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#แพ็คเกจส่วนตัว 6 – 8 ท่าน   โรงแรม Luxury จ่ายราคา Standard 
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเคร่ืองบนิ กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง // เวียงจันทน ์– กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 วันเดินทาง ราคาทัวร ์ 
(1 รถตู้ 8 ท่าน) 

ราคาทัวร ์ 
(1 รถตู้ 6 ท่าน)   

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 66 
(ยกเว้นวันหยุดเทศกาล) 

12,900 บาท / ท่าน 13,900 บาท / ท่าน 5,000 บาท / ท่าน 
 

วันที ่ ก าหนดการ เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 หลวงพระบาง  – น ้าตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - 
ตลาดมืด 

X   พักที ่Le Bel Air หรือ
เทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า – วัดเชียงทอง – 
บ้านซา่งไห – ถ า้ติ่ง - ล่องเรือชมพระอาทติยต์กดิน 

   พักที ่Le Bel Air หรือ
เทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 
พระราชวังเก่า – หลวงพระบาง – รถไฟความเร็วสูง 
- วังเวียง  – ถ ้านางฟ้า - สะพานแขวนสีฟ้า – พาย
เรือคายัก หรือ น่ังเรือหางยาวล่องแม่น ้าซอง 

   พักที ่Amari หรือเทยีบเท่า
ระดับ 4 ดาว 

4 
บลูลากูน – วังเวียง – เวียงจันทน(์ทางด่วน) – วัดศรี
เมือง - หอพระแก้ว – ประตูชัย - พระธาตุหลวง – 
สนามบินเวียงจันทน ์ 

    

กรุณาเตรยีมค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ านวนเงนิ 800 บาท/คน ตลอดการเดินทาง 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

 
 
……….. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ เจา้หนา้ที่ 

 คอยใหก้ารตอ้นรบัคณะที่จุดนดัหมาย    
 น าท่านชม น ้าตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บา้นชนบทริม

สองขา้งทาง ชมความงดงามของน า้ตก ซึ่งเป็นน า้ตกที่สงูราว 70-80 เมตร ถือเป็นน า้ตกที่สวยที่สดุ

ในหลวงพระบาง โดยมีสายน า้ที่ลดหลั่นผ่านชัน้หินปนูลงสูแ่อ่งน า้ที่สดใส มีทางเดินลดัเลาะขึน้ไปสู่

ชัน้บนเพื่อชมความงามอีกมมุหนึ่งของน า้ตก อิสระใหท้่านด่ืมด ่ากับธรรมชาติ เล่นน า้ บนัทึกภาพ

อนัประทบัใจ 

              
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
บ่าย  น าท่านขึน้สู่ เขาพระธาตุพูสี ขึน้บนัได 328 ขัน้ เชิญนมสัการธาตพุสูี เจดียธ์าตคุู่บา้นคู่เมืองของ

ชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึน้ท่านจะไดร้บักลิ่นหอมจากดอกจ าปาลาว ดอกไมป้ระจ าชาติลาว 
เมื่อท่านถึงยอดใหท้่านนมสัการองคพ์ระธาตุ ซึ่งสรา้งในสมยัพระเจา้อนุรุท เมื่อปีพ.ศ. 2337 พระ
ธาตเุป็นรูปทรงดอกบวั อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดบัดว้ยเศวตฉัตรทองส าริด 7 ชัน้ สงูประมาณ 
21 เมตร ชมพระอาทิตยย์ามอสัดง วิวทิวทศันร์อบเมืองหลวงพระบางยามเย็น 

 

วันแรก     หลวงพระบาง – น ้าตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน อาหารพืน้เมืองหลวงพระบาง (มือ้ที ่3) 

  หลงัอาหารอิสระเดินเที่ยวชมสินคา้ ตลาดมืดหลวงพระบาง มีสินคา้พืน้เมือง และของที่ระลึก
ต่างๆ ที่วางขายเต็มทอ้งถนนเมืองหลวงพระบาง อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านพกัที่  Le Bel Air หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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05.30 น. เชิญท่านรว่มท าบญุ ใส่บาตรข้าวเหนียว (ไม่รวมค่าชุดตักบาตร) พรอ้มกบัประชาชนชาวหลวง
พระบางในตอนเชา้ พระสงฆแ์ละสามเณรจากวัดต่างๆ จะเดินออกบิณฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรูป 
ซึ่งเป็นภาพอนัน่าประทบัใจและสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพทุธศาสนาของชาวหลวงพระบาง น า
ท่านชม ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดจ าหน่ายสินคา้พืน้เมืองท่านสามารถเลือกซือ้
เลือกชมเช่นของป่าแบบฉบบัชาวลาว ซึ่งยังคงรกัษาวิถีชีวิตแบบดัง้เดิมไว ้ แวะทานปาท่องโก๋ + 
กาแฟโบราณ ร้านประชานิยม สมัผสัรสชาติดัง้เดิม จากนัน้กลบัสูโ่รงแรม 

 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านชม วัดเชียงทอง สร้างขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2101-2103 ในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราช กษัตรยิผ์ูเ้คยปกครองทัง้ลา้นนาและลา้นชา้ง โดยวดัแห่งนีส้รา้งขึน้ก่อนที่จะยา้ยเมืองหลวงไป
อยู่ที่ เวียงจนัทน ์วดัแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนเป็นวดัประตเูมือง และเป็นท่าเทียบเรือทางเหนือของตวั
เมือง เนื่องจากตัง้อยู่บรเิวณแม่น า้โขงนั่นเอง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2430 วดัแห่งนีก้็ไดร้อดพน้จาก
ภยัอคัคีในสงครามปราบฮ่อ เมื่อครัง้ฮ่อบุกเผาท าลายตวัเมืองมาได ้และยงัสามารถอนุรกัษ์มรดก
วฒันธรรมแห่งนีเ้อาไวไ้ดม้าจนถึงปัจจุบนั ไฮไลท ์วัดเชียงทอง สิม หรือ อโุบสถของวดัเชียงทอง

วันทีส่อง     ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า – วัดเชียงทอง – บ้านซา่งไห – ถ า้ติง่ - ล่องเรือชมพระอาทติย์
ตกดิน 
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ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิมที่สะทอ้นศิลปะลา้นชา้งออกมา
ไดอ้ย่างชดัเจน เห็นไดจ้าก หลงัคาแอ่นโคง้ ลาดต ่าลงมาซอ้นกนัอยู่สามชัน้ สว่นกลางของหลงัคามี
เครื่องยอดสีทองชาวลาวเรียกว่าช่อฟ้า  ประกอบด้วย 17 ช่อ แสดงให้เห็นว่าเ ป็นวัดที่
พระมหากษัตริยส์รา้ง เพราะหากเป็นวดัสามญัทั่วไปแลว้จะมีช่อฟ้าเพียง 1-7 ช่อเท่านัน้ ส่วนหนา้
บนั หรือที่ชาวลาวเรียกว่า โหง่ ประดบัตกแต่งดว้ยเศียรนาคและลวดลายเก่ียวกับศาสนาพทุธ  อีก
หนึ่งไฮไลทท์ี่พลาดไม่ไดก้็คือ หอพระม่าน ที่ประดิษฐาน พระม่าน 1 ใน 3 พระพทุธรูปส าคญัของ
เมืองหลวงพระบางนั่นเอง  นอกจากนีก้็ยงัมี หอพระพุทธไสยาสน ์ผนงัดา้นนอกทาพืน้เป็นสีชมพู
กุหลาบ ตกแต่งดว้ยกระจกสีเป็นลวดลายสวยงาม บอกเล่าถึงนิทานพืน้บา้นที่มีค าสอนเก่ียวกับ
ธรรมะไวเ้ตือนสติผูค้น เป็นผลงานที่ทรงคณุค่าไม่แพก้บัจดุอ่ืนๆ ในวดัเลย ใครที่มีโอกาสไดม้าเที่ยว

หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ถือเป็นสถานที่ส  าคญัที่ควรมากราบไหวเ้พื่อความเป็นสิรมิงคลสกัครัง้
ในชีวิต 

 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเดินทางไป หมู่บ้านซ่างไห เป็นชมุชนที่ขึน้ชื่อเรื่องการกลั่นเหลา้แบบดัง้เดิมของชาวลาว มี
รสชาติรอ้นแรง สีเหลา้ใสบรสิทุธิ์ ไรม้ลทิน แบบท่ีเรียกว่า “ใสเป็นตาตั๊กแตน” เพื่อลงเรือเดินทางชม
วิวทิวทศัน ์สองฝ่ังแม่น า้โขง 
น าท่านชม ถ ้าติ่ง ซึ่งเป็นถ า้อยู่บนหนา้ผาริมแม่น า้โขงมีอยู่ 2 ถ า้ คือ ถ า้ล่างและถ า้บน ถ า้ต่ิงลุ่ม 
หรือ ถ า้ล่างสงู 60 เมตรจากพืน้น า้ มีลกัษณะเป็นโพรงน า้ตืน้ๆ มีหินงอกหินยอ้ย มีพระพทุธรูปไม้
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จ านวน 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทัง้ปางประทานพร และปางหา้มญาติ ถ า้ต่ิงบน จะ
ไปทางแยกซา้ยเดินขึน้บนัไดไป 218 ขัน้ ปากถ า้ไม่ลึกมากมีพระพทุธรูปอยู่ในถ า้แต่ไม่มากเท่าถ า้
ล่างสมยัโบราณเป็นที่สกัการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาต่ิง ต่อมาพระเจา้โพธิ

สารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้น าพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ ้าต่ิงเป็นสถานที่
ศกัดิส์ิทธิ์ทางพทุธศาสนา 

 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ บนเรือ  

 น าท่านพกัที่  Le Bel Air หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม หอพิพิธภัณฑแ์ห่งชาติหลวงพระบาง หรือ หอค า เดิมคือพระราชวังของเจ้ามหา
ชีวิตหลวงพระบาง จึงเรียกอีกชื่อว่า วังเจ้ามหาชีวิต สรา้งเมื่อพ.ศ. 2447 ในสมยัสมเด็จพระเจา้ศรี
สว่างวงศ ์สืบทอดต่อมาถึงสมยัสมเด็จพระเจา้ศรีสว่างวฒันา พระมหากษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของลาว 
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส แต่เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาวในตัว
พระราชวัง ต่อมาปรบัใหเ้ป็นหอพิพิธภัณฑห์ลวง เมื่อพ.ศ. 2519 โดยใชเ้ป็นพิพิธภัณฑจ์ัดแสดง
โบราณวตัถุและของมีค่า เช่น บลัลงัก ์ธรรมาสน ์เครื่องสงูและราชูปโภคของเจา้ชีวิต พระพทุธรูป 
และวตัถโุบราณ รวมถึงของขวญัจากต่างประเทศ  
น าท่านกราบสกัการะ พระบาง ณ หอพระบาง เป็นพระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมืองของเมืองหลวงพระ
บาง เป็นพระพทุธรูปปางหา้มสมทุร ตามศิลปะแบบเขมรแบบบายน สงูประมาณ  1.14 เมตร หล่อ
ดว้ยทองส าริด อญัเชิญพระบรมสารีริกธาตแุห่งองคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้เขา้ไวใ้นองคพ์ระ 5 แห่ง 
คือ พระศอ พระนลาฏ พระชาน ุพระอรุะ ขอ้พระกรทัง้สองขา้ง 

วันทีส่าม      พระราชวังเก่า – หลวงพระบาง - รถไฟความเร็วสูง – วังเวียง - ถ า้นางฟ้า - สะพานแขวนสีฟ้า – 
พายเรือคายัก หรือ น่ังเรือหางยาวล่องแม่น ้าซอง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C
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11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
น าท่านเดินทางออกจาก หลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองวังเวียง (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  
หมายเหตุ : ตารางเวลาเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง EMU อาจมีการเปล่ียนแปลง โดย
ค านึงถึงผลประโยชนลู์กค้าเป็นส าคัญ 
น าท่านเที่ยวชม ถ ้านางฟ้า ใหท้่านถ่ายรูปกับ สะพานแขวนสีฟ้า ที่พาดขา้มแม่น า้ซอง ชมหิน
งอกหินยอ้ยที่ถ า้นางฟ้า ถ า้แห่งนีถื้อเป็นถ า้ขนาดใหญ่ที่สว่างไสวดว้ยสปอตไลต ์เจลซึ่งเต็มไปดว้ย
หินปนูขนาดใหญ่และมีหินยอ้ยตระการตาในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เหมือนใคร บริเวณนีม้ีกิจกรรมนั่ง
ห่วงยางเขา้ถ า้นอน  

 

น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าซอง 20 นาที ล าละ 2 ท่าน เป็นแม่น า้สายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหล

ผ่านเมืองวังเวียง ที่ไดฉ้ายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” (รวมค่าบริการล่องเรือ) มีเสน่หไ์ม่มี

เหมือนใครกบัสภาพทางภมูิศาสตรเ์ป็นที่ราบระหว่างภเูขาหินปนู มีป่าไมอ้ดุมสมบรูณ ์มองไปรอบ

ดา้นจะเห็นสีเขียวชอุ่มจากธรรมชาติ ด่ืมด ่าบรรยากาศแห่งความเงียบสงบไม่ไดม้ีผูค้นพลกุพล่าน 

เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวต่างชาติหากไดม้าเที่ยวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  
น าท่านพกัที่  Amari หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ บลูลากูน แหล่ง

ท่องเที่ยวสดุฮิต เป็นสระแหล่งน า้สีฟ้า

น า้ใสๆ ที่เกิดจากแรธ่าตธุรรมชาติสีสนั

สวยงาม น า้ใสมากสามารถมองเห็น

ปลาแหวกว่ายไปมาเป็นกิจกรรม

สนุกๆ ที่สามารถเล่นน า้ได้เหมาะแก่

ก า รพั ก ผ่ อ น  จ ากนั้ น เ ดิ นท า ง สู่

เวียงจนัทน ์โดยรถปรบัอากาศ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
น าท่านชม วัดศรีเมือง หรือ วดัสีเมือง ในภาษาลาว แห่งนครเวียงจนัทน ์ประเทศลาว ที่วดัศรีเมือง
แห่งนีจ้ัดเป็นวัดคู่บา้นคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนนาน วัดศรีเมืองหรือวัดเจา้แม่ศรีเมืองเป็น
สถานที่ตัง้ของศาลหลกัเมืองเวียงจันทน ์จากนัน้น าท่านชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องชัย
ชนะและอธิปไตยของลาว  

วันทีส่ี่      บลูลากูน – วังเวียง – เวียงจันทน(์ทางด่วน) – วัดศรีเมือง - หอพระแก้ว – ประตูชัย - พระธาตุ
หลวง – สนามบินเวียงจันทน ์ 
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น าท่านชม อนสุาวรียพ์ระเจา้ไชยเชษฐาธิราช นมสัการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมือง
เวียงจนัทร ์ชมศิลปะแบบลา้นชา้ง เลือกชมของพืน้บา้นแม่คา้ชาวลาวน ามาจ าหน่าย   

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติเวียงจันทน ์โดยสวสัดิภาพ พรอ้ม 
ความประทบัใจ........    

********ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ******** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้าเป็นส าคัญ** 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง น าเทีย่วตลอดเส้นทาง 
• ค่ารถไฟลาว ขบวนล้านช้าง EMU หลวงพระบาง - วังเวียง 
• ค่าล่องเรือแม่น ้าโขง-ถ า้ติ่ง  
• ค่าทีพั่ก 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับ
เป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพัก
แบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง 
ท่านที ่3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกทีน่อน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับรูปแบบ
การจัดห้องพักของโรงแรมน้ันๆ 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ 
• ค่าไกดน์ าเทีย่วลาวและเจ้าหน้าที ่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 

บาท ทั้งนี้ขึน้อยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเชือ้, ไวรัส, ไส้เล่ือน, 
ไส้ติ่ง, อาการทีเ่กี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, 
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, 
จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

• ค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!  
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

• ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง // เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และค่าภาษี
สนามบิน  

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
• ค่าข้าวเหนียวตักบาตรตอนเช้า 
• ค่าทปิไกด,์ คนขับรถ  800  บาท / ท่าน / ทริป 
• ค่าประกัน COVID 19 ราคาเร่ิมต้นที ่250 บาท 
• หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ลาว มีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัว

เพ่ิมเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 
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• ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจาก
ประเทศไทย 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 %  
เงือ่นไขการท าการจอง และ ช าระเงนิ 
1. ในการจองครัง้แรก ช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 1 วัน หลังจากท าการ
จอง) พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย  
2. ช าระสว่นที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร ์(โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง อาทิ ค่ามดัจ าบตัรโดยสาร
เครื่องบิน, ค่าโรงแรมที่พกั) 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงินค่าทวัร ์50% (จากราคาทวัรท์ี่ซือ้ โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 
อาทิ มดัจ าค่าบรกิาร ตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม, รถโคช้, รา้นอาหาร) 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
เงื่อนไขการยกเลิกทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางพรอ้ม
คณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
5. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมด เนื่องจากค่าตั๋ว
เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
คณะทวัรค์รบ ตามเงื่อนไขของรายการ ออกเดินทาง  
บรษัิทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวัน เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไป

อย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การก่อจลาจล  
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กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่
ระบใุนรายการเดินทาง บรษิัทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้อั 
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยว
สถานที่อ่ืนๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธิ์การจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะ

ปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 
ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้  
ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตุ

ที่เกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
เอกสารในการเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
2. เอกสารการฉีดวคัซีนโควิด 19 

** ก่อนท าการจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุก
บรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก ** 
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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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