
 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 27521 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง พกัโรงแรม 

1 กรุงเทพฯ - หลวงพระบำง - วดัเชียงทอง – พระรำชวงัหลวงพระบำง  

สกักำระพระบำง – พระธำตพุูสี - ถนนคนเดิน 

Villa Saensouk 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 ตกับำตรขำ้วเหนียว -นัง่รถไฟควำมเร็วสูง - คุนหมิง Longway Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 คุนหมิง - เขำซีซนั – ประตมูงักร -ทะเลสำบเตียนฉือ 

ต ำหนักทองจินเต้ียน – ถนนคนเดิน  

Longway Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 คุนหมิง – อุทยำนป่ำหินงำม - สิบสองปันนำ James Joyce Coffetel 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ตลำดเชำ้ไทล้ือ – สวนป่ำดงดิบ – หมู่บำ้นไทล้ือม่ำนเฮอ้ป้อง  

วดัป่ำเจ - กำรแสดงโชวต์ระกำรตำ เมืองพำรำณสี  

James Joyce Coffetel 
หรอืเทยีบเทา่ 

  6 สิบสองปันนำ - หลวงพระบำง Villa Saensouk 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 หลวงพระบำง – กรุงเทพฯ  

 

 

 

เดินทำงโดยสำยกำรบินแอรเ์อเชีย 

FD 1030 DMK (ดอนเมอืง) – LPQ (หลวงพระบาง) 12.40 – 14.05 

FD 1031 LPQ (หลวงพระบาง) – DMK (ดอนเมอืง) 14.35 – 16.00 

 

 

ก ำหนดออกเดินทำง 

วนัออกเดินทำง รำคำ พกัเดี่ยว 

25 เม.ย. – 01 พ.ค. 66 32,900. - 6,900. - 

16 – 22 พ.ค. 66 29,900. - 6,900. - 

30 พ.ค. – 05 มิ.ย. 66 32,900. - 6,900. - 

20 – 26 มิ.ย. 66 29,900. - 6,900. - 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

0930 คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศดอนเมือง ขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร ์9-10 โดยสายการบินแอรเ์อเชีย 

 พรอ้มเจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหทุ้กท่าน 

1240 น าท่านออกเดินทางสู่หลวงพระบาง โดยสารการบินลาว เท่ียวบินท่ี FD1030 

1405 เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 

เที่ยง บริกำรอำหำรเที่ยง ณ หอ้งอำหำร 

บ่าย น าท่านชมเมืองมรดกโลก เริ่มตน้จาก วดัเชียงทอง คู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางมาแต่โบราณ สรา้งโดยพระเจา้

ไชยเชษฐาธิราช เมื่อพ.ศ. 2103 ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์ และยงัไดร้บัการอุปถัมภจ์ากเจา้มหา

ชีวิตศรีสวา่งวงศ ์และเจา้ชีวิตศรีสวา่งวฒันา กษัตริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว บริเวณท่ีตั้งของวดัอยู่ติดริมน ้า

โขงทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมืองหลวงพระบาง น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัหลวงพระบำง สรา้งขึ้ นใน

ปีพ.ศ. 2477 โดยเจา้อาณานิคมฝรัง่เศส ถวายเป็นท่ีประทบัของเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์ออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวฝรัง่เศส สรา้งฐานซอ้นกนัหลายชั้น หลงัคามุงกระเบื้ อง นับเป็นการผสม ผสานความงดงามของตวัอาคาร

แบบฝรัง่เศสและศิลปะแบบลา้นชา้งไดอ้ยา่งลงตวั ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 

พระราชวงัแห่งน้ีไดถู้กเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ ์โดยมีขา้วของเครื่องใชข้องเจา้มหาชีวิตลาวจดัแสดงไวใ้หช้ม พรอ้ม

สกักกำระพระบำง พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองอนัเป็นท่ีมาของชื่อเมืองหลวงพระบาง จากน้ันน าท่านเดินเทา้ข้ึนสู่ 

พระธำตุพูสี ผ่านดงดอกจ าปาลาวกล่ินหอมใหค้ลายเหน่ือย ถึงยอดดอย น าสกัการะพระธาตุพสูี ท่ีเป็นทั้งหลกั

เมืองของหลวงพระบาง พระธาตุแห่งน้ีสรา้งขึ้ นบนภูเขาของฤๅษี (ชื่อเดิม) มีอายุราว 227 ปี อีกทั้งบริเวณท่ีตั้ง

ของพระธาตุยงัเป็นจุดชมวิวตวัเมืองและแม่น ้าโขงท่ีสวยงาม สามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่า พระราชวงัหลวง 

อาคารบา้นเรือน แม่น ้าโขงและแม่น ้าคานท่ีไหลผ่านโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บา้นผาเมืองพคูู่

อารยธรรมลา้นชา้ง พรอ้มชมอาทิตยย์ามอสัดงท่ีสวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร 

น าท่านชอ้บป้ิงสินคา้พื้ นเมืองยา่น ถนนคนเดิน ตลาดยามค า่คืนท่ีชาวบา้นน าสินคา้มาวางขายเรียงรายตาม 

ถนนใหเ้ลือกซื้ อเลือกชม  อาทิ เสื้ อผา้ กระเป๋าปัก ผา้ปัก ผา้ซิ่น ผา้ปูเตียง ไมแ้กะสลกั เครื่องเงิน ฯลฯ 

น าท่านเขา้สู่ Villa Saensouk หรือเทียบเท่า 

  

วนัแรก  กรุงเทพฯ - หลวงพระบำง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500 ต่ืนเชา้ เพื่อร่วมท ำบุญ-ตกับำตรขำ้วเหนียว (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกับาตรขา้วเหนียว ท่านท่ีตอ้งการร่วมตกั

บาตร กรุณาแจง้กบัไกดล์าว) ทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะมานัง่รอตกับาตรพระสงฆ ์ท่ีเรียงแถวเดินมา

ตามถนนเป็นรอ้ยๆรูป เป็นภาพที่สะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสงัคมอนัสงบสุข และความเล่ือมใสศรทัธาท่ีมีต่อพุทธ

ศาสนาท่ีหยัง่รากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง   

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร 

 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟหลวงพระบาง 

0931 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองบ่อเต็น ดว้ยรถไฟควำมเร็วสูงลำว-จีน ขบวน C82   

     ทางรถไฟสายเวียงจนัทน์-บ่อเต็น เป็นทางรถไฟขนาดรางมาตรฐาน มีระยะทาง 414 กิโลเมตร 

    1102 ถึงสถานีรถไฟเมืองบ่อเต็น สถานีสุดทา้ยทางตอนเหนือของลาว จุดเชื่อมต่อเขา้สู่มณฑลยูนนาน ประเทศจีน 

เที่ยง บริกำรอำหำรเที่ยง ณ หอ้งอำหำร 

    บ่ำย น าท่านผ่านพิธีการตวจจคนเขา้เมืองลาว-จีน ณ ด่านบ่อเต็น (ลาว) -ด่านบ่อหาน (จีน)  

 จากน้ันน าคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองบ่อหาน เพื่อท าการเช็คอิน 

1708   น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองคุนหมิง ดว้ยรถไฟควำมเร็วสูง ขบวน C386 (3.32 Hrs.) 

 *** เน่ืองจากการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองลาวและจีนตอ้งใชเ้วลาพอสมควร จึงตอ้งจองขบวนรถเท่ียวเย็น*** 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ บนรถไฟ  

2122 เดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนาน เป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญัทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ประเทศจีน คุนหมิงไดส้มญานามวา่ “เมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” เน่ืองจากมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Longway Hotel หรือเทียบเท่า 
  

วนัสอง  หลวงพระบำง – คุนหมิง  



 

    

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร 

 น าท่านเดินทางสู่ เขำซีซำน  เป็นวดัในลทัธิเต๋า สรา้งในช่วง ค.ศ.1718-1843 มีประวติัความเป็นมานับ 

1,000 ปี คนจีนเชื่อกนัวา่เมื่อมาถึงคุนหมิงแลว้จะตอ้งมาท่ีเขาซีซานแห่งน้ี น าท่านเดินสู่ประตมูงักร เพื่อไป

ลอดประตู เมื่อลอดแลว้สิ่งท่ีไม่ดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มข้ึนรอ้ยเท่าพนัเท่า พรอ้มนัง่กระเชา้ไฟฟ้า

ขา้มเทือกเขาชมวิวทิวทศัน์ทะเลสำบเตียนฉือ ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของมณฑลยูนาน อยูสู่งกว่าระดบัน ้า 

 ทะเล 1,886.5 เมตร เดิมทะเลสาบแห่งน้ีกวา้งขวางถึงหา้รอ้ยล้ี แต่ปัจจุบนัประมาณสามรอ้ยกวา่ตาราง

กิโลเมตร ทะเลสาบเตียนฉือน้ี ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยมากจนถูกขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งท่ีราบสูง" 

เที่ยง บริกำรอำหำรเที่ยง ณ หอ้งอำหำร 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ต ำหนักทองจินเต้ียน ต าหนักทองแห่งน้ีสรา้งโดยแม่ทพัอู๋ซนักุย้ ซึ่งสรา้งดว้ยทองเหลืองถึง 

380 ตนั จึงท าใหต้ าหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงไดช้ื่อว่า ต ำหนักทอง ตั้งอยูบ่นภูเขา หมิงฟ่งซาน 

ดา้นทิศตะวนัออกจองตวัเมืองคุนหมิง ต าหนักทองจินเต้ียนถูกสรา้งข้ึนในสมยัราชวงศ ์หมิง และไดร้บัการบูรณะ

โดยอ๋อง หวซูนักุย้ ผูป้กครองดินแดนแถบน้ีในสมยัราชวงศช์ิง ต าหนักหลงัน้ีมีความสูง 6.7 เมตร  กวา้งและยาว 
6.2 เมตร สรา้งขึ้ นดว้ยทองเหลืองทั้งหลงั น ้าหนัก กวา่ 250 ตนั เป็นสิ่งปลูกสรา้งทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน 

มีก าแพงและป้อมลอ้มรอบต าหนักเสมือนก าแพงท่ีลอ้มรอบเมือง และภายในยงัมีกระบี่เจ็ดดาวน ้าหนัก 12 

กิโลกรมั และดาบกายสิทธ์น ้าหนัก 20 กิโลกรมัถูกเก็บรกัษาไวใ้นศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจ ากายของ 

อ๋อง หวซูนักุย้ จากน้ันน าท่านเดินชม ถนนคนเดิน ศูนยร์วมสินคา้แฟชัน่ชั้นน าของจีน และยงัเป็นศูนยก์ลางของ

แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมาก อาทิ เสื้ อผา้,รองเทา้,นาฬิกา,พวงกุญแจ ฯลฯ 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Longway Hotel หรือเทียบเท่า 
  

วนัสำม  คุนหมิง - เขำซีซำน - ประตมูงักร - ต ำหนักทอง - ถนนคนเดินคำ้งหวำงฟู่  



 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนป่ำหิน “มรดกโลกแห่งมณฑลยูนนาน ประเทศจีน” เป็นป่าหินท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก มี

อายุราว 270 ลา้นปีและมีอาณาเขตกวา้งขวางถึง 40,000 ไร่ ซึ่งสมยัก่อนเป็นเพียงหินปูนท่ีอยูใ่ตผื้นน ้า แต่เมื่อ

เปลือกโลกเกิดการดนัตวัสูงขึ้ น จึงกลายเป็น ป่ำหิน ท่ีผุดข้ึนเหนือพื้ นดินและการกดัเซาะของสายฝนท่ีตกลงมา 

ท าใหห้ินมีรูปทรงสวยงามแปลกตาและแตกต่างกนั 

เที่ยง บริกำรอำหำรเที่ยง ณ หอ้งอำหำร 

 หลงัอาหารน าท่านเดินกลบัสู่นครคุนหมิง เพื่อท าการเช็คอิน ณ สถานีรถไฟเมืองคุนหมิง  

1518 เดินทำงสู่เมืองสิบสองปันนำ โดยรถไฟควำมเร็วสูง ขบวนที่ C 313 

    1906 ถึงเมืองเชียงรุ่ง อนัเป็นศูนยก์ลางของเขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั James Joyce Coffetel หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร 

 น าท่านชม ตลำดเชำ้ไทล้ือ พรอ้มชมวิถีชีวิตของชาวไทล้ือ ที่ต่างออกมาเลือกหาซื้ อขา้วของในยามเชา้ 

 น าท่านสู่ สวนป่ำดงดิบ ตั้งอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของเมืองเชียงรุ่ง ห่างจากตวัเมือง ประมาณ 8 กิโลเมตร 

เป็นป่าดงดิบเขตรอ้นท่ีอยูใ่กลเ้ชียงรุ่งท่ีสุด ครอบคลุมพื้ นท่ีราว 1.5 หมื่นไร่  ภายในสวนป่าดงดิบมีสภาพป่าเขต
รอ้นท่ีอุดมสมบูรณ ์ซึ่งมีพนัธไ์มเ้ขตรอ้นและสตัวป่์านานาชนิดอาศยัอยู ่ชมหมู่บา้นชนกลุ่มน้อยจ าลอง, 

รา้นอาหาร และเรือนรบัรองแขกอยูภ่ายในสวน มีการแสดงของชนพื้ นเมือง และพิธีแต่งงานของชนกลุ่มน้อย อีก

ทั้งการแสดงการเล้ียงนกยูงท่ีสวยงามน่าประทบัใจจาก 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรเที่ยง ณ หอ้งอำหำร 

วนัสี ่ คุนหมิง - อุทยำนป่ำหิน - สิบสองปันนำ 

วนัหำ้ สิบสองปันนำ - ตลำดเชำ้ไทล้ือ - วดัป่ำเจ - สวนป่ำดงดิบ – โชวว์ฒันธรรม เมืองพำรำณสี 



 น าท่านสู่ หมู่บำ้นไทล้ือม่ำนเฮอ้ป้อง เป็นหมู่บา้นท่ีเก่าแก่ของชาวไทล้ือ อยู่นอกเมืองเชียงรุ่ง เป็นหมู่บา้นท่ี

ยงัคงวิถีชีวิตในรูปแบบของชาวไทล้ือตามแบบอย่างของบรรพบุรุษ พรอ้มเขา้ชมบา้นไทล้ือแบบดั้งเดิม  

น าท่านชม วดัป่ำเจ เป็นวดัพุทธหินยาน (เถรวาท) ตั้งอยูท่างใตข้องสวนม่านทิง บนเน้ือท่ี 3,000 ตารางเมตร  

ในอดีดวดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีเจา้ผูป้กครองสิบสองปันนา ใชเ้ป็นประกอบพิธีศาสนกิจ ภายในวดัมีวิหารอุโบสถ และ

กุฏิพระสงค ์รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นท่ีตั้งของวิทยาลยัพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรแบบพ้ืนเมืองไทล้ือ(ขนัโตกไทล้ือ) 

 หลงัอาหารน าชม กำรแสดงจินตลีลำชุด เมืองพำรำณสี ณ โรงละคร ซึ่งเป็นการแสดงรวมชนเผ่ามณฑลยูนาน 

ประกอบแสง สี เสียง ตระการตา จนถูกเปรียบเปรยวา่ หากใครไม่ไดร้บัชมประหน่ึงดงัไม่ไดม้าสิบสองปันนา  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั James Joyce Coffetel หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร 

 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองเชียงรุ่ง  

0745 เดินทำงสู่บ่อหำน โดยรถไฟควำมเร็วสูง ขบวนที่ C 389 

0900 เดินทางถึงด่านบ่อหาน (จีน) พรอ้มผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จีน-ลาว แลว้เขา้สู่เมืองบ่อเต็น (ลาว) 

เที่ยง บริกำรอำหำรเที่ยง ณ หอ้งอำหำร  

1400  น ำท่ำนเดินทำงสู่หลวงพระบำง ดว้ยรถไฟลำว-จีน ขบวน K 11   

1608  เดินทางถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง แลว้น าท่านเขา้สู่ Villa Saensouk หรือเทียบเท่า 

น าท่านชอ้บป้ิงสินคา้พื้ นเมืองยา่น ถนนคนเดิน ตลาดยามค า่คืนท่ีชาวบา้นน าสินคา้มาวางขายเรียงรายตาม 

ถนนใหเ้ลือกซื้ อเลือกชม  อาทิ เสื้ อผา้ กระเป๋าปัก ผา้ปัก ผา้ซิ่น ผา้ปูเตียง ไมแ้กะสลกั เครื่องเงิน ฯลฯ 

         อิสระอำหำรค ำ่ ณ ยำ่นถนนคนเดิน 

 

  

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร 

 หลงัอาหาร ใหท้่านอิสระเช็คสมัภาระและพาสปอรต์ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง  

1435 เดินทางสู่ กรุงเทพ ดว้ยสายการบินลาว เท่ียวบินท่ี FD1031 

1600 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพรอ้มกบัความประทบัใจ 

  

วนัหก  สิบสองปันนำ - หลวงพระบำง 

วนัเจ็ด  หลวงพระบำง - กรุงเทพฯ   



 

  

***เอกสำรที่ใชใ้นกำรท ำวีซ่ำเดินทำงเขำ้ประเทศจีน *** 

1.หนังสือเดินทำง (Passport) ตอ้งมีอำยุไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวนัเดินทำง และตอ้งมีหนำ้ว่ำง 2 หนำ้ 

2.รูปถ่ำยสี พ้ืนหลงัขำว ไม่มีขอบ และถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ขนำด 33 X 48 มม. จ  ำนวน 3 ใบ 

  (หำ้มใส่เสื้ อสีขำว ใส่เสื้ อสุภำพไม่โป๊เปลือย หำ้มใส่แว่น หรือคอนแทคเลนสท์ุกประเภท และเครื่องประดบั 

   ตอ้งเห็นใบหูชดัเจน ไม่อนุญำติใหใ้ส่เครื่องแบบถ่ำยรูป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินสายการบินลาว เสน้ทาง กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง, หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ 

2. ค่าตัว๋รถไฟความเร็วสูงใน สปป.ลาว – จีน ตามรายการ 

3. ค่ารถน าเท่ียวในฝั่งลาว - จีน ตลอดการเดินทาง 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินกลุ่ม 

8. ค่ามคัคุเทศกช์าวลาว-จีนท่ีเชี่ยวชาญการน าทาง ( ไม่รวมหวัหน้าทวัร ์ส าหรบักรุ๊ปไม่ถึง 20 ท่าน ) 

 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 

    ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายระหวา่งการ

เดินทาง 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปเจา้หน้าท่ีบริการ จ านวน 2,200 บาท/ ท่าน ต่อท่านตลอดทริป 

5. ค่าขา้วเหนียวเพื่อใส่บาตรขา้วเหนียว ท่านละ 100 บาท ช าระกบัไกดล์าว) 

6. ค่าประกนัสุขภาพและค่าตรวจRT-PCR 

7.ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจีน 1,500 บาท หน้าด่านเขา้ประเทศจีน 

8.ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจีน ท่ีสถานทูตประเทศไทย 4,000 บาท 

 

** ค่ำทิปโปรดช ำระกบัเจำ้หนำ้ที่ที่ สนำมบิน ณ วนัเดินทำง รวมทั้งสิ้ น 2,200 บำท ตอ่ท่ำน** 



 

เงื่อนไขกำรจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงิน

มดัจ  ำแลว้เท่ำนั้น  

2.ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และใบรบัรองการฉีดวคัซีนอยา่งน้อย     

2 เข็ม (สามารถท าขอไดใ้น Application หมอพรอ้ม) 

3.หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ตำ่งจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีไม่วา่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน 

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด    

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง  

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย สาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าตัว๋เครื่องบิน หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกนัจากการยกเลิก

ของท่านอนัมีผลต่อท่านอื่นๆของคณะ ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แลว้แต่กรณี 

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดขึ้ นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ 

Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

1.บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทำใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจำนวนทีบ่รษิทัฯกำหนดไว้ ( 25 ทา่นขึน้
ไป) เนือ่งจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน 
กรณีจำนวนท่านที่เดินทางไม่ถงึ 25 ท่านทางบริษัทของเราขอเรียกเก็บเพิม่ท่านละ 1,000 บาท  
2.บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณทีี่เกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 
เนื่องจากอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขน้ีแล้วเมื่อได้ตัดสินใจจองทัวร์ หรือชำระมัดจำ 
3.กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง 
คณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ อาทิ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  
4.กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมค่นืคา่
ทวัรท์ัง้หมด 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) 
และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง 
 

 

 



 

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