟ้า-บลูลากนู Thavisouk Hotel หรือ
เทียบเท่า 

4 ล่องแม่น ้าซอง-พระธาตุหลวง-อนุสาวรียป์ระตูชยั-หอพระแก้ว-วดัเจ้าแม่ศรี
เมือง 

 

 
เดินทางโดยสายการบินลาว 

QV634 BKK (สนามบินสุวรรณภมิู) – LPQ (หลวงพระบาง) 10.20-12.20 

QV633 VTE (เวียงจนัทน์) – BKK (สนามบินสุวรรณภมิู) 18.35-19.35 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

0800 คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิขาออก ประตู 8 เคาน์เตอร ์R สายการบนิลาว เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกใหทุ้กท่าน  

1020 น าท่านออกเดนิทางสูห่ลวงพระบาง โดยสารการบนิลาว เทีย่วบนิที ่QV634 
1220 เดนิทางถงึสนามบนิหลวงพระบาง น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง  
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ห้องอาหาร 
บ่าย น าท่านชมเมอืงมรดกโลก เริม่ตน้จาก วดัเชียงทอง คู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบางมาแต่โบราณ สรา้งโดยพระเจา้ไชย

เชษฐาธริาช เมื่อพ.ศ. 2103 ก่อนทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจนัทน์ และยงัไดร้บัการอุปถมัภจ์ากเจา้มหาชวีติศรสีว่าง
วงศ ์และเจา้ชวีติศรสีว่างวฒันา กษตัรยิส์องพระองคส์ุดทา้ยของลาว บรเิวณทีต่ัง้ของวดัอยู่ตดิรมิน ้าโขงทางทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมอืงหลวงพระบาง แลว้เขา้ชม วดัวิชุน สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้วิชุนราชในราวปี พ.ศ. 2057 

วดัน้ีเคยถูกเผาท าลายโดยจีนฮ่อท่ีเขา้มาปลน้เมืองในอดีตและไดร้บัการบูรณะขึ้ นใหม่ในปี พ.ศ. 2457 โดยนายช่างชาว

ฝรัง่เศสในยุคอาณานิคม จุดเด่นของวดัแห่งน้ีคือ เป็นท่ีประดิษฐานพระธาตหุมากโม ท่ีมีลกัษณะพิเศษคลา้ยผลแตงโม

คว า่ คลา้ยสถูปสาญจี ประเทศอินเดีย  จากน้ันน าท่านเดนิเทา้ขึน้สู่ พระธาตุพสีู ผ่านดงดอกจ าปาลาวกลิน่หอมใหค้ลาย
เหนื่อย ถงึยอดดอย น าสกัการะพระธาตุพสู ีทีเ่ป็นทัง้หลกัเมอืงของหลวงพระบาง พระธาตุแห่งนี้สรา้งขึน้บนภูเขาของ
ฤๅษ ี(ชื่อเดมิ) มอีายุราว 227 ปี อกีทัง้บรเิวณทีต่ ัง้ของพระธาตุยงัเป็นจุดชมววิตวัเมอืงและแม่น ้าโขงทีส่วยงาม สามารถ
มองเหน็ตวัราชธานีเก่า พระราชวงัหลวง อาคารบา้นเรอืน แม่น ้าโขงและแม่น ้าคานทีไ่หลผ่านโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขาสม
นามกล่าวขาน บา้นผาเมอืงพคูู่อารยธรรมลา้นชา้ง พรอ้มชมอาทติยย์ามอสัดงทีส่วยทีสุ่ดของเมอืงหลวงพระบาง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหาร 
จากนัน้น าท่านย่านชอ้บป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที่ ตลาดมืด (ไนทบ์าซาร)์ ตลาดยามค ่าคนืทีช่าวบา้นน าสนิคา้ทีท่ าเอง ทอเอง 
มาวางขายเรยีงรายตาม ถนนใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม  อาท ิโคมไฟกระดาษสา เสือ้ผา้ กระเป๋าปัก ผา้ปัก ผา้ซิน่ ผา้ปู
เตยีง ไมแ้กะสลกั เครื่องเงนิ ฯลฯ 
 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Villa Senesouk หรือเทียบเท่า (N1) 
 
 
 
 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - หลวงพระบาง  



 
 

 
0500 ตื่นเชา้ เพือ่ร่วมท าบุญ-ตกับาตรข้าวเหนียว (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกับาตรขา้วเหนียว ท่านทีต่อ้งการร่วมตกับาตร กรุณา

แจง้กบัไกดล์าว) ทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนัออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆ์ ทีเ่รยีงแถวเดนิมาตามถนน 
เป็นรอ้ยๆ รูปซึง่เป็นภาพยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสุขและความ
เลื่อมใสศรทัธาทีม่ตี่อพุทธศาสนาทีห่ยัง่รากลกึลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง หลงัเสรจ็จากร่วมตกับาตรขา้วเหนียว 
น าท่านแวะชม ตลาดเช้า ใหท้่านไดซ้ือ้ของกนิของฝากคนทางบา้น หรอืนัง่ดื่มกาแฟที่ร้านประชานิยม 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

น าท่านเดนิทางสู ่น ้าตกตาดกวงสี Kuang Xi Waterfall อยู่ห่างจากหลวงพระบาง 30 กโิลเมตร ไปทางทศิตะวนัตก
เฉียงใต ้หนึ่งในน ้าตกทีส่วยทีสุ่ดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน ้าตกทีต่กลดหลัน่เป็นชัน้ๆอย่างสวยงามแต่ละ
ชัน้เกดิจากการผสมของหนิปนูสงูราว 70 เมตร ม ี2 ชัน้ สภาพป่าร่มรื่น มสีะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆน ้าตก 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านเดนิทางสู ่บ้านผานม ชมผา้พืน้เมอืงชาวไทลือ้ทีม่ฝีีมอืในการทอผา้อย่างสวยงาม อดตีเป็นแหล่งทอผา้ถวายแด่
เจา้มหาชวีติ ปัจจุบนัผา้ทอจากบา้นผานมนี้มชีื่อเสยีงมาก และมกีารรวมกลุ่มตัง้เป็นศูนยห์ตัถกรรมแสดงสนิคา้ จากนัน้
น าท่านเดนิทางเพือ่ชม วธิชีวีติของชาวบา้นรมินํ้าโขงที ่บ้างซ่างไห ทีม่อีาชพีในการหมกัสาโท และตม้เหลา้โรง ขาย ทัง้
ยงัเป็นแหล่งรวม สนิคา้จ าพวกผา้ทอ ทีท่อเป็นลายสวยงามหลากหลายวางเรยีงโชวน์กัท่องเทีย่ว น าท่าน ลงเรอืเพือ่
เดนิทางไป ถ า้ต่ิง ซึง่เป็นถ้ําทีอ่ยู่บนหน้าผารมินํ้าโขง โดยจะมทีัง้ถ้ําบนและถ้ําล่าง ในสมยัก่อนเคยม ีพระพุทธรูปทอง 
เงนิ นาก แต่ปัจจุบนัเหลอืแต่พระพุทธรูปไมจ้ านวนกว่าพนัองคพ์บกบัความสวยงามและ ความลกึลบัของถ้ํา โดยทีน่ี่ยงั
เป็นสถานทีท่ีพ่ระมหากษตัรยิล์าวใชท้ าพธิกีรรมต่างๆมาแต่ครัง้โบราณ 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่ท่ี Villa Senesouk หรือเทยีบเท่า (N2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง  หลวงพระบาง  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

น าท่านชม พระราชวงัหลวงพระบาง สรา้งขึ้ นในปีพ.ศ. 2477 โดยเจา้อาณานิคมฝรัง่เศส ถวายเป็นท่ีประทบัของเจา้

มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส สรา้งฐานซอ้นกนัหลายชั้น หลงัคามุงกระเบื้ อง นับเป็นการ

ผสม ผสานความงดงามของตวัอาคารแบบฝรัง่เศสและศิลปะแบบลา้นชา้งไดอ้ยา่งลงตวั ต่อมาเมื่อมีการเปล่ียนแปลง

การปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวงัแห่งน้ีไดถู้กเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ ์โดยมีขา้วของเครื่องใชข้องเจา้มหาชีวิตลาว

จดัแสดงไวใ้หช้ม พรอ้มสกักการะพระบาง พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองอนัเป็นท่ีมาของชื่อเมืองหลวงพระบาง น าท่านแวะ

ชิม ครวัซองต ์Le Banneton Café เป็นรา้นเบเกอรี่ชื่อดังในหลวงพระบาง โดดเด่นในเรื่องของขนมปังครวัซองต์ กรอบ

นอกนุ่มใน พรอ้มกบัเครื่องด่ืมเย็นๆ อาทิ ชา กาแฟ และชาเขียวมจัฉะ ใหท้่านไดร้ิ้ มลองกนั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร 
1353 น าท่านโดยสารสู่เมืองวงัเวียง โดยรถไฟความเร็วสูง 

1445 เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองวงัเวียง 
 น าท่านแวะถ่ายรปู สะพานฟ้า สะพานสฟ้ีาเป็นอกีมุมนึงในวงัเวยีงทีน่กัท่องเทยีวทัง้ชาวลาวและต่างชาตนิิยมมาเดนิชม 

ววิและถ่ายรปูบนสะพานแห่งนี้ น าท่านชม ถ า้นางฟ้า เป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมส าหรบัท่านทีต่อ้งการรบั 
บรรยากาศแปลกใหม่ส าหรบัถ ้าแห่งนี้ ภายในถ ้าจะมหีนิงอกหนิยอ้ยเป็นรปูต่างๆ เช่น รปูนางฟ้า หวัใจ ชา้ง และอื่นๆ  
และจุดเด่นของทีน่ี่คอื ใครทีอ่ยากขอลูกสามารถมาขอไดจ้ากหนิงอกหนิยอ้ยรูปศวิลงึทีถ่ ้านางฟ้าแห่งนี้ และถ ้าแห่งนี้ยงั 
ตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตทิีล่ายลอ้มดว้ยบรรยากาศทีส่วยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่บลูลากนู ( Blue Lagoon ) 
เดมิทเีป็นสระทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิและมกีารขดุเพิม่เตมิขึน้มาอกีในภายหลงั ท าใหว้งัเวยีงมบีลูลากูน กระจายตวัอยู่
หลายมุมเมอืง สาเหตุทีน่ ้าเป็นสเีขยีวมรกต เป็นเพราะน ้าทีผุ่ดขึน้ มาจากบาดาล มแีหล่งก าเนิดจากภูเขาหนิปูนทีโ่อบ
ลอ้มวงัเวยีงเอาไว ้ซึง่ในหนิปนูมแีคลเซยีมคารบ์อเนตจงึท าใหน้ ้าตกตะกอน จงึเหลอืเพยีงความใสบนผวิน ้าเท่านัน้ อสิระ
ใหท้่านไดพ้กัผ่อนเล่นน ้าตามอตัยาศยั  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหาร 
น าท่านเขา้สู่ท่ี Thavisouk Hotel หรอืเทยีบเท่า (N3) 

สีสนัยามค า่คืนของวงัเวียง เป็นท่ีเล่ืองลือของนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย เกาหลี และต่างชาติ แนะน าให้ท่านเดิน
เล่น ชมบรรยากาศ ชิมอาหาร Street Food หรือการจะนัง่ดื่มเครื่องด่ืมเยน็ๆพร้อมของทานเล่น กเ็ป็นไอเดียท่ี
ดี 

 
 

วนัท่ีสาม  หลวงพระบาง - วงัเวียง 



 
 
 
 

 
 
 
 
0600 น าท่านขึน้บอลลูนชมววิทวิทศัน์ของเมอืงวงัเวยีงทีป่กคลุมไปดว้ยหมอกและบรรยากาศอนัสวยงามท่ามกลางทอ้งฟ้า 

ในยามเชา้ ววิทีทุ่กท่านจะไดเ้หน็ ววิภูเขาหนิปนู ทุ่งนาสเีขยีว และแม่น ้าซองทีไ่หลผ่านเมอืงวงัเวยีง  
(ค่าใช้จ่ายในการขึ้นบอลลูนไม่รวมกบัค่าทวัร ์ท่านใดท่ีสนใจโปรดแจ้งกบัไกดล์าว) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านแวะท ากจิกรรม พายเรือคายคั ทีแ่ม่น ้าซองซึง่ทุกท่านจะไดเ้หน็บรรยากาศของรมิฝัง่แม่น ้าซองทีล่ายลอ้มไป
ดว้ยภูเขาทีเ่ขยีวชอุ่ม น ้าในแม่น ้าซองบางจุด สามารถมองเหน็ปลาได ้และไฮไลทข์องกจิกรรมนี้บางจุดจะมนี ้าเชื่ยวให้
ทุกท่านไดพ้ายเรอืฝ่าน ้าเชีย่วไปนี่จงึเป็นจุดเด่นของการพายเรอืคายคัทีว่งัเวยีง หรอืท่านสามารถ ล่องเรือชมแม่น ้า
ซอง ซึง่เป็นอกีหนึ่งกจิกรรมของการมาวงัเวยีง ท่านจะไดช้มบรรยากาศรอบๆทีเ่ป็นธรรมชาต ิและจะมนีกัท่องเทีย่ว
ออกมาพายเรอื เล่นน ้า และอาจจะเหน็บอลลูนทีล่อยอยู่บนฟ้า แลว้แต่ช่วงเวลาทีท่่านไดท้ ากจิกรรม  
(ค่าใช้จ่ายในการพายเรือและล่องเรือชมแม่น ้าซองไม่รวมกบัค่าทวัร ์ท่านใดท่ีสนใจโปรดแจ้งกบัไกดล์าว) 

0930 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเวยีงจนัทน์ โดยใชท้างด่วนสายพเิศษทีเ่ปิดใหม่ พรอ้มชมววิทีง่ดงามทัง้สองขา้งทาง 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น าท่านนมสัการ พระธาตุหลวง หรอื พระเจดียโ์ลกจุฬามณี ปชูนียสถานทีส่ าคญัยิง่แห่งหนึ่งในนครหลวงเวยีงจนัทน์  
สรา้งในสมยัเดยีวกนักบัการสรา้งเมอืงเวยีงจนัทน์ โดยพระเจา้จนัทบุรปีระสทิธศิกัดิ ์และพระอรหนัต ์5  องค ์ภายใน 
บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ สว่นหวัเหน่าของพระพุทธเจา้ไวใ้นองคพ์ระธาตุ เดมิเป็นพระธาตุองคเ์ลก็ ๆ ต่อมาในสมยัของ 
พระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ไดน้ าพาประชาชน  สรา้งพระธาตุองคใ์หญ่ครอบพระธาตุองคเ์ดมิไว ้ปัจจุบนัเป็นพระธาตุที่
สวยงามและยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศลาว ชมอนุสาวรียป์ระตูชยั สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างลาวลา้นชา้งกบั 
ฝรัง่เศส ตัง้ตระหงา่นสงูเด่นอยู่ใจกลางนครเวยีงจนัทน์ เพือ่ร าลกึถงึวรีชนของชาต ิทีเ่สยีสละเพือ่ชาตบิา้นเมอืงมาทุกยุค
ทุกสมยั ชัน้บนสุดท่านสามารถชมทวิทศัน์ของเวยีงจนัทน์ไดร้อบทศิทาง น าชมหอพระแก้ว หอพระแกว้แห่งนี้สรา้งขึน้
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2108 โดยพระเชษฐาธริาช กษตัรยิแ์ห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง เพือ่ใชเ้ป็นวดัหลวงประจ าราชวงศ ์และใชเ้ป็นที่
ประดษิฐานพระแกว้มรกตทีไ่ดอ้ญัเชญิมาจากอาณาจกัรลา้นนา กระทัง่เกดิการท าศกึสงครามและพา่ยแพต้่อประเทศ
สยาม ประมาณปี พ.ศ. 2322 จงึถูกกองทพัของประเทศสยามอญัเชญิองคพ์ระแกว้มรกตทีไ่ดป้ระดษิฐานอยู่ในหอพระ 
แกว้แห่งนี้กลบัไปยงัประเทศสยาม และไดป้ระดษิฐานอยู่ในกรุงเทพฯ จวบจนถงึปัจจุบนั น าท่านสู ่วดัเจ้าแม่ศรีเมือง  
สถานทีศ่กัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืง อนัเป็นทีต่ ัง้ของศาลหลกัเมอืงมาตัง้แต่ตรัง้ก่อตัง้กรุง 

 ถงึเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเวียงจนัทน์ 
1835 เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิลาว เทีย่วบนิ QV633 
1935 เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

************************************************************************* 

วนัท่ีส่ี  วงัเวียง - เวียงจนัทน์ - กรงุเทพฯ 



 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินสายการบินลาว เสน้ทาง กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง, เวียงจนัทน์-กรุงเทพฯ 

2. ค่าตัว๋รถไฟความเร็วสูงใน สปป.ลาว ตามรายการ 

3. ค่ารถน าเท่ียวในฝั่งลาว ตลอดการเดินทาง 

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินกลุ่ม 

8. ค่ามคัคุเทศกช์าวลาวท่ีเชี่ยวชาญการน าทาง  

 

 อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 

    ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายระหวา่งการเดินทาง 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปเจา้หน้าท่ีบริการ จ านวน 800 บาท/ ท่าน ต่อท่านตลอดทริป 

5. ค่าขา้วเหนียวเพื่อใส่บาตรขา้วเหนียว ท่านละ 100 บาท ช าระกบัไกดล์าว) 

6. รายการทวัรน้ี์ คณะเดินทางท่ี 8 ท่าน ไม่มีหวัหน้าทวัรเ์ดินทางดว้ยกบัคณะ  

 

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ที่ที่ สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งสิ้ น 800 บาท ตอ่ท่าน** 

 

เงื่อนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 8,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่าน้ัน  

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และใบรบัรองการฉีดวคัซีนอยา่งน้อย 2 เข็ม (สามารถท าขอได้

ใน Application หมอพรอ้ม) 

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หาก 

ออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีไม่วา่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวใน

ระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่ 

คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด    

 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  

 

 

 

 

 

 



ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เครื่องบินแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียก

เก็บค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน คา่ตัว๋เครื่องบิน หรือคา่ใชจ้่ายอืน่ๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกนัจากการยกเลิกของท่านอนัมีผลต่อท่านอื่นๆของคณะ ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย 

ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แลว้แตก่รณี 

2.หากตัว๋เครือ่งบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund 

จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกาย

แข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบินมปัีญหา เช่น  สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผู ้

ท่ีมีปัญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ

ก าหนดไว ้(8 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหาย

ต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด กรณีท่ีเกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาต

ภยั ฯลฯ เน่ืองจากอยูเ่หนือการควบคุมของบรษิัทฯ โดยถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขน้ีแลว้เมื่อไดต้ดัสินใจจองทวัร ์หรือช าระมดัจ า 

3.กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคนืไดค้ือ อาทิ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋  

4.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิใน

การ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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