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วนัเดินทาง 
ราคาทัวร์  

(1 รถตู้ 8 ท่าน)   
ราคาทัวร์  

(1 รถตู้ 6 ท่าน)   
พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

กุมภาพนัธ์ – มิถุนายน 2566 
(ยกเว้นวันหยุดเทศกาล) 

11,900 บาท / ท่าน 12,900 บาท / ท่าน 3,500 บาท / ท่าน 

วันท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 

สนามบินอุดรธานี – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
– นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชม
พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – ประตูชัย – พระธาตุ
หลวง – น่ังรถไฟความเร็วสูง – หลวงพระบาง – 
ตลาดมืดหลวงพระบาง 

   
LE BEL AIR RESORT 

LUANG PRABANG 
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 

ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – ร้านประชา
นิยม – พระราชวังหลวงพระบาง – วัดเชียงทอง 
หมู่บ้านซ่างไห – ถ ้าติ่ง – น ้าตกตาดกวางสี – 
เขาพระธาตุพูสี – น่ังรถไฟความเร็วสูง – เมือง
วังเวียง 

   โรงแรมวังเวียง ริเวอร์ไซค์  
  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 
ถ ้านางฟ้า – บลูลากูน – ล่องเรือชมแม่น ้าซอง – 
วังเวียง – นครหลวงเวียงจันทน์ – ตลาดเช้าช้อป
ป้ิงมอลล์  –  สะพานมิตรภาพไทย -ลาว  – 
สนามบินอุดรธานี 

  X    

กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จ านวนเงิน  600  บาท/คน ตลอดการเดินทาง  
 

#แพ็คเกจสว่นตวั 6 – 8 ท่าน   โรงแรม Luxury จ่ายราคา Standard 

ราคาไม่รวมค่าตัว๋เครื่องบิน กรงุเทพฯ – อดุรธานี – กรงุเทพฯ 
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โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันแรก     สนามบินอุดรธานี – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชม
พพิธิภัณฑ์หอพระแก้ว – ประตูชัย – พระธาตุหลวง – น่ังรถไฟความเร็วสูง – หลวงพระบาง – 
ตลาดมืดหลวงพระบาง  

......... น.  คณะเดินทางถึง สนามบินอุดรธานี รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับคณะท่ีจุด
นดัหมาย   

   รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX (ม้ือที่ 1) 
   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย  
......... น.  เดินทางถึงสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ตม.ไทย เพื่อเดินทางออกจาก

ประเทศไทย 
  เอกสารท่ีต้องเตรียม   
  *หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) มีอายุเดินทางมากกว่า 6 เดือน  
   *ใบรับรองการฉีดวัคซีน (วัคซีนพาสปอร์ต หรือ เอกสารจากหมอพร้อม 2 เข็มขึน้ไป ) 
  เดินทางเขา้ด่านขา้ม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถึงด่านลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ตม. สปป.

ลาว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง นครหลวงเวียงจันทน์  

 

น าท่านชม วัดศรีเมือง หรือ วดัสีเมือง ในภาษาลาว แห่งนครเวียงจนัทน์ ประเทศลาว  ท่ีวดัศรีเมือง
แห่งน้ีจดัเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนนาน วดัศรีเมืองหรือวดัเจ้าแม่ศรีเมืองเป็น
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สถานท่ีตั้งของศาลหลกัเมืองเวียงจนัทน์ น าท่าน ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว เป็นสถานท่ีท่ีพระแกว้
มรกตเคยประดิษฐาน และภายในพิพิธภณัฑห์อพระแกว้ยงัไดร้วบรวมของเก่ามีค่าต่างๆ ไว ้น าท่าน
ชม ประตูชัย ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของชยัชนะและอธิปไตยของลาว จากนั้นน าท่านชม อนุสาวรียพ์ระ
เจา้ไชยเชษฐาธิราช นมสัการ พระธาตุหลวง ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเวียงจนัทร์ ชมศิลปะแบบ
ลา้นชา้ง เลือกชมของพื้นบา้นแม่คา้ชาวลาวน ามาจ าหน่าย   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฝอแซ่บ (ม้ือที่ 2) 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงขบวนล้านช้าง EMU จาก นครหลวงเวียงจันทน์ สู่ 

เมืองหลวงพระบาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 55 นาที ) โดยใช้ความเร็วมากกว่า 120-160 
กโิลเมตร/ช่ัวโมง 

 หมายเหตุ : ตารางเวลาเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง EMU อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ 

 

 น าท่านพกัท่ี   LE BEL AIR RESORT LUANG PRABANG  หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  อาหารพื้นเมืองของหลวงพระบาง (ม้ือที่ 3) 
  หลงัอาหารอิสระเดินเท่ียวชมสินคา้ ตลาดมืดหลวงพระบาง มีสินคา้พื้นเมือง และของท่ีระลึกต่างๆ 

ท่ีวางขายเตม็ทอ้งถนนเมืองหลวงพระบาง อิสระตามอธัยาศยั 
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วันท่ีสอง  ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – ร้านประชานิยม – พระราชวังหลวงพระบาง – วัดเชียงทอง 
หมู่บ้านซ่างไห – ถ า้ติ่ง – น ้าตกตาดกวางสี – เขาพระธาตุพูสี – น่ังรถไฟความเร็วสูง – เมืองวังเวียง 

05.30 น. เชิญท่านร่วมท าบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกบัประชาชนชาวหลวงพระบางในตอนเชา้ พระสงฆ์
และสามเณรจากวดัต่างๆ จะเดินออกบิณฑบาตเป็นแถวนบัร้อยรูป ซ่ึงเป็นภาพอนัน่าประทบัใจและ
ส่ือถึงความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง น าท่านชม ตลาดเช้าเมืองหลวงพระ
บาง ซ่ึงเป็นตลาดจ าหน่ายสินคา้พื้นเมืองท่านสามารถเลือกซ้ือเลือกชมเช่นของป่าแบบฉบบัชาวลาว 
ซ่ึงยงัคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว ้แวะทานปาท่องโก๋ + กาแฟโบราณ ร้านประชานิยม สัมผสั
รสชาติดั้งเดิม จากนั้นกลบัสู่โรงแรม 
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เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) 
  น าท่านชม พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลกัษณะอาคารเก่าท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาว

ฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคาร เป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียเ์จา้
มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์พระราชวงัแห่งน้ีอดีตนั้นเป็นท่ีประทบั ของเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศต์่อมาเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2518 พระราชวงัหลวงพระบางไดถู้กปรับเปล่ียนให้เป็น
พิพิธภณัฑภ์ายในเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบาง น าท่าน
ชม วัดเชียงทอง สร้างขึ้นเม่ือปีพ.ศ. 2101-2103 ในสมยัของ พระเจา้ไชยเชษฐาธิราช กษตัริยผ์ูเ้คย
ปกครองทั้ งล้านนาและล้านช้าง  โดยวัดแห่ง น้ีส ร้างขึ้ น ก่อนท่ีจะย้าย เ มืองหลวงไปอยู่
ท่ี เวียงจนัทน์ วดัแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนเป็น วดัประตูเมือง และเป็นท่าเทียบเรือทางเหนือของตัว
เมือง เน่ืองจากตั้งอยูบ่ริเวณแม่น ้าโขงนัน่เอง จนกระทัง่เม่ือปีพ.ศ. 2430 วดัแห่งน้ีก็ไดร้อดพน้จากภยั
อัคคีในสงครามปราบฮ่อ เม่ือคร้ังฮ่อบุกเผาท าลายตัวเมืองมาได้ และยงัสามารถอนุรักษ์มรดก
วฒันธรรมแห่งน้ีเอาไวไ้ดม้าจนถึงปัจจุบนั ไฮไลท์ วัดเชียงทอง สิม หรือ อุโบสถของวดัเชียงทองถือ
ว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีช่ือเสียงเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นสิมท่ีสะทอ้นศิลปะลา้นชา้งออกมาได้
อย่างชดัเจน เห็นไดจ้าก หลงัคาแอ่นโคง้ ลาดต ่าลงมาซ้อนกนัอยู่สามชั้น ส่วนกลางของหลงัคามี
เคร่ืองยอดสีทองชาวลาวเรียกวา่ช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นวดัท่ีพระมหากษตัริย์
สร้าง เพราะหากเป็นวดัสามญัทัว่ไปแลว้จะมีช่อฟ้าเพียง 1-7 ช่อเท่านั้น ส่วนหนา้บนั หรือท่ีชาวลาว
เรียกว่า โหง่ ประดบัตกแต่งดว้ยเศียรนาคและลวดลายเก่ียวกบัศาสนาพุทธ  อีกหน่ึงไฮไลทท่ี์พลาด
ไม่ไดก้็คือ หอพระม่าน ท่ีประดิษฐาน พระม่าน 1 ใน 3 พระพุทธรูปส าคญัของเมืองหลวงพระบาง
นัน่เอง  นอกจากน้ีก็ยงัมี หอพระพุทธไสยาสน์ ผนงัดา้นนอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบ ตกแต่งดว้ย
กระจกสีเป็นลวดลายสวยงาม บอกเล่าถึงนิทานพื้นบา้นท่ีมีค าสอนเก่ียวกบัธรรมะไวเ้ตือนสติผูค้น 
เป็นผลงานท่ีทรงคุณค่าไม่แพก้บัจุดอ่ืนๆ ในวดัเลย ใครท่ีมีโอกาสไดม้าเท่ียวหลวงพระบาง วัดเชียง
ทอง ถือเป็นสถานท่ีส าคญัท่ีควรมากราบไหวเ้พื่อความเป็นสิริมงคลสักคร้ังในชีวิต 
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น าท่านเดินทางไป หมู่บ้านซ่างไห เป็นชุมชนท่ีขึ้นช่ือเร่ืองการกลัน่เหลา้แบบดั้งเดิมของชาวลาว มี
รสชาติร้อนแรง สีเหลา้ใสบริสุทธ์ิ ไร้มลทิน แบบท่ีเรียกว่า “ใสเป็นตาตัก๊แตน” เพื่อลงเรือเดินทาง
ชมวิวทิวทศัน์ สองฝ่ังแม่น ้าโขง 
น าท่านชม ถ ้าติ่ง ซ่ึงเป็นถ ้าอยู่บนหนา้ผาริมแม่น ้ าโขงมีอยู ่2 ถ ้า คือ ถ ้าล่างและถ ้าบน ถ ้าต่ิงลุ่ม หรือ 
ถ ้าล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน ้า มีลกัษณะเป็นโพรงน ้าต้ืนๆ มีหินงอกหินยอ้ย มีพระพุทธรูปไมจ้ านวน 
2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางหา้มญาติ ถ ้าต่ิงบน จะไปทางแยก
ซ้ายเดินขึ้นบนัไดไป 218 ขั้น ปากถ ้ าไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ ้ าแต่ไม่มากเท่าถ ้ าล่างสมัย
โบราณเป็นท่ีสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาต่ิง ต่อมาพระเจา้โพธิสารทรง
เล่ือมใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรูปเขา้มา และจึงทรงใชถ้ ้าต่ิงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทาง
พุทธศาสนา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ บนเรือ  (ม้ือท่ี 5) 
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บ่าย  น าท่านชม น ้าตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผา่นหมู่บา้นชนบทริมสอง
ขา้งทาง ชมความงดงามของน ้ าตก ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีสูงราว 70-80 เมตร ถือเป็นน ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดใน
หลวงพระบาง โดยมีสายน ้ าท่ีลดหลัน่ผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน ้ าท่ีสดใส มีทางเดินลดัเลาะขึ้นไปสู่
ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหน่ึงของน ้ าตก อิสระให้ท่านด่ืมด ่ากบัธรรมชาติ เล่นน ้ า บนัทึกภาพ
อนัประทบัใจ 

 
น าท่านขึ้นสู่ เขาพระธาตุพูสี ขึ้นบนัได 328 ขั้น เชิญนมสัการธาตุพูสี เจดียธ์าตุคู่บา้นคู่เมืองของชาว
หลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะไดรั้บกล่ินหอมจากดอกจ าปาลาว ดอกไมป้ระจ าชาติลาว เม่ือ
ท่านถึงยอดให้ท่านนมสัการองค์พระธาตุ ซ่ึงสร้างในสมยัพระเจา้อนุรุท เม่ือปี พ.ศ.2337 พระธาตุ
เป็นรูปทรงดอกบวั อยู่บนฐานส่ีเหล่ียมยอดประดบัดว้ยเศวตฉัตรทองส าริด  7 ชั้น สูงประมาณ 21 
เมตร ชมพระอาทิตยย์ามอสัดง วิวทิวทศัน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเยน็ 
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น าท่านเดินทางออกจาก หลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองวังเวียง  (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง)  

 หมายเหตุ : ตารางเวลาเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง EMU อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ 
 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  โรงแรมวังเวียง ริเวอร์ไซค์ (ชมวิวพาโนรามาคุ้งน ้าซองท่ีสวยสุดจาก
ระเบียงห้องพกั) หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว โรงแรมท่ีสามารถด่ืมด ่าบรรยากาศความสงบและสบาย 
พร้อมกบัทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีไดรั้บฉายาวา่ “กุย้หลินแห่งเมืองลาว” 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารโรงแรมที่พกั (ม้ือที่ 6) 

 

วันท่ีสาม  ถ า้นางฟ้า – บลูลากูน – ล่องเรือชมแม่น ้าซอง – วังเวียง – นครหลวงเวียงจันทน์ – ตลาดเช้าช้อปป้ิง
มอลล์ – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – สนามบินอุดรธานี 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) 
น าท่านเท่ียว ชม ถ ้านางฟ้า ให้ท่านถ่ายรูปกบั สะพานแขวนสีฟ้า ท่ีพาดขา้มแม่น ้ าซอง ชมหินงอก
หินยอ้ยท่ีถ ้ านางฟ้า ถ ้ าแห่งน้ีถือเป็นถ ้ าขนาดใหญ่ท่ีสว่างไสวด้วยสปอตไลต์ เจลซ่ึงเต็มไปด้วย
หินปูนขนาดใหญ่และมีหินยอ้ยตระการตาในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่เหมือนใคร บริเวณน้ีมีกิจกรรมนัง่
ห่วงยางเขา้ถ ้านอน   
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น าท่านเดินทางสู่ บลูลากูน แหล่งท่องเท่ียวท่ีถือว่ามีมนต์เสน่ห์ท่ีสุดของเมืองวงัเวียง ให้ท่านได้
พกัผอ่นเล่นน ้าท่ีน่ี  

 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมแม่น ้าซอง สัมผสัวิถีชีวิตความ เป็นอยูแ่ละธรรมชาติท่ามกลางขนุเขาท่ี
รายลอ้มอยูโ่ดยรอบ จนไดช่ื้อวา่เป็น “กุ้ยหลนิแห่งเมืองลาว”  (รวมค่าบริการล่องเรือ)  
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จากนั้นน าท่านออกเดินทางกลบัสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยทางรถยนต์ใช้เส้นทางด่วนพิเศษ 
รัฐบาลจีนสร้างมอบให ้สปป.ลาว  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที)  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 8) 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าช้อปป้ิงมอลล์  เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของชาวเวียงจันทน์และ
นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน สินค้าส่วนใหญ่ภายในตลาดจะเป็นข้าวของเคร่ืองใช้ทั่วไป, เส้ือผา้, 
เคร่ืองส าอาง และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ 

16.00 น.  น าท่านเดินทางขา้ม สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองไทย จ.หนองคาย น า
ท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ******** 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ** 
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อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง น าเท่ียวตลอดเส้นทาง 
• ค่ารถไฟลาว ขบวนล้านช้าง EMU เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 
• ค่าล่องเรือแม่น ้าโขง-ถ า้ติ่ง / วังเวียงแม่น ้าซอง  
• ค่าที่พกั 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE 
BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มี
หรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพัก
แบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน 
ท้ังนีขึ้น้อยู่กบัรูปแบบการจัดห้องพกัของโรงแรมน้ันๆ 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 8 มื้อ 
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
• ค่าไกด์น าเท่ียวลาวและเจ้าหน้าที่ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ

เง่ือนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทาง
ร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการท่ีเกีย่วข้องกบัการติดยา, โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรา
ยาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัด
หยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ 
ตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 

• ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!  

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
• ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ และค่าภาษีสนามบิน  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
• ค่าข้าวเหนียวตักบาตรตอนเช้า 
• ค่าทิปไกด์, คนขับรถ  600 บาท / ท่าน / ทริป 
• ค่าประกนั COVID 19 ราคาเร่ิมต้นท่ี 250 บาท 
• หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ลาวมีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ 

ขอเรียกตรวจโรคเพิม่เติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกนิ 
• ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK 24 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 %  
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เง่ือนไขการท าการจอง และ ช าระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรก ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 1 วัน หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่งส าเนา
หนังสือเดินทาง ให้กบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  
2. ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

การยกเลกิการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ (โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามดัจ าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าโรงแรมท่ีพกั) 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% (จากราคาทวัร์ท่ีซ้ือ โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ มดัจ า
ค่าบริการ ตัว๋เคร่ืองบิน, โรงแรม, รถโคช้, ร้านอาหาร) 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า 
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
คณะทวัร์ครบ ตามเง่ือนไขของรายการ ออกเดินทาง  
บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบร่ืน 

และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล  

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอ ั

หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ  

ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

เอกสารในการเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
2. เอกสารการฉีดวคัซีนโควิด 19 

** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหน้า และทุกบรรทดั 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั ** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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