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เที่ยวครบสุดคุม้ พกั หลวงพระบาง 1 คืน วงัเวียง 1 คืน, ชอ้ปป้ิงจุใจ ฟรโีหลดกระเป๋า 10 กก. 

- หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวงัหลวงพระบาง, วดัพระธาตพุสู ีชมน ้าตกตาดกวางส ี

- ล่องแม่น ้าซอง ชมววิสดุฟิน เมืองวงัเวียง กุย้หลนิเมืองลาว 

- เที่ยวนครหลวงเวียงจนัทน์ ชมความงามประตูซยั, หอพระแกว้, พระธาตหุลวง ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี 

- เปิดประสบการณ์ใหม่ นัง่รถไฟความเรว็สูงลาวจนีเปิดใหม่ 2 เที่ยว 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-อดุรธานี-หนองคาย-เวียงจนัทน์-ประตูซยั-พระธาตหุลวง-หอพระแกว้-

นัง่รถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-ตลาดมืด 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ 

บริเวณเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ ไทยไลออนแอร ์(Thai Lion Air) หรือ นกแอร ์(Nok Air) 

เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร **หมายเหต*ุ* 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ีเน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นระบบ Random ไม่สามารถลอ็กท่ีนัง่ได ้

ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบินไดใ้นคณะ 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบินหากท่านตอ้งการระบุท่ีนัง่มีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมโปรดสอบถามพนักงานขาย 

06.05 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ อดุรธานี โดย สายการบนิ ไทยไลออนแอร ์(Thai Lion Air)  เทีย่วบนิที ่SL600 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 5 นาท ีไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่ม 

หรือ นกแอร ์(Nok Air) เทีย่วบนิที่ DD300 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 5 นาท ี(07.50-09.00 น.)  

ไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่ม*ขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนสายการบิน 

ในกรณีท่ีมีการยกเลกิเท่ียวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจ านวนที่นัง่ไม่เพยีงพอ* 

07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบินอดุรธานี ใหท่้านรบัสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดน์ าเทีย่วรอท่านอยู่ดา้นนอกที่จดุนดัพบ 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ด่านพรมแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย น าท่านเดนิทางสู่ นครหลวงเวียงจนัทน์ น าท่านชม 

ประตูซยั ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวยีงจนัทนบ์นถนนลา้นชา้งจะไปสิ้นสุดทีบ่ริเวณประตูชยั 

สรา้งเสร็จในปี 

พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพือ่ระลกึถงึประชาชนชาวลาวทีส่ละชวีติในสงครามก่อนหนา้การปฏวิตัพิรรคคอมมวินิสตป์ระตูช ั

ยมชีื่อเรียกอกีอย่างว่า 

รยัเวยแ์นวตัง้เพราะการก่อสรา้งนี้ใชปู้นซเีมนสจ์ากประเทศอเมริกาทีซ่ื้อมาเพือ่สรา้งสนามบนิใหม่ในเวยีงจนัทนใ์นระหว่างสง
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ครามอนิโดจีนแต่พ่ายเสยีก่อนจึงไดน้ ามาสรา้งประตูชยัแทนเป็นสถาปตัยกรรมทีผ่สมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝรัง่เศสเขา้ดว้ย

กนัอย่างงดงามและกลมกลนือย่างยิ่ง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย  จากนัน้น าท่านชม พระธาตหุลวง ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชยั 

เป็นสญัลกัษณ์ประจ าชาตลิาวมคีวามหมายต่อจติใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถงึความเป็นเอกราชและอ านา

จอธิปไตยของลาวสรา้งขึ้นในศตวรรษที ่

16เป็นเจดยีท์ีม่ลีกัษณะโดดเด่นทีสุ่ดในอาณาจกัรลา้นชา้งเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมในพระพทุธศาสนากบัสถ

าปตัยกรรมของอาณาจกัรมลีกัษณะคลา้ยป้อมปราการมกีารก่อสรา้งระเบยีงสูงใหญ่ขึ้นโอบลอ้มองคพ์ระธาตไุวพ้รอ้มกบัท าช่

องหนา้ต่างเลก็ๆเอาไวโ้ดยตลอด 

ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรกัสแีดงรอบๆองคพ์ระธาตุยงัมเีจดยีบ์ริวารลอ้มอยู่โดยรอบ จากนัน้น าท่านชม 

หอพระแกว้ สรา้งขึ้น เมือ่ปี พ.ศ.2108 โดยพระเชษฐาธิราชกษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง 

เป็นวดัหลวงประจ าราชวงศแ์ละใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐานพระแกว้มรกต จากนัน้ไดอ้ญัเชิญมาทีป่ระเทศไทย 

ปจัจบุนัพระแกว้มรกต ที่ประดิษฐานอยู่ในวดัพระแกว้ ประเทศไทย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง 

เสน้ทางรถไฟลาว-จีนมที ัง้หมด 32 สถานีท ัง้สถานีรบัส่งผูโ้ดยสารและสถานีขนส่งสนิคา้ 

ในส่วนของประเทศลาวไดเ้ปิดรบัส่งผูโ้ดยสารแลว้ 6 สถานี ไดแ้ก่ บ่อเต็น, เมอืงไซ, หลวงพระบาง, วงัเวยีง, โพนฮง 

และนครหลวงเวยีงจนัทน ์
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16.05 น. น าท่านสมัผสับรรยากาศนัง่รถไฟความเร็วสูง น าท่านออกเดนิทางสู่ หลวงพระบาง 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง เน่ืองจากตัว๋รถไฟของคณะเป็นระบบ Random 

ไม่สามารถลอ็กท่ีนัง่ได ้

ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บนรถไฟไดใ้นคณะ  

18.00 น. เดนิทางถงึ สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงหลวงพระบาง 

เย็น  บริการอาหารเย็น 

หลงัอาหารค า่อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตัง้แต่หนา้พระราชวงัจนสุดถนน 

ใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อสินคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มที ัง้เสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล่, 

กระเป๋าถอื, เคร่ืองประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จดุเด่นคือ สนิคา้แทบทกุชิ้นเป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   

วางจ าหน่ายในราคาทีต่่อรองกนัได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั  Sunway Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองหลวงพระบาง 
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วนัที่สอง ตกับาตรขา้วเหนียว-ตลาดเชา้-พระราชวงัหลวงพระบาง-น ้าตกตาดกวางส-ีวดัเชียงทอง-

วดัวิชุนราช(พระธาตหุมากโม)-วดัใหม่สุวรรณมาราม-พระธาตพุูส-ีนัง่รถไฟความเร็วสูง-วงัเวียง 

05.30 น.  ตื่นเชา้ท าธุระส่วนตัว จ ัดแจงเครื่องแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรข้าวเหนียว พรอ้มกับประชาชนชาวหลวพระบาง 

ซึ่ ง พ ระสงฆ์และส าม เณรจ ากว ัด ต่ า งๆ  ทัว่ เ มือ งหลว งพระบา งจะออกมาบิณฑบาต เ ป็นแถวนับร ้อ ย รู ป 

ซึ่ ง เ ป็นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึงความศรัทธา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง 

(ค่าท าบญุของใส่บาตร ไม่รวมในรายการ) 

 

 

จากนัน้อสิระใหท่้านเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึง่เป็น 

ตลาดสดใหท่้านเลอืกซื้ออาหารพื้นเมอืงและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหลา่นกัท่องเทีย่วผูม้า

เยอืน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ 

น าท่านชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ)์ ลกัษณะอาคารเก่าทีอ่อกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส 

สถาปตัยกรรมฝรัง่เศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นที่ต ัง้ของอนุสาวรียเ์จา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์

พระราชวงัแห่งนี้อดีตนัน้เป็นทีป่ระทบัของเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์ต่อมาเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 

พระราชวงัหลวงพระบาง ไดถู้กปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง”  
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พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหลวงพระบาง น าท่านชม ศูนยเ์ครื่องเงนิ ใหท่้านไดช้มงานฝีมอืการท าเครื่องเงนิ 

และเครื่องประดบัของใชต่้างๆ ทีม่กีารออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้ส่งออกทีม่ีชื่อเสยีงของลาว 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ น ้าตกตาดกวางส ีน า้ตกทีม่ชีื่อเสยีงและสวยที่สุดของเมอืงหลวงพระบาง ซึง่ ตาด 

ในภาษาลาวแปลว่า น า้ตก มจี านวนชัน้ท ัง้หมด 4 ช ัน้ เป็นผาและธารน า้ในสเีขยีวมรกต มคีวามสูงโดยรวมประมาณ 70 

เมตร เป็นน า้ตกหนิปูน ซึง่บางจุดของชัน้น า้ตกนกัท่องเที่ยวสามารถลงไปเลน่น า้ได ้

นบัเป็นอกีหนึ่งแหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติทีส่วยงาม ไม่ควรพลาดเมือ่ไปเยอืนหลวงพระบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ วดัเชียงทอง 

ซึง่เป็นวดัทีส่  าคญัและมคีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งจนไดร้บัการยกย่องจากนกัโบราณคดวี่าเป็นด ัง่อญัมณีแห่งสถาปตัยกรรม

ลาว วดัเชยีงทองถูกสรา้งขึ้นในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ผนงัภายในปิดทองฉลุบนพื้นรกัสดี  า 

เลา่เร่ืองพทุธประวตัพิระสุธน-มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนิทานเพือ่นบา้น พระประธานมชีื่อว่า 

“พระองคห์ลวง”นอกจากวดัเชียงทองจะมพีระอโุบสถทีโ่ดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ 

การตกแต่งลวดลายตามผนงัภายในมกีารตบแต่งดว้ยการน ากระจกสมีาตดัต่อกนัเป็นรูปตน้โพธ์ิขนาดใหญ่ 

ดา้นขา้งก็ติดเป็นรูปสตัวใ์นวรรคด ียามบ่ายทีแ่สงแดดส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม 

สถานที่ทีเ่ราจะไปเยี่ยมชมอกีที่ซึ่งมคีวามส าคญัและเรื่องราวยาวนานเช่นเดียวกนัคือ วดัวิชุนราช 

ทีส่รา้งขึ้นในสมยัพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นบัเป็นอกีหนึ่งพระธาตุทีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนบัถอื 
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ซึง่เป็นพระธาตุทีม่รูีปทรงคลา้ยกบัลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง จงึเรียกชื่อ พระธาตุหมากโม นี้มาจนถงึปจัจบุนั  

จากนัน้น าท่านชม วดัใหม่สุวรรณภมูาราม  หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกนัส ัน้ๆ ว่า "วดัใหม่" 

เคยเป็นที่ประทบัของสมเดจ็พระสงัฆราชบญุทนั 

ซึง่เป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองคส์ุดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นทีป่ระดิษฐานพระบาง 

พระพทุธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชวีติสกัรินฤทธ์ิ จนกระทัง่ถงึปี พ.ศ. 2437 

จงึไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปจัจุบนั 

เมือ่มาเยอืนวดัแห่งนี้สิง่ทีเ่ราจะสงัเกตเหน็ถงึความแตกต่างจากวดัอื่นๆ คือ ตวัอุโบสถ (สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง 

หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลุมทัง้สีด่า้นสองระดบัต่อเนื่องกนั 

ผนงัดา้นหนา้พระอโุบสถตกแต่งดว้ยภาพลงรกัปิดทองดูเหลอืงอร่ามงามตายาวตลอดผนงั เลา่เร่ืองพระเวสสนัดรชาดก 

โดยฝีมอืช่างหลวงประจ ารชักาลเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์การจากนัน้น าท่านขึ้นสู่ เขาพูส ีนมสัการ พระธาตพุูส ี

เจดยีธ์าตคูุ่บา้นคู่เมอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะไดร้บัความกลิน่หอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลลีาวด)ี 

ซึง่เป็นดอกไมป้ระจ าชาติลาว สามารถมองเหน็ววิหลวงพระบางไดโ้ดยรอบ 

และยงัเป็นจดุชมววิพระอาทติยต์กดนิอนัสวยงามซึ่งเป็นบรรยากาศทีพ่ลาดไม่ไดเ้มือ่ไดม้าเยอืนหลวงพระบาง 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เสน้ทางรถไฟลาว-จนี 

18.30 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ วงัเวียง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง เน่ืองจากตัว๋รถไฟของคณะเป็นระบบ Random 

ไม่สามารถลอ็กท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บนรถไฟไดใ้นคณะ 

19.20 น. เดนิทางถงึ สถานีรถไฟความเร็วสูงวงัเวียง 

เมอืงในลุม่น า้ซองทีเ่งยีบสงบโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขากบัสายหมอกยามเชา้ทีส่วยทีสุ่ด ดงัค าล  า่ลอืทีน่กัท่องเที่ยวขนานนามว่า 

กุย้หลนิเมอืงลาว จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั 

เย็น  บริการอาหารเย็น 

ท่ีพกั  Vilaivong Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองวงัเวียง 

วนัที่สาม วงัเวียง-ล่องแม่น ้าซอง-บลูลากูน-เวียงจนัทน์-หนองคาย-สนามบินอดุรธานี-ดอนเมือง(กรุงเทพฯ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ 

จากนัน้น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศ 

ทศันียภาพอนังดงามที่รายลอ้มเมอืงนัน้เป็นทีร่าบที่ถูกขนาบดว้ยภูเขาหนิปูนนอ้ยใหญ่ ที่รูจ้กัในฉายา “กุย้หลนิเมอืงลาว” 

สรา้งความประทบัใจแก่ผูม้าเยอืน 
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จากนัน้น าท่านชม บลูลากูน (Blue Lagoon) สระน า้สฟ้ีาใสทีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาตเิกิดจากภูเขาหนิปูน 

ซ่อนตวัอยู่ในขนุเขาและธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบูรณ์ของเมอืงวงัเวยีง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เวียงจนัทน์ 

จากนัน้น าท่านสู่ด่านชายแดนลาว-ไทย ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิดใหเ้ลอืกซื้อเป็นของฝาก อสิระอาหารเทีย่ง 

สมควรแก่เวลาจากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่ฝัง่ประเทศไทยเพือ่เดนิทางสู่สนามบนิอุดรธานี 

18.35 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ ไทยไลออนแอร ์(Thai Lion Air)  

เทีย่วบนิที ่SL611 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 10 นาท ีไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่ม 

หรือ นกแอร ์(Nok Air) เทีย่วบนิที่ DD309 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง ( 19.00-20.00 น.)  

ไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่ม*ขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนสายการบิน 

ในกรณีท่ีมีการยกเลกิเท่ียวบิน,การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางของเที่ยวบิน หรือจ านวนที่นัง่ไม่เพยีงพอ* 

19.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

*********************************************** 
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อตัราค่าบรกิาร 

ลาว สะบายดี นัง่รถไฟความเรว็สูง เวียงจนัทน์ หลวงพระบาง วงัเวียง 3 วนั 2 คืน-SL / DD 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเดี่ยวเพิ่มท่านละ 

เดินทางเดือน พฤศจกิายน 2565 

13-15 พฤศจกิายน 2565 11,990 2,000 

17-19 พฤศจกิายน 2565 11,990 2,000 

18-20 พฤศจกิายน 2565 11,990 2,000 

20-22 พฤศจกิายน 2565 11,990 2,000 

24-26 พฤศจกิายน 2565 11,990 2,000 

25-27 พฤศจกิายน 2565 11,990 2,000 

27-29 พฤศจกิายน 2565 11,990 2,000 

เดินทางเดือน ธนัวาคม 2565 

02 - 04 ธนัวาคม 2565 12,990 2,000 

16 - 18 ธนัวาคม 2565 12,990 2,000 

17 - 19 ธนัวาคม 2565 12,990 2,000 

23 - 25 ธนัวาคม 2565 12,990 2,000 

24 - 26 ธนัวาคม 2565 12,990 2,000 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✔ ค่าบตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบุในรายการ 

✔ ค่าภาษนี า้มนัและภาษีสนามบนิ (สงวนสทิธิเก็บเพิม่หากสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม) 

✔ ค่าน า้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรมัต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ 

✔ ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 10 กิโลกรมั 1 ชิ้น ต่อท่าน ต่อเทีย่วบนิ 

✔ ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

✔ ค่าทีพ่กัระดบั 3 ดาว 2 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านเสริมเตยีง (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✔ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

✔ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอุบตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✔ ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่ว 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

🗶 ค่าบริการตรวจโควดิ RT-PCR และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามกฎขอ้บงัคบัการเดนิทางเขา้ประเทศลาว 

🗶 ค่าแพค็เกจ Test and Go ส าหรบัเดินทางกลบัประเทศไทย และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามกฏขอ้บงัคบัการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

🗶 ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเคร่ืองบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่ว  

🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 10 กก. 1 ชิ้น 

🗶 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าอาหารพเิศษส าหรบัผูท้ีม่ขีอ้จ ากดัทางศาสนาและความเชื่อส่วนบคุคล เช่น 

อสิลาม, เจ หรือ มงัสวริตัิ 

🗶 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, 

การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

🗶 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 

🗶 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 900 บาท ต่อท่าน 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิ 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 30 วนัท าการหรือก่อนหนา้นัน้ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท โดยส่งเอกสารดงันี้  

- ส าเนาหนงัหนงัสอืเดนิทางหนา้แรกทีม่รูีปผูเ้ดนิทาง (PASSPORT) ทีอ่ายุใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั 

และมหีนา้ว่างส าหรบัประทบัตรา 2 หนา้ โดยแสกนเป็นไฟลรู์ปภาพเท่านัน้ ไม่สามารถใชรู้ปทีถ่่ายจากโทรศพัทไ์ด  ้

- เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนี โดยตอ้งไดร้บัเขม็ที ่2 ไม่เกิน 180 วนั หากเป็นเขม็ที ่3 บูสเตอร ์ตอ้งไม่ต า่กว่า 14 วนั 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมด 30 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางของท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้ริการที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดนี้แลว้เงือ่นไขการยกเลกิ 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 

***เงื่อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกจิน าเท่ียวและมคัคุเทศก*์** 

🗶 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่าตัว๋เครื่องบนิ และค่าบริการ 4,500 บาท 

🗶 แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่าตัว๋เครื่องบนิ, 

ค่ามดัจ ารถน าเที่ยว, ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, และ ค่าบริการ จ านวน 6,000 บาท 

🗶 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงื่อนไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบริการมาแลว้ ถอืว่าท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้ริการขอ้อื่นๆทีไ่ดร้ะบมุาท ัง้หมดนี้แลว้ 

2. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม 

การก่อการรา้ย และ อื่น ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด 

ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

3. โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 16 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไวเ้ท่านัน้ 

หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

4. กรณีที่ทางประเทศลาวระงบัการอนุมตัวิซี่า ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งท าเร่ืองยื่นขอวซ่ีา 

5. อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั 

หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

6. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษของเที่ยวบนิปกติและเที่ยวบนิเช่าเหมาล  า 

ทางบริษทัจะท าการออกบตัรโดยสารทนัทีเม่ือคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 8 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง 

และก าหนดการเดินทางได ้หากท่านตอ้งการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินก าหนด 

และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาก าหนดการเดนิทางของเทีย่วบนิ 

ตามขอ้ก าหนดของกรมการบนิพลเรือนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่วตามความเหมาะส

มใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ, จ านวนที่น ัง่ของชัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง 

ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

8. ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน 

ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

9. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ 

ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้

ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

10. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้

แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 
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11. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ 

ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ 

หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วนี้  

12. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ 

จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว 

อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

13. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่าง ๆ 

14. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

15. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั 

ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั 

ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

16. ในกรณีผูเ้ดนิทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร ์ทางบริษทัของสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง 

(ถา้ม)ี  

17. กรณีทีผู่เ้ดนิทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่่อนทกุครัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร 

โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น   

18. ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 

บริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น 

19. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

20. กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทัง้จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ 

หรือจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกิดขึ้นตามมา และ 

จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรแ์ละค่าทปิที่ท่านช าระมาแลว้ในทกุกรณี 
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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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