
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 26335 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

บินตรงลงหลวงพระบาง – กลับเวียงจันทน์  ไม่เหน่ือยเดินทาง  
หลวงพระบาง – วังเวียง – เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คนื  

จใุจกบัการน่ังรถไฟความเร็วสูง  (ไม่เหนื่อยกบัการเดนิทางระหว่างเมือง) 

หลวงพระบาง 2 คนื / วังเวียง 1 คนื  
หลวงพะบาง – ตลาดมืด – ตักบาตรข้าวเหนียว – ถ า้ติ่ง – น ้าตกตาดกวางสี – พระธาตุภูสี  

 พระราชวังเก่า – วัดเชียงทอง 
วังเวียง – ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น ้าซอง – BLUE LAGOON  

จุดเด่นรายการ…  
• บินตรง ลงหลวงพระบาง ขากลบั บินตรงจากเวียงจันทน์ ด้วยสายการบินแห่งชาติลาว แอร์ไลน์ 

• นั่งรถไฟฟ้าลาว-จีน สะดวกประหยัดเวลามีเวลาเที่ยวแบบสบายๆ 

• บริการท่านโดยรถตู้ปรับอากาศ ท่ีหลวงพระบาง  

• ล่องเรือทานอาหารเย็นชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น ้า 

•  



 
 
 

โปรแกรมทัวร์เวยีงจันทน์- หลวงพระบาง-วงัเวยีง  4 วนั  3 คืน (รถไฟความเร็วสูง) 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช – พระธาตุแตงโม - พระธาตุภูสี – ถนน
คนเดินตลาดมืด 
10.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศช้ัน 4 ประตูทางเข้าท่ี  7  

เคาน์เตอร์ M   สายการบินลาว(QV) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและเช็คเอกสาร 
10.20 น.  เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง  โดยสายการบินลาว  เท่ียวบิน QV 634 
12.20 น. ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจกัรลา้นชา้ง เดิมช่ือ “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี” 

เจริญรุ่งเรืองมากในสมยัพระเจา้ฟ้างุม้ ปัจจุบนัเป็น 1 ใน 17 ของของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว อยูท่างตอนเหนือของประเทศ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง แลว้น าท่านขึ้นรถเขา้สู่
ตวัเมือง  

เท่ียง บรืการอาหารกลางวนั (ม้ือที่ 1) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ วัดเชียงทอง ซ่ึงเป็นวดั
หลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจา้ไชยเชษฐาธิ
ราชไดโ้ปรดใหส้ร้างขึ้น และไดรั้บการอุปถมัภจ์ากเจา้
มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์และเจา้ชีวิตศรีสวา่งวงศว์ฒันา
มากเป็นพิเศษ บริเวณท่ีตั้งของวดัอยูต่อนหัวโคง้ของแผ่นดินท่ีแม่น ้าคานมาบรรจบกนักบัแม่น ้าโขง 
เป็นศูนยศิ์ลปกรรมลา้นชา้ง ความงามของวดัอยูท่ี่ความสงบ สง่า สะอาด มี  การวางผงัออกแบบ และ
บ ารุงรักษาอยา่งดีเยีย่ม ชมสิมหรือโบสถ์ ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของศิลปสกุลช่างลา้นชา้ง 
จากนั้นน าคณะทุกท่าน ชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมยัพระเจา้วิชุนราช 
ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง ซ่ึงอาราธนามาจากเมืองเวียงค า มีเจดียป์ทุม
หรือพระธาตุดอกบวัใหญ่ วดัน้ีมีพระธาตุเจดียอ์งคใ์หญ่รูปทรงคลา้ยแตงโมผา่คร่ึง ท าใหช้าวลาว
เรียกกนัวา่ พระธาตุแตงโม เป็นทรงโอคว ่า ยอดพระธาตุลกัษณะคลา้ยรัศมีแบบเปลวไฟของ
พระพุทธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั เจดียน้ี์อาจดูทรุดโทรมมากแมจ้ะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 คร้ังแลว้
ในปี พ.ศ.2402 ในสมยัพระเจา้สักกรินทร์(ค าสุก) ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์
ไดโ้ปรดใหมี้การบูรณะใหม่และไดมี้การบูรณะคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมยัของเจา้มหาชีวิต
ศรีสวา่งวงศ ์ ไดค้น้พบโบราณวตัถุมีค่ามากมาย เช่น เจดียท์องค า พระพุทธรูปหล่อส าริด 
พระพุทธรูปทองค า ปัจจุบนัน าไปเก็บไวใ้นหอพิพิธภณัฑห์ลวงพระบาง ในพระราชวงัหลวงจน



 
 
 

ปัจจุบนั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านไปสักการะพระธาตุพสีู   ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจ
กลางเมืองหลวงพระบาง  นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ไดข้ึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึง
หลวงพระบาง สองขา้งทางขึ้นพระธาตุร่มร่ืนและหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจ าปาลาวหลากสีสัน
(ช่วง กพ.-มีค.)  มองจากยอดพูสีคือ ภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น ้าโขง ลอ้มรอบดว้ย
ทิวเขาสลบัซบัซอ้นสมกบันามวา่ บา้นผา เมืองภูอูอารยะธรรมลา้นชา้ง  ชมพระอาทิตย์อสัดงและตวั
เมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซ่ึงเบ้ืองล่างจะมองเห็นพิพิธภณัฑ ์โดยมีแม่น ้าโขงเป็นฉากหลงั และอีก
ดา้นหน่ึงจะเห็นน ้าคานท่ีไหลมาบรรจบกบัแม่น ้าโขง จากนั้นใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองท่ีถนน
คนเดิน หรือ ตลาดไนท์บาร์ซา(Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเยน็ตั้งแต่เวลา 5 โมงเยน็ถึง
ประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวมง้ ชาวบา้นผานม แมน้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะ
น าสินคา้พื้นเมือง ไม่วา่จะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมือ ผา้นุ่ง ผา้ซ่ิน เคร่ืองเงิน เคร่ืองไม ้ สินคา้มากมายถูก
วางอยูบ่นถนนและริมทางเดินตั้งแต่หนา้พระราชวงัจนสุดหวัถนน อิสระตามอธัยาศยั 

19.00 น. บริการอาหารค า่ (มื้ อที่ 2) หลังอาหารเข้าที่พกั  SUNWAY HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 

วันที่สอง    ท าบุญตักบาตรข้าวเหนียว – น ้าตกตาดกวางสี - บ้านช่างไห - ล่องเรือถ า้ติ่ง ––    
                   ล่องเรือทานอาหารค ่า  
05.00 น. ต่ืนเชา้ร่วม ท าบุญตักบาตรข้าวเหนียว(ค่าขา้วเหนียวใสบาตรไม่ไดร้วมในค่าทวัร์) ประเพณีเก่าแก่

ของเมืองหลวง ใส่บาตรขา้วเหนียว พร้อมกบัประชาชนชาวหลวงพระบาง ซ่ึงพระสงฆแ์ละสามเณร
จากวดัต่างๆ ทัว่เมืองหลวงพระบางจะออกบิณฑบาตเป็นแถวนบัร้อยรูป ซ่ึงเป็นภาพอนัน่า
ประทบัใจและส่ือถึงความศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง จากนั้นน า
ทุกท่านเดินเท่ียวชมบรรยากาศวิถีชาวบา้นของเมืองหลวงพระบางท่ีตลาดเช้า ตลาดสดใหท้่านเลือก 

ซ้ืออาหารพื้นเมืองและชมของป่าซ่ึงของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นท่ีสนใจของเหล่า
นกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืน 

08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( ม้ือท่ี 3 )  
หลงัอาหารน าคณะออกเดินทางเท่ียวชมธรรมชาติของ น ้าตกตาดกวางสี เป็นน ้าตกหินปูนขนาดใหญ่
สูงราว 70 เมตร มีสายน ้าไหลอาบมาตามหนา้ผาผา่นโขดหินนอ้ยใหญ่ รูปทรงแปลกตา  มีน ้าไหล
ตลอดปี สภาพป่ามีความร่มร่ืน ดา้นล่างมีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบน ้าตกและท่ีนัง่ใหช้ม วิว
ทิวทศัน์รวมทั้งมีหอ้งส าหรับเปล่ียนเคร่ืองแต่งตวัส าหรับท่านท่ีตอ้งการลงเล่นน ้าตก อีกดว้ย 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( ม้ือที่ 4)  

หลงัอาหารน าคณะเดินทาต่อสู่ บ้านช่างไห สัมผสัวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีอาศยัอยูริ่มแม่น ้าโขง มี
อาชีพในการหมกัสาโทและตม้เหลา้โรงจ าหน่าย  และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้พื้นเมืองจ าพวกผา้ทอ
ลวดลายสวยงามมากมายวางจ าหน่ายก่อนน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ล่องเรือเดินทางสู่ถ า้ติ่ง ชมวิว
ทิวทศัน์และวิถีชีวิตสองฝ่ังแม่น ้าโขง ถึงถ ้าต่ิงเป็นถ ้าอยูบ่นหนา้ผาริมแม่น ้าโขง เดิมเคยมี 
พระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบนัเหลือแต่พระพุทธรูปไมจ้ านวนนบัพนัองค ์ ใหท้่านไดอิ้สระเก็บ
ภาพความประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก  

                                   
 
 
 
 
เยน็  บริการอาหารเย็นบนเรือ ล่องเรือทานอาหารชมวิวสองฝ่ังแม่น ้า  ( ม้ือที่ 5)  

   เข้าทีพ่กั  SUNWAY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันท่ีสาม       พพิธิภัณฑ์หลวงพระบาง – นั่งรถไฟฟ้า – วังเวียง – BLUE LAGOON  

เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อท่ี 6 )  
                หลงัอาหารน าท่านชม พพิธิภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็นท่ีประทบัของเจา้

มหาชีวิตลาว สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบ เม่ือปี 
ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( ม้ือที่ 7) 
   หลงัอาหารน าทุกท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟหลวงพระบางเพื่อโดยสาร 

รถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่เมือง วงัเวียง(รถไฟออกเวลา 13.25-14.23 น.)  
อิสระทุกท่านพกัผอ่นบนรถไฟตามอธัยาศยั 



 
 
 

14.23 น. คณะเดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองวังเวียง น าท่านท่องเท่ียวแนววิถีธรรมชาติท่ียงัคงความสมบูรณ์  
เดินทางไปยงั ถ า้ปูค า  และบลูลากูน  ถ ้าปูค  า ตั้งอยูใ่นเมืองวงัเวียงดา้นหนา้ถ ้าเป็นบริเวณล าน ้า
ส าหรับใหน้กัท่องเท่ียวไดพ้กัผอ่นหยอ่นใจมีร่มส าหรับนัง่พกัผอ่น รวมถึงมีพื้นท่ีลานกวา้งส าหรับ
ชาวต่างชาติมานอนอาบแดด คณะต้องน าไฟฉายส าหรับเข้าไปชมหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปปาง
นอน เพราะภายในถ ้ามืดไม่มีไฟฟ้ารวมถึงเขา้ไ ปดูปูค  า มีระยะทางขึ้นถ ้าประมาณ 80 เมตร เป็นทาง 
ลาดชนั ใชเ้วลาประมาณ 10 นาทีในการขึ้นถ ้าปูค  า พร้อมชมความงามทางธรรมชาติ 

 
 

 
 

 
 
บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 8 )  
หลงัอาหารน ้าทุกท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั THAVISOUK HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วันที่ส่ี   ล่องเรือหางยาว – เวียงจันทน์ – ประตูไชย – พระธาตุหลวง  - วดัศรีเมือง – กรุงเทพฯ   
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( ม้ือท่ี 8)  

หลงัอาหารน าทุกท่านร่วมล่องเรือหางยาวชมบรรยากาศริมแม่น ้าซอง  
ชมทศันียภาพท่ีแสนสวยงาม 2 ฝ่ังแม่น ้าท่ามกลางอากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิ 

   
จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเช็คเอา้ทเ์ดินทางสู่เมืองเวียงจนัทน์  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 9) 



 
 
 

หลงัอาหารน าท่าน ชมประตูไชย เป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝร่ังเศสเขา้
ดว้ยกนัอยา่งงดงามและกลมกลืน จากนั้นน าท่านเท่ียวชม พระธาตุหลวง  โบราณสถานคู่ประเทศ
ลาว  เป็นสถานท่ีบรรจุอฐิัของพระพุทธเจา้ในส่วนหวัเหน่า  พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกบัการตั้ง
นครหลวงเวียงจนัทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวง จากเมืองหลวงเดิมคือเมืองหลวงพระบาง ซ่ึงไดถู้กยา้ยมา
เม่ือปีพ.ศ.2109 พระธาตุหลวงถือเป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัคู่กบัพระธาตุพนม 

 
 

 
 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางต่อสู่ว ัดสีเมืองหรือวัดศรีเมือง  เวียงจัน เป็นพระอาราม

หลวงของนะคอนหลวงเวียงจัน ท่ีมีทั้ ง เกียรติและศักด์ิสิทธ์ื ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 

ประกอบด้วย ศ รีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ การท าพิธีส าคัญ

ของกษัตริย์โบราณ ไม่ว่าจะเป็นราชพิธีส าคัญใดๆเช่น การราชาภิเษกขึ้ นครองราชย์ 

จะต้องน าน ้าพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้ งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก  อิสระทุกท่านขอ

พรเพื่อความเป็นศิริมงคล  
จนไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางสู่สนามบินเวียงจนัทน์ 

18.35 น  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว  เท่ียวบินท่ี QV 445  
19.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจ 
 

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทางPASSPORT  ท่ีเหลือเวลาการเดินทางไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
และเอกสารท่ีรับรองการฉีดวัคซีนท่ีแสดงการฉีดวัคซีน 2 เข็ม 

โปรแกรมสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมและภัยธรรมชาติ  โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส าคัญ 
 
 
 
 



 
 
 

 

อตัราค่าบริการ    
 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี่ยว 

30 DEC – 2 JAN 23 17900 17900 4000 

20 – 23 JAN 23 16900 16900 4000 

10 – 13 FEB 23 16900 16900 4000 

24 – 27 FEB 23 16900 16900 4000 

3 – 6 MAR 23 17900 17900 4000 

17 – 20 MAR 23 16900 16900 4000 

อตัรานีร้วม 
✓ ค่าต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด (ต๋ัวหมู่คณะ) 
✓ ทีมงานเจ้าหน้าที่บริการเช็คอินท์โหลดสัมภาระดูแลอ านวยความสะดวกที่สนามบิน 
✓ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว พูดไทย บริการตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหาร ทุกม้ือที่ระบุในโปรแกรม 
✓ ค่าเที่ยวชมที่ระบุในโปรแกรม  
✓ ค่ารถไฟ-ไปกลับ ที่ระบุในโปรแกรม**   
✓ ค่ารถน าเที่ยวตลอดรายการ  
✓ ค่าที่พกั 3 คืน   พกัห้องละ 2 ท่าน  
✓ น ้าด่ืม ท่านละ  1 ขวด / วัน 
✓ รวมค่าประกัน ประกันอุบัติเหตุ ท่องเที่ยววงเงินอุบัตเหตุ500,000 บาท  เสียชีวิต1,000,000 บาท( ตามเง่ือนไข

กรมธรรม์  



 
 
 

อตัราที่ไม่รวม 
➢ ค่าทิปมัคคุเทศก์น าเที่ยวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นลาว และคนขับท่านละ 800 บาท 
➢ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
➢ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พกั 
➢ ค่าบริการอ่ืนๆ นอกเหนือที่ก าหนดในโปรแกรม 
➢ อาหาร / เคร่ืองด่ืม ที่นอกเหนือรายการ 
➢ ค่าประกันภัยธรรมชาติ , ประกนัชีวิตส่วนตัว 

หมายเหตุ กรุฟออกเดินทางขั้นต ่า 15 ท่าน ขึน้ไป หากจ านวนต ่ากว่านี้แต่ต้องการเดินทางต้องเพิม่เงินท่านละ 1,000 บาท 

ขั้นต ่า 8 ท่านขึน้ไป 

เง่ือนไขในการส่งเอกสาร 
➢ เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  หน้าPASSPORT ส่งเอกสารก่อนล่วงหน้า 15 – 20 วัน 
➢ เอกสารที่รับรองการฉีดวัคซีนท่ีระบุการฉีดวัคซีน 2 เข็ม 
➢ รายช่ือหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยอดจ านวนลดลง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อยช้าสุด 14วัน เน่ืองจากทาง

บริษัทมกีารเตรียมการด้านตั๋วรถไฟ ภาษี ค่าธรรมเนียมระหว่างด่านก่อนเดินทาง   **หมายเหตุ  เม่ือด าเนินการแล้วไม่ 
สามารถลดยอดได้  เม่ือท่าน ยอดลงลงไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

• ช ำระค่ำมดัจ ำ ท่ำนละ 8,000 บำท หลงัจำกท ำกำรจองภำยใน 1 วนั 

• ช ำระเงินค่ำทวัรส์่วนท่ีเหลือภำยใน 30 วนั ก่อนออกเดินทำง 

เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนั ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดมดัจ ำเต็มจ ำนวน 

• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วนั ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำใชจ้่ำย 100% ของรำคำทวัรท์ั้งหมด 

• กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยุด เทศกำลต่ำงๆ เช่น ปีใหม่ สงกรำนต ์ เป็นตน้ ทำงบริษัทฯ ตอ้งมีกำรกำ

รนัตีมดัจ ำท่ีนัง่กบัทำงสำยกำรบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมท่ีพกัต่ำงๆ ทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัรท์ั้งหมด ไม่วำ่ยกเลิกกรณีใดก็ตำม 

• เมื่อออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้ เน่ืองจำก

เป็นนโยบำยของสำยกำรบิน 

 

 



 
 
 

เง่ือนไขการเดินทาง  
➢ 1.ทัวร์นีเ้ป็นแบบทัวร์เหมา กรุ๊ปส่วนตัว บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
➢ 2.ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังนีท้างบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้า
เป็นส าคัญ  

➢ 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆต่อค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆ
ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ   

➢ 4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

➢ 5. โรงแรมที่พกัในประเทศลาวมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดยโรงแรมที่พกั
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามท่ีระบุในรายการ 
ท่องเท่ียวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 
3 ท่าน ขึน้อยู่กบัข้อจ ากัดของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมีความแตกต่างกันอาจจะท าให้
ท่านไม่ได้ห้องพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามทีต้่องการ  

➢ 7. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน  

➢ 8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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