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เทีย่วครบสดุคุม้ พกั หลวงพระบาง 1 คนื วงัเวยีง 1 คนื, ชอ้ปปิง้จใุจ ฟรโีหลดกระเปา๋ 10 กก. 
- หลวงพระบาง เมอืงมรดกโลก ชมพระราชวงัหลวงพระบาง, วดัพระธาตพุสู ีชมนำ้ตกตาดกวางสี 
- ลอ่งแมน่ำ้ซอง ชมววิสดุฟนิ เมอืงวงัเวยีง กุย้หลนิเมอืงลาว 
- เทีย่วนครหลวงเวยีงจนัทน ์ชมความงามประตซูยั, หอพระแกว้, พระธาตหุลวง ชอ้ปปิง้สนิคา้ปลอดภาษี 
- เปดิประสบการณใ์หม ่นัง่รถไฟความเรว็สงูลาวจนีเปดิใหม ่2 เทีย่ว 
-  

วนัแรก กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - อดุรธาน ี- หนองคาย - นครหลวงเวยีงจนัทน ์- ประตซูยั - พระธาตหุลวง - 
หอพระแกว้ - โดยสารรถไฟความเรว็สงู >> หลวงพระบาง - ตลาดมดื 

 

04.00 น. คณะพร้อมกันที่ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ บรเิวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน นกแอร ์
(Nok Air) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การตอ้นรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหต*ุ* 
เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 
ตัว๋เครือ่งบนิของคณะเปน็ระบบสุม่เลอืก (Random) ไมส่ามารถลอ็กทีน่ัง่ไดต้ามทีต่อ้งการ 
ดงันัน้ทีน่ัง่อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนัและไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ัง่บนเครือ่งบนิได ้ทัง้นีเ้ปน็ไปตามเงือ่นไขขอ้กำหนดของสายการบนิ 
หากทา่นตอ้งการระบทุีน่ัง่มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิโปรดสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิ 

06.00 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ อดุรธาน ีโดย สายการบิน นกแอร ์(Nok Air) เทีย่วบินที ่DD300 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที (06.00-
07.05 น.)  ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม *บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นสายการบนิ 
ในกรณทีีม่กีารยกเลกิเทีย่วบนิ,การเปลีย่นแปลงเวลาเดนิทางของเทีย่วบนิ หรอืจำนวนทีน่ัง่ไมเ่พยีงพอ* 

07.05 น. เดินทางถึง สนามบนิอดุรธานี ให้ท่านรับสัมภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนดัพบ 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสูด่่านพรมแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย นำท่านเดินทางสู ่นครหลวงเวยีงจนัทน ์นำท่านชม ประตซูยั 
ตั้งอยูท่างทิศตะวันออกเฉียงเหนอืของนครเวียงจันทน์บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชยั สร้างเสรจ็ในปี 
พ.ศ.2512เป็นอนุสรณส์ถานเพือ่ระลึกถึงประชาชนชาวลาวท่ีสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัตพิรรคคอมมิวนิสต์ประตชูัยมีชือ่เรียกอีกอย่างว่า 
รัยเวย์แนวตั้งเพราะการก่อสร้างนี้ใชปู้นซีเมนส์จากประเทศอเมริกาท่ีซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่
อนจึงไดน้ำมาสร้างประตูชัยแทนเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง   
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 

บา่ย  จากนั้นนำท่านชม พระธาตหุลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืของประตูชัย 
เป็นสัญลกัษณ์ประจำชาติลาวมีความหมายต่อจติใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญห่ลวงแทนถงึความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของล
าวสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 
16เป็นเจดีย์ที่มีลกัษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้างเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมในพระพทุธศาสนากับสถาปัตยกรรมของ
อาณาจักรมีลักษณะคล้ายป้อมปราการมีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไว้โดยตล
อด ประตูทางเข้าเป็นบานประตูไม้ใหญ่ลงรกัสีแดงรอบๆองค์พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมอยู่โดยรอบ จากนัน้นำท่านชม หอพระแกว้ 
สร้างขึ้น เมือ่ปี พ.ศ.2108 โดยพระเชษฐาธิราชกษัตริย์แหง่อาณาจักรล้านช้าง 
เป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์และใชเ้ปน็ที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต จากนัน้ได้อัญเชิญมาที่ประเทศไทย ปจัจุบนัพระแก้วมรกต 
ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระแก้ว ประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานรีถไฟความเร็วสูง เส้นทางรถไฟลาว-จีนมีทั้งหมด 32 
สถานีทั้งสถานีรับส่งผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้า ในส่วนของประเทศลาวได้เปิดรับส่งผู้โดยสารแล้ว 6 สถานี ได้แก่ บ่อเต็น, เมืองไซ, 
หลวงพระบาง, วังเวียง, โพนฮง และนครหลวงเวียงจันทน ์

16.05 น. นำท่านสัมผัสบรรยากาศนั่งรถไฟความเร็วสูง นำท่านออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

   

 

ตัว๋โดยสารรถไฟของคณะ ใชร้ะบบสุม่เลอืกทีน่ัง่ (Random) ดงันัน้ไมส่ามารถลอ็กทีน่ัง่ได ้ซึง่อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนัและไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ัง่บนรถไฟได ้ 

18.00 น.  เดินทางถึง สถานรีถไฟความเรว็สงู หลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมอืงหลวงพระบาง 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ 
หลังอาหารค่ำอิสระเดินเที่ยวชม ตลาดมดื (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน 
ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถอื, 
เครื่องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขยีน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้าแทบทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ  
วางจำหน่ายในราคาท่ีต่อรองกันได ้
 

ทีพ่กั  SUNWAY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงหลวงพระบาง 
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วนัทีส่อง ตกับาตรขา้วเหนยีว - ตลาดเชา้ - พระราชวงัหลวงพระบาง - นำ้ตกตาดกวางส ี- วดัเชยีงทอง - วดัวชินุราช 
(พระธาตหุมากโม) - วดัใหมส่วุรรณมาราม - พระธาตพุสู ี- นัง่รถไฟความเรว็สงู - วงัเวยีง 

05.30 น.  ตื่นเช้าทำธุระส่วนตัว จัดแจงเครื่องแต่งกายเพื่อรอ ใสบ่าตรขา้วเหนยีว พร้อมกับประชาชนชาวหลวพระบาง 
ซึ่งพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบางจะออกมาบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูป 
ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจและสื่อถึงความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (ค่าทำบุญของใส่บาตร 
ไม่รวมในรายการ) 

 
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็น 
ตลาดสดให้ท่านเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนดิก็แปลกตาและเป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเทีย่วผู้มาเยือน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ 
นำท่านชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ)์ ลกัษณะอาคารเก่าท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส 
สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ด้านนอกอาคารเป็นทีต่ั้งของอนสุาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรสีว่างวงศ์ 
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พระราชวงัแหง่นี้อดตีนั้นเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวติศรีสว่างวงศ์ ตอ่มาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 
พระราชวงัหลวงพระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพพิิธภัณฑ์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระบาง”  
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง 
นำท่านชม ศนูยเ์ครือ่งเงนิ ให้ท่านไดช้มงานฝีมอืการทำเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ 
ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชือ่เสียงของลาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู ่นำ้ตกตาดกวางส ี
น้ำตกที่มีชือ่เสียงและสวยที่สดุของเมอืงหลวงพระบาง ซึ่ง ตาด ในภาษาลาวแปลว่า น้ำตก มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น 
เป็นผาและธารน้ำในสีเขียวมรกต มีความสูงโดยรวมประมาณ 70 เมตร เป็นน้ำตกหินปูน 
ซึ่งบางจดุของชั้นน้ำตกนักทอ่งเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำได้ นับเป็นอีกหนึ่งแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 
ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนหลวงพระบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 

บา่ย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วดัเชยีงทอง 
วัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งหน่ึงจนได้รับการยกย่องจากนกัโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 
วัดเชียงทองถกูสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ผนงัภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสีดำ เล่าเรือ่งพุทธประวัติพระสุธน-มโนราห์ 
ทศชาตชิาดกและภาพนิทานเพื่อนบ้าน พระประธานมีชือ่ว่า 
“พระองค์หลวง”นอกจากวัดเชียงทองจะมพีระอุโบสถที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างแล้ว 
การตกแต่งลวดลายตามผนังภายในมีการตบแต่งด้วยการนำกระจกสีมาตัดตอ่กันเป็นรูปต้นโพธิ์ขนาดใหญ ่
ด้านข้างก็ติดเป็นรูปสตัว์ในวรรคดี ยามบ่ายที่แสงแดดสอ่งสะท้อนลงมาดสูวยงาม 
สถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมชมอกีที่ซึ่งมีความสำคัญและเรื่องราวยาวนานเช่นเดียวกันคือ วดัวชินุราช ทีส่ร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 
2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุทีช่าวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึง่เป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง ชาวหลวงพระบาง 
จึงเรียกชือ่ พระธาตหุมากโม นี้มาจนถึงปัจจุบัน  จากนั้นนำท่านชม วดัใหมส่วุรรณภมูาราม  หรือทีช่าวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า 
"วัดใหม่" เคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทัน ซึ่งเป็นสมเดจ็พระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยงัเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง 
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พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรชัสมัยของเจ้ามหาชีวติสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถงึปี พ.ศ. 2437 
จึงได้อญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทั่งปจัจุบัน 
เมื่อมาเยือนวัดแห่งนีส้ิ่งที่เราจะสงัเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ ตัวอุโบสถ (สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง 
หลังคามีขนาดใหญ ่มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับตอ่เนื่องกัน 
ผนังด้านหน้าพระอุโบสถตกแตง่ด้วยภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่องพระเวสสนัดรชาดก 
โดยฝีมือช่างหลวงประจำรชักาลเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ การจากนั้นนำท่านขึ้นสู่ เขาพสู ีนมสัการ พระธาตพุสู ี
เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว (ดอกลีลาวดี) 
ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว สามารถมองเห็นวิวหลวงพระบางได้โดยรอบ 
และยังเป็นจดุชมวิวพระอาทิตยต์กดนิอันสวยงามซึ่งเป็นบรรยากาศที่พลาดไม่ได้เมื่อได้มาเยือนหลวงพระบาง 
จากนั้นนำท่านเดินทางสูส่ถานีรถไฟความเร็วสูง เส้นทางรถไฟลาว-จีน 

18.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ วงัเวยีง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

ตัว๋โดยสารรถไฟของคณะ ใชร้ะบบสุม่เลอืกทีน่ัง่ (Random) ดงันัน้ไมส่ามารถลอ็กทีน่ัง่ได ้
ซึง่อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนัและไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ัง่บนรถไฟได้ 

19.20 น. เดินทางถึง สถานรีถไฟความเรว็สงูวงัเวยีง วังเวียงเมืองในลุ่มน้ำซองทีเ่งยีบสงบ โอบลอ้มไปด้วยขุนเขาและสายหมอก 
ดังคำล่ำลือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า วังเวียงคือกุ้ยหลินเมืองลาว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ 
ทีพ่กั  VILAYVONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงวงัเวยีง 

วนัทีส่าม วงัเวยีง - ลอ่งแมน่ำ้ซอง - บลลูากนู - เวยีงจนัทน ์- หนองคาย - สนามบนิอดุรธาน ี- ดอนเมอืง (กรงุเทพฯ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ 

จากนั้นนำท่าน ลอ่งเรอืแมน่ำ้ซอง (นัง่ลำละ 2 - 3 ท่าน) ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศ 
ทัศนียภาพอันงดงามที่รายล้อมเมืองนั้นเป็นที่ราบท่ีถูกขนาบด้วยภูเขาหนิปูนน้อยใหญ ่ที่รู้จกัในฉายา “กุ้ยหลินเมืองลาว” 
สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน จากนั้นนำท่านชม บลลูากนู (Blue Lagoon) สระน้ำสีฟ้าใสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตเิกิดจากภูเขาหินปูน 
ซ่อนตัวอยู่ในขุนเขาและธรรมชาติที่อดุมสมบูรณ์ของเมอืงวังเวียง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวยีงจนัทน ์จากนั้นนำท่านสู่ด่านชายแดนลาว-ไทย ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้านานาชนดิให้เลือกซื้อเปน็ของฝาก 
อิสระอาหารเที่ยง สมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสูฝ่ั่งประเทศไทยเพือ่เดินทางสู่สนามบินอดุรธานี 

19.30 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดย สายการบิน นกแอร ์(Nok Air) เทีย่วบินที ่DD311 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมง หรือ )  ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม*ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นสายการบนิ 
ในกรณทีีม่กีารยกเลกิเทีย่วบนิ,การเปลีย่นแปลงเวลาเดนิทางของเทีย่วบนิ หรอืจำนวนทีน่ัง่ไมเ่พยีงพอ* 

20.30 น.  เดินทางถึง สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มด้วยความประทับใจ 
 

*********************************************** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ลาว สะบายด ีนัง่รถไฟความเรว็สงู เวยีงจนัทน ์หลวงพระบาง วงัเวยีง 3 วนั 2 คนื-SL / DD 

กำหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 

เดนิทางเดอืน มนีาคม 2566 

04 - 06 มนีาคม 2566 12,990.- 4,500. - 

10 - 12 มนีาคม 2566 11,990.- 4,500. - 

17 - 19 มนีาคม 2566 11,990.- 4,500. - 

24 - 26 มนีาคม 2566 11,990.- 4,500. - 

31 มนีาคม - 02 เมษายน 2566 12,990.- 4,500. - 

เดนิทางเดอืน เมษายน 2566 

07 - 09 เมษายน 2566 13,990.- 4,500. - 

14 - 16 เมษายน 2566 14,990.- 4,500. - 

21 - 23 เมษายน 2566 12,990.- 4,500. - 

28 - 30 เมษายน 2566 13,990.- 4,500. - 

เดนิทางเดอืน พฤษภาคม 2566 

05 - 07 พฤษภาคม 2566 12,990.- 4,500. - 

12 - 14 พฤษภาคม 2566 12,990.- 4,500. - 

19 - 21 พฤษภาคม 2566 12,990.- 4,500. - 

26 - 28 พฤษภาคม 2566 11,990.- 4,500. - 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✔ ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดนิทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ 

✔ ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม) 

✔ ค่าน้ำหนักสัมภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กโิลกรมั/ทา่น ตอ่เที่ยวบิน 

✔ ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 10 กิโลกรัม 1 ชิ้น ตอ่ท่าน ตอ่เที่ยวบิน 

✔ ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

✔ ค่าท่ีพักระดับ 3 ดาว 2 คนื พักห้องละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน (เตียงเสริม) (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัหอ้งเดีย่ว) 

✔ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

✔ ค่าประกันชีวิตกรณอีุบัตเิหตุในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอุบตัิเหตุในวงเงินไม่เกิน 
ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  

✔ ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวเดินทางติดตามจากประเทศไทย 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

🗶 ค่าบริการตรวจโควิด RT-PCR และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศลาว 
🗶 ค่าแพ็คเกจ Test and Go สำหรับเดนิทางกลับประเทศไทย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฏขอ้บังคับการเดินทางเขา้ประเทศไทย 
🗶 ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลอืกที่นัง่บนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นัง่บนรถนำเที่ยว  
🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 10 กก. 1 ชิ้น 
🗶 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรดี, 

ค่าอาหารพิเศษสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดทางศาสนาและความเชื่อส่วนบุคคล เช่น อิสลาม, เจ หรอื มังสวิรัติ 
🗶 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตัิภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืงจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 
🗶 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 
🗶 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 900 บาท ต่อท่าน 

 
เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่และการยกเลกิ 

เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่ 

1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 30 วันทำการหรือกอ่นหน้านั้น พรอ้มชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยส่งเอกสารดังนี้ 

- สำเนาหนังหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีรูปผู้เดินทาง (PASSPORT) ทีอ่ายุใช้งานคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 
และมีหน้าว่างสำหรับประทับตรา 2 หน้า โดยแสกนเป็นไฟลร์ูปภาพเท่านั้น ไม่สามารถใช้รูปที่ถ่ายจากโทรศพัท์ได้ 

- เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซีน โดยต้องได้รับเข็มที่ 2 ไม่เกิน 180 วัน หากเป็นเข็มที่ 3 บสูเตอร์ ต้องไม่ต่ำกวา่ 14 วัน 
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2.ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 30 วันกอ่นการเดนิทาง มิเช่นนั้นบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางของท่าน 
และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบรกิารไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ 
ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ไดร้ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้วเงื่อนไขการยกเลิก 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ปน็ไปตามพระราชบญัญตัธิรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก์*** 

🗶 แจ้งยกเลิกการเดินทางกอ่น 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าบริการ 4,500 บาท 
🗶 แจ้งยกเลิกกอ่นการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจรงิ ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน, 

ค่ามัดจำรถนำเที่ยว, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร, และ ค่าบริการ จำนวน 6,000 บาท 
🗶 แจ้งยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน  

**ในกรณจีองทวัรต์รงวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิน้** 
 

รบกวนอา่นทำความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพือ่ประโยชนส์งูสดุของตวัทา่น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของบริษัทฯ เท่านั้น 

อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถอืเป็นข้อยตุิสิ้นสุดสมบรูณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว 
ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบุมาทั้งหมดนี้แล้ว 

2. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดนิทางเพื่อทอ่งเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางด้วยวตัถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน 
การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ 
ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรูเ้ห็น เกี่ยวข้อง หรอื มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น 

3. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 16 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เทา่น้ัน 
หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง 

4. กรณีที่ทางประเทศลาวระงับการอนมุัติวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณตี้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่า 
5. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน 
หรือมกีารประกาศลดค่าเงินบาท หรอือัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันท่ีคณะจะเดินทาง 

6. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบตัรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ 
ทางบรษิทัจะทำการออกบตัรโดยสารทนัทเีมือ่คณะมจีำนวนขัน้ตำ่ 8 ทา่น ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง และกำหนดการเดนิทางได ้
หากทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมตามทีส่ายการบนิกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน 
เวลากำหนดการเดินทางของเที่ยวบนิ ตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ 

7. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับส
ถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมอิากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ 
จะยึดถอืและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

8. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าท้ังหมดหรอืบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้
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9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระใหก้ับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาดเช่นกัน 
ดังนั้นหากท่านมีเหตอุันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 

10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง่ หรือ 
หน่วยงานที่ให้บรกิาร บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบรกิารนั้น ๆ 

11. เดินทางตอ้งใช้วจิารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ 
จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

12. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัย์สินส่วนตัว ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ 
หากเกิดการสญูหายของ ทรพัย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 

13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากการยกเลิกหรอืความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การจลาจล การปฏิวัต ิรัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนอืการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น 
การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตัิเหตตุ่าง ๆ 

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่รับผิดชอบใด ๆ ตอ่การไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ 
ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดินทางไป 

15. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึง่ไม่ได้เกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทอ่งเที่ยว 
(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)์ 

16. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบรษิัทของสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)  

17. กรณีที่ผู้เดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ 
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทกุครั้งกอ่นออกบตัรโดยสาร 
โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น   

18. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัตติามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น 

19. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอำนาจของบริษทัฯ 
กำกับเท่าน้ัน 

20. กรณีผู้เดนิทางถูกปฏเิสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากทีด่้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน 
หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมอืงกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึ้นตามมา และ 
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์และค่าทิปที่ท่านชำระมาแล้วในทุกกรณ ี
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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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