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- เท่ียวครบ สุดคุ้ม พกั หลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน, 
- หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ชมน ้าตกตาดกวางสี 

- ล่องแม่น ้าซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว 

- เท่ียวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมความงามประตูซัย, หอพระแก้ว และพระธาตุหลวง 

- เปิดประสบการณ์ใหม่ น่ังรถไฟความเร็วสูงลาวจีน เวียงจันทน์-หลวงพระบาง 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - อุดรธานี - หนองคาย - เวียงจันทน์ - ประตูซัย - พระธาตุหลวง - หอพระแก้ว - 

นั่งรถไฟความเร็วสูง >> หลวงพระบาง - ตลาดมืด 
 

05.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน 

สายการบินไทยเวียตเจ็ท (Thai VietJet) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 

และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร **หมายเหตุ** 

เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพร้อม ณ 

ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที ต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเป็นระบบสุ่มเลือก (Random) 

ไม่สามารถลอ็กท่ีนั่งได้ตามท่ีต้องการ 

ดังน้ันท่ีนั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนั่งบนเคร่ืองบินได้ 

ท้ังนีเ้ป็นไปตามเง่ือนไขข้อก าหนดของสายการบิน 

หากท่านต้องการระบุท่ีน่ังมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมโปรดสอบกบัเจ้าหน้าท่ีเช็คอนิ 

 

07.05 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้าสู่ อุดรธานี โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ท (Thai VietJet) เท่ียวบินท่ี VZ200 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาที ไม่มีบริการอาหารวา่งและน ้าด่ืมบนเคร่ือง 
*หากสายการบินท่ีระบุในโปรแกรมนี ้มีการยกเลกิเท่ียวบิน และ/หรือเปลีย่นแปลงเวลาเดินทางของเท่ียวบิน 

รวมไปถึงจ านวนท่ีน่ังไม่เพยีงพอส าหรับหมู่คณะ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นเท่ียวบิน สายการบิน 

และสนามบินต้นทาง* 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี ใหท้่านรับสัมภาระใหเ้รียบร้อย ไกดน์ าเท่ียวรอท่านอยูด่า้นนอกท่ีจุดนดัพบ 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย น าท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์  
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น าท่านชม ประตูซัย 

ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวียงจนัทน์บนถนนลา้นชา้งจะไปส้ินสุดท่ีบริเวณประตูชยั 

สร้างเสร็จในปี 

พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวท่ีสละชีวิตในสงครามก่อนหนา้การปฏิวติัพรรคคอมมิว

นิสตป์ระตูชยัมีช่ือเรียกอีกอย่างวา่ รัยเวยแ์นวตั้ง 

เพราะการก่อสร้างน้ีใชปู้นซีเมนส์จากประเทศอเมริกาท่ีซ้ือมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจนัทน์ในระหวา่งสงคร

ามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงไดน้ ามาสร้างประตูชยัแทนเป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝร่ังเศสเ

ขา้ดว้ยกนัอยา่งงดงาม และกลมกลืนอยา่งยิง่ 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน 

บ่าย  จากนั้นน าท่านชม พระธาตุหลวง ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประตูชยั 
เป็นสัญลกัษณ์ประจ าชาติลาวมีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอยา่งใหญ่หลวงแทนถึงความเป็นเอกราช 
และอ านาจอธิปไตยของลาวสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 16 
เป็นเจดียท่ี์มีลกัษณะโดดเด่นท่ีสุดในอาณาจกัรลา้นชา้งเป็นการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนา
กบัสถาปัตยกรรมของอาณาจกัรมีลกัษณะคลา้ยป้อมปราการ 
มีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบลอ้มองคพ์ระธาตุไวพ้ร้อมกบัท าช่องหนา้ต่างเลก็ๆ เอาไวโ้ดยตลอด 
ประตูทางเขา้เป็นบานประตูไมใ้หญ่ลงรักสีแดงรอบๆ องคพ์ระธาตุยงัมีเจดียบ์ริวารลอ้มอยูโ่ดยรอบ 
จากนั้นน าท่านชม หอพระแก้ว สร้างขึ้น เม่ือปี พ.ศ.2108 โดยพระเชษฐาธิราชกษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง 
เป็นวดัหลวงประจ าราชวงศแ์ละใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระแกว้มรกต จากนั้นไดอ้ญัเชิญมาท่ีประเทศไทย 
ปัจจุบนัพระแกว้มรกต ท่ีประดิษฐานอยูใ่นวดัพระแกว้ ประเทศไทย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เส้นทางรถไฟลาว-จีนมีทั้งหมด 32 
สถานีทั้งสถานีรับส่งผูโ้ดยสารและสถานีขนส่งสินคา้ ในส่วนของประเทศลาวไดเ้ปิดรับส่งผูโ้ดยสารแลว้ 6 สถานี 
ไดแ้ก่ บ่อเตน็, เมืองไซ, หลวงพระบาง, วงัเวียง, โพนฮง และนครหลวงเวียงจนัทน์ 
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16.05 น. น าท่านสัมผสับรรยากาศนัง่รถไฟความเร็วสูง น าท่านออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง ใชเ้วลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง 

ตั๋วโดยสารรถไฟของคณะ ใช้ระบบสุ่มเลือกท่ีน่ัง (Random) ดังนั้นไม่สามารถลอ็กที่นั่งได้ 
ซ่ึงอาจจะไม่ได้นั่งติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนั่งบนรถไฟได้  

 

 

 

 

 
 

18.00 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองหลวงพระบาง 

เย็น  บริการอาหารเย็น 

หลงัอาหารค ่าอิสระเดินเท่ียวชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสวา่งวงศ ์

ตั้งแต่หนา้พระราชวงัจนสุดถนน ใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี 

มีทั้งเส้ือยดืสกรีนเป็นภาษาลาว, ผา้คลุมไหล่, กระเป๋าถือ, เคร่ืองประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ 

สินคา้แทบทุกช้ินเป็นสินคา้แฮนด์เมดของชาวบา้นแท้ๆ   วางจ าหน่ายในราคาท่ีต่อรองกนัได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั  SUNWAY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองหลวงพระบาง 
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วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พระธาตุพูสี - พระราชวังหลวงพระบาง (พพิธิภัณฑ์) - ศูนย์เคร่ืองเงิน - 
วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) - วัดใหม่สุวรรณมาราม - น ้าตกตาดกวางสี - 
รถไฟความเร็วสูง - วังเวียง 

05.30 น.  ต่ืนเชา้ท าธุระส่วนตวั จดัแจงเคร่ืองแต่งกายเพื่อรอ ใส่บาตรข้าวเหนียว (ค่าท าบุญของใส่บาตร ไม่รวมในรายการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นอิสระใหท้่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซ่ึงเป็น 

ตลาดสดใหท้่านเลือกซ้ืออาหารพื้นเมืองและชมของป่าซ่ึงของป่าบางชนิดก็แปลกตาและเป็นท่ีสนใจของเหล่านกัท่อ

งเท่ียวผูม้าเยอืน 

เช้า  บริการอาหารเช้า 

การจากนั้นน าท่านขึ้นสู่ เขาพูสี นมสัการ พระธาตุพูสี เจดียธ์าตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง 

ตลอดทางขึ้นท่านจะไดรั้บความกล่ินหอมจากดอกจ าปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซ่ึงเป็นดอกไมป้ระจ าชาติลาว 

สามารถมองเห็นวิวหลวงพระบางไดโ้ดยรอบ 

และยงัเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยต์กดินอนัสวยงามซ่ึงเป็นบรรยากาศท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือไดม้าเยอืนหลวงพระบาง 
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น าท่านเขา้เยีย่มชม พระราชวังหลวงพระบาง (พพิธิภัณฑ์) ลกัษณะอาคารเก่าท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส 

สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียเ์จา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์

พระราชวงัแห่งน้ีอดีตนั้นเป็นท่ีประทบัของเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี 

พ.ศ. 2518 พระราชวงัหลวงพระบาง ไดถู้กปรับเปล่ียนใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระบาง”  

พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบาง จากนั้นน าท่านชมผลิตภณัฑสิ์นคา้ท่ี ศูนย์เคร่ืองเงิน 

ใหท้่านไดช้มงานฝีมือการท าเคร่ืองเงิน และเคร่ืองประดบัของใชต้่างๆ 

ท่ีมีการออกแบบไวอ้ยา่งสวยงามเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีช่ือเสียงของลาว จากนั้นน าท่านสู่ วัดเชียงทอง 

ซ่ึงเป็นวดัท่ีส าคญัและมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงจนไดรั้บการยกยอ่งจากนกัโบราณคดีวา่เป็นดัง่อญัมณีแห่งสถาปั

ตยกรรมลาว วดัเชียงทองถูกสร้างขึ้นในรัชสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ผนงัภายในปิดทองฉลุบนพื้นรักสีด า 

เล่าเร่ืองพุทธประวติัพระสุธน-มโนราห์ ทศชาติชาดกและภาพนิทานเพื่อนบา้น พระประธานมีช่ือวา่ 

“พระองคห์ลวง”นอกจากวดัเชียงทองจะมีพระอุโบสถท่ีโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ 

การตกแต่งลวดลายตามผนงัภายในมีการตบแต่งดว้ยการน ากระจกสีมาตดัต่อกนัเป็นรูปตน้โพธ์ิขนาดใหญ่ 

ดา้นขา้งก็ติดเป็นรูปสัตวใ์นวรรคดี ยามบ่ายท่ีแสงแดดส่องสะทอ้นลงมาดูสวยงาม 

สถานท่ีท่ีเราจะไปเยีย่มชมอีกท่ีซ่ึงมีความส าคญัและเร่ืองราวยาวนานเช่นเดียวกนัคือ วัดวิชุนราช 

ท่ีสร้างขึ้นในสมยัพระเจา้วิชุนราช (พ.ศ.2046) นบัเป็นอีกหน่ึงพระธาตุท่ีชาวหลวงพระบางใหค้วามนบัถือ 

ซ่ึงเป็นพระธาตุท่ีมีรูปทรงคลา้ยกบัลูกแตงโมผา่คร่ึง ชาวหลวงพระบาง จึงเรียกช่ือ พระธาตุหมากโม 

น้ีมาจนถึงปัจจุบนั 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน 

บ่าย จากนั้นนำท่านชม วัดใหมส่วุรรณภมูาราม  หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆ ว่า "วัดใหม่" 
เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน 



FT-UTHVL04 - ลาว สะบายด ีนัง่รถไฟความเรว็สงู เวยีงจนัทน์ หลวงพระบาง วงัเวยีง 3 วนั 2 คนื - VZ                           Page 8 of 15 

ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง 
พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2437 
จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน 
เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ ตัวอุโบสถ ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง 
หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน 
ผนังด้านหน้าพระอุโบสถตกแต่งด้วยภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก 
โดยฝีมือช่างหลวงประจำรัชกาลเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางส ีน้ำตกที่มีชื่อเสียงและสวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง ซึ่ง ตาด ในภาษาลาวแปลว่า 
น้ำตก มีจำนวนชั้นทั้งหมด 4 ชั้น เป็นผาและธารน้ำในสีเขียวมรกต มีความสูงโดยรวมประมาณ 70 เมตร เป็นน้ำตกหินปูน 
ซึ่งบางจุดของชั้นน้ำตกนักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำได้ นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 
ไม่ควรพลาดเม่ือไปเยือนหลวงพระบาง 

18.30 น. นำท่านสัมผัสบรรยากาศนั่งรถไฟความเร็วสูง นำท่านออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

ตั๋วโดยสารรถไฟของคณะ ใชร้ะบบสุม่เลอืกทีน่ัง่ (Random) ดงันัน้ไมส่ามารถลอ็กทีน่ัง่ได ้
ซึง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกันและไมส่ามารถเลอืกชว่งที่นัง่บนรถไฟได ้ 

19.20 น. เดินทางถึง สถานรีถไฟความเรว็สงูวงัเวยีง เมืองในลุ่มน้ำซองที่เงียบสงบโอบล้อมไปด้วยขุนเขากับสายหมอกยามเช้าที่สวยที่สุด 
ดังคำล่ำลือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก 

เย็น  บรกิารอาหารเยน็ 
ที่พกั  VILAYVONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า, เมอืงวงัเวยีง 
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วนัทีส่าม วงัเวยีง - ลอ่งแมน่ำ้ซอง - บลลูากนู - เวยีงจนัทน ์- หนองคาย - สนามบนิอดุรธาน ี- สนามบนิสวุรรณภมู ิ
เชา้  บรกิารอาหารเช้า 

จากนั้นนำท่าน ล่องเรอืแมน่ำ้ซอง ชมธรรมชาติและเก็บภาพบรรยากาศ 
ทัศนียภาพอันงดงามที่รายล้อมเมืองนั้นเป็นที่ราบที่ถูกขนาบด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ ที่รู้จักในฉายา “กุ้ยหลินเมืองลาว” 
สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 

 
จากนั้นนำท่านชม บลลูากนู (Blue Lagoon) สระน้ำสีฟ้าใสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากภูเขาหินปูน 
ซ่อนตัวอยู่ในขุนเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองวังเวียง 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวยีงจนัทน ์จากนั้นนำท่านสู่ด่านชายแดนลาว-ไทย 
ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดให้เลือกซื้อเป็นของฝาก อิสระอาหารเที่ยง 
สมควรแก่เวลาจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งประเทศไทยเพ่ือเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี 

19.10 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิไทยเวยีตเจ็ท (Thai VietJet) เทีย่วบนิที ่VZ203 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ไม่มีบริการอาหารว่างและน้ำดื่มบนเครื่อง 

*** หากสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรมนี ้มกีารยกเลกิเทีย่วบนิ และ/หรอืเปลีย่นแปลงเวลาเดนิทางของเทีย่วบิน 
รวมไปถงึจำนวนทีน่ัง่ไม่เพยีงพอสำหรบัหมูค่ณะ บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบิน สายการบนิ และสนามบนิตน้ทาง *** 

20.20 น.  เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
 

หมายเหต ุ: โปรแกรมท่องเที่ยวอาจะมีการสลบัสบัเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนและหลงัตามความเหมาสม 

 

*********************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

ลาว สะบายดี นั่งรถไฟความเร็วสูง เวยีงจันทน์ หลวงพระบาง วงัเวยีง 3 วนั 2 คืน - VZ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 

เดินทางเดือน มีนาคม 2566 

12 - 14 มนีาคม 2566 11,990.-   4,500. - 

19 - 21 มนีาคม 2566 11,990.-   4,500. - 

26 - 28 มนีาคม 2566 10,990.-   4,500. - 

เดินทางเดือน เมษายน 2566 

04 - 06 เมษายน 2566 11,990.-   4,500. - 

24 - 26 เมษายน 2566 12,990.-   4,500. - 

30 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2566 14,990.-   4,500. - 

เดินทางเดือน พฤษภาคม 2566 

07 - 09 พฤษภาคม 2566 12,990.-   4,500. - 

14 - 16 พฤษภาคม 2566 12,990.-   4,500. - 

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

28 - 30 พฤษภาคม 2566 12,990.-   4,500. - 

 

  



FT-UTHVL04 - ลาว สะบายด ีนัง่รถไฟความเรว็สงู เวยีงจนัทน์ หลวงพระบาง วงัเวยีง 3 วนั 2 คนื - VZ                           Page 11 of 15 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

✔ ค่าบตัรโดยสารชั้นประหยดัพิเศษเดินทางไปกลบัตามเส้นทางและวนัท่ีระบุในรายการ 

✔ ค่าภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม) 

✔ ค่าน ้าหนกัสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเท่ียวบิน 

✔ ค่าน ้าหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 10 กิโลกรัม 1 ช้ิน ต่อท่าน ต่อเท่ียวบิน 

✔ ค่ารถน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

✔ ค่าที่พกัระดับ 3 ดาว 2 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่านเสริมเตียง (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

✔ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

✔ ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

✔ ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียว 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

🗶 ค่าบริการตรวจโควิด RT-PCR และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามกฎขอ้บงัคบัการเดินทางเขา้ประเทศลาว 

🗶 ค่าแพค็เกจ Test and Go ส าหรับเดินทางกลบัประเทศไทย และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ตามกฏขอ้บงัคบัการเดินทางเขา้ประเทศไทย 

🗶 ค่าอาหารบนเคร่ืองบิน, ค่าเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน, ค่าเลือกท่ีนัง่บนรถน าเท่ียว  

🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 10 กก. 1 ช้ิน 

🗶 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าอาหารพิเศษส าหรับผูท่ี้มีขอ้จ ากดัทางศาสนา และความเช่ือส่วนบุคคล เช่น 
อิสลาม, เจ หรือ มงัสวิรัติ 

🗶 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน, อุบติัภยัทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, 
การนดัหยดุงาน, การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อก และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

🗶 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

🗶 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 900 บาท ต่อท่าน 
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เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิ 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการหรือก่อนหนา้นั้น พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

โดยส่งเอกสารดงัน้ี 

- ส าเนาหนงัหนงัสือเดินทางหนา้แรกท่ีมีรูปผูเ้ดินทาง (PASSPORT) ท่ีอายใุชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั 

และมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตรา 2 หนา้ โดยแสกนเป็นไฟลรู์ปภาพเท่านั้น ไม่สามารถใชรู้ปท่ีถ่ายจากโทรศพัทไ์ด ้

- เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน โดยตอ้งไดรั้บเขม็ท่ี 2 ไม่เกิน 180 วนั หากเป็นเขม็ท่ี 3 บูสเตอร์ ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 14 วนั 

2.ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมด 30 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว้เง่ือนไขการยกเลิก 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

***เง่ือนไขการยกเลกิทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์*** 

🗶 แจง้ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าบริการ 4,500 
บาท 

🗶 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกวา่ 15 วนัแต่ไม่ถึง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ 
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ ารถน าเท่ียว, ค่ามดัจ าโรงแรมท่ีพกั, ค่ามดัจ าร้านอาหาร, และ ค่าบริการ จ านวน 6,000 บาท 

🗶 แจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเตม็จ านวน  
**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังส้ิน** 

 

โปรดท าความเข้าใจเง่ือนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจซ้ือ เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถื้อเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 
หากท่านไดช้ าระเงินค่าบริการมาแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการให้บริการขอ้อ่ืน ๆ 
ท่ีไดร้ะบุมาทั้งหมดน้ีแลว้ 

2. บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืน ๆ 
เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม 
การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง 
หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 

3. โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่า 16 ท่านรวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 
หากมีจ านวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนก าหนดการเดินทาง 

4. กรณีท่ีทางประเทศลาวระงบัการอนุมติัวีซ่า ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในกรณีตอ้งท าเร่ืองยืน่ขอวีซ่า 

5. อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน 
ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

6. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชั้นประหยดัพิเศษของเท่ียวบินปกติ และเท่ียวบินเช่าเหมาล า 
ทางบริษัทจะท าการออกบัตรโดยสารทันทีเม่ือคณะมีจ านวนขั้นต ่า 8 ท่าน ไม่สามารถเปลีย่นแปลงช่ือผู้เดินทาง 
และก าหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลีย่นแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินก าหนด 
และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน เวลาก าหนดการเดินทางของเท่ียวบิน 
ตามขอ้ก าหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์, เท่ียวบิน, สายการบิน 
และท่ีนัง่บนรถน าเท่ียวตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ, 
จ านวนท่ีนัง่ของชั้นประหยดัพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
จะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

8. ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้

9. ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ 
ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั 
ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท้่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้
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10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้
แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ 

11. เดินทางตอ้งใชวิ้จารณญาณส่วนตวั และรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ 
ในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ 
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

12. ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ 
จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว 
อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

13. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิก หรือ ความล่าชา้ของสายการบิน 
ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร โรคระบาด ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือ ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 
จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

14. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถี 
และพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

15. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั 
ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 
ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทวัร์) 

16. ในกรณีผูเ้ดินทางท่ีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใชว้ีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนัก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ 
ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง (ถา้มี)  

17. กรณีท่ีผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ 
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใด ๆ 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นใด ๆทั้งส้ิน   

18. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นใด ๆ ทั้งส้ิน 

19. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ิน แทนบริษทัฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

20. กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทาง และปลายทาง ทั้งจากท่ีดา้นหนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน 
หรือจากด่านตรวจคนเขา้เมืองก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา 
และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ และค่าทิปท่ีท่านช าระมาแลว้ในทุกกรณี 
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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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