
 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 27526 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

หลวงพระบาง - สิบสองปันนา  6 วนั 5 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง พกัโรงแรม 

1 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัเชียงทอง – พระราชวงัหลวงพระบาง  

สกัการะพระบาง – พระธาตพุูสี - ถนนคนเดิน 

Villa Saensouk 

หรือเทียบเท่า 

2 ตกับาตรขา้วเหนียว -นัง่รถไฟความเร็วสูง - สิบสองปันนา  James Joyce Coffetel 

หรือเทียบเท่า 

3 ตลาดเชา้ไทล้ือ – วดัป่าเจ – สวนม่านทิง  

หมู่บา้นไทล้ือม่านเฮอ้ป้อง - การแสดงโชวต์ระการตา เมืองพาราณสี 

James Joyce Coffetel 

หรือเทียบเท่า 

4 สวนป่าดงดิบ - วัดหลวงเมืองล้ือ - เกา้จอมสิบสองเชียง James Joyce Coffetel 

หรือเทียบเท่า 

5 นัง่รถไฟความเร็วสูง สิบสองปันนา - หลวงพระบาง Villa Saensouk 

หรือเทียบเท่า 

 

6 หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ  

 

 

 

เดินทางโดยสายการบินลาว 

QV 634 BKK (สวุรรณภมู)ิ – LPQ (หลวงพระบาง) 10.20 – 12.20 

QV 633 LPQ (หลวงพระบาง) – BKK (สวุรรณภมู)ิ 07.40 – 09.40 

 

ก าหนดออกเดินทาง 

วนัออกเดินทาง ราคา พกัเดี่ยว 

21 – 26 เม.ย. 66 23,900. - 5,900. - 

30 เม.ย. – 05 พ.ค. 66 23,900. - 5,900. - 

12 – 17 พ.ค. 66 23,900. - 5,900. - 

26 – 31 พ.ค. 66 23,900. - 5,900. - 

02 – 07 มิ.ย. 66 23,900. - 5,900. - 

23 – 28 มิ.ย. 66 23,900. - 5,900. - 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

0800 คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออก ประตู 8 เคาน์เตอร ์R โดยสายการบินลาว 

 พรอ้มเจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหทุ้กท่าน 

1020 น าท่านออกเดินทางสู่หลวงพระบาง โดยสารการบินลาว เท่ียวบินท่ี QV634 

1220 เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น าท่านชมเมืองมรดกโลก เริ่มตน้จาก วดัเชียงทอง คู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางมาแต่โบราณ สรา้งโดยพระเจา้

ไชยเชษฐาธิราช เมื่อพ.ศ. 2103 ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์ และยงัไดร้บัการอุปถัมภจ์ากเจา้มหา

ชีวิตศรีสวา่งวงศ ์และเจา้ชีวิตศรีสวา่งวฒันา กษัตริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว บริเวณท่ีตั้งของวดัอยู่ติดริมน ้า

โขงทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมืองหลวงพระบาง น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวงพระบาง สรา้งขึ้ นใน

ปีพ.ศ. 2477 โดยเจา้อาณานิคมฝรัง่เศส ถวายเป็นท่ีประทบัของเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์ออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวฝรัง่เศส สรา้งฐานซอ้นกนัหลายชั้น หลงัคามุงกระเบื้ อง นับเป็นการผสม ผสานความงดงามของตวัอาคาร

แบบฝรัง่เศสและศิลปะแบบลา้นชา้งไดอ้ยา่งลงตวั ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 

พระราชวงัแห่งน้ีไดถู้กเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ ์โดยมีขา้วของเครื่องใชข้องเจา้มหาชีวิตลาวจดัแสดงไวใ้หช้ม พรอ้ม

สกักการะพระบาง พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองอนัเป็นท่ีมาของชื่อเมืองหลวงพระบาง จากน้ันน าท่านเดินเทา้ข้ึนสู่ 

พระธาตุพูสี 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 า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

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 - หลวงพระบาง  



 

 

 

 

 

 

 

 

0500 ต่ืนเชา้ เพื่อร่วมท าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนียว (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกับาตรขา้วเหนียว ท่านท่ีตอ้งการร่วมตกั

บาตร กรุณาแจง้กบัไกดล์าว) ทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะมานัง่รอตกับาตรพระสงฆ ์ท่ีเรียงแถวเดินมา

ตามถนนเป็นรอ้ยๆรูป เป็นภาพที่สะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสงัคมอนัสงบสุข และความเล่ือมใสศรทัธาท่ีมีต่อพุทธ

ศาสนาท่ีหยัง่รากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

0630 คณะพรอ้มกนัท่ีสถานีรถไฟหลวงพระบาง เพื่อท าการเช็คอิน 

0931 น าท่านเดินทางสู่เมืองบ่อเต็น ดว้ยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ขบวน C82   

    1102 ถึงสถานีรถไฟเมืองบ่อเต็น สถานีสุดทา้ยทางตอนเหนือของลาว จุดเชื่อมต่อเขา้สู่มณฑลยูนนาน ประเทศจีน 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

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

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงรุ่ง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา   

 แลว้น าท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่ เกา้จอมสิบสองเชียง เป็นอญัมณีแห่งสามเหล่ียมทองค าใหญ่ แหล่งรวม 1 

แม่น ้า 2 ประตู 9 เจดีย ์(จอม) และ 12 หมู่บา้น(เจียง) ผสมผสานวฒันธรรมดั้งเดิมของไทล้ือกบัวิถีสมยัใหม่ 

เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติ เมืองแห่งชีวิตของชาวไทล้ือ ณ ริมฝั่งหลนัซางเจียงหรือ

แม่น ้าโขง บริเวณใจกลางท่ีดินผืนงาม บนเน้ือท่ี 1,200 หมู่ หรือประมาณ 600 ไร่ ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกของ

เมืองจิ่งหง หรือ เชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กลายเป็นเมืองใหม่ ในโครงการ 9 จอม 

12 เจียง ท่ีดินมูลค่า 200,000 ลา้นหยวน  

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านเขา้สู่ James Joyce Coffetel หรือเทียบเท่า 
  

วนัสอง  หลวงพระบาง - สิบสองปันนา  



 

    

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านชม ตลาดเชา้ไทล้ือ พรอ้มชมวิถีชีวิตของชาวไทล้ือ ที่ต่างออกมาเลือกหาซื้ อขา้วของในยามเชา้ 

 ท่านชม วดัป่าเจ เป็นวดัพุทธหินยาน (เถรวาท) ตั้งอยูท่างใตข้องสวนม่านทิง บนเน้ือท่ี 3,000 ตารางเมตร  

ในอดีดวดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีเจา้ผูป้กครองสิบสองปันนา ใชเ้ป็นประกอบพิธีศาสนกิจ ภายในวดัมีวิหารอุโบสถ และ

กุฏิพระสงค ์รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นท่ีตั้งของวิทยาลยัพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน จากน้ันน าชม สวนม่านทิง  

สวนท่ีสวยที่สุดของเมืองสิบสองปันนา ซึ่งในอดีตเป็นศูนยก์ลางท่ีตั้งเมืองเชียงรุ่ง ปัจจุบนัยงัเหลือร่องรอยของ

พระราชอุทยานหลวง อุโบสถแปดเหล่ียม พระเจดีย ์รวมทั้งอนุสาวรียท์่านโจว เอินไหล 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านสู่ หมูบ่า้นไทล้ือม่านเฮอ้ป้อง เป็นหมู่บา้นท่ีเก่าแก่ของชาวไทล้ือ อยู่นอกเมืองเชียงรุ่ง เป็นหมู่บา้นท่ี

ยงัคงวิถีชีวิตในรูปแบบของชาวไทล้ือตามแบบอย่างของบรรพบุรุษ พรอ้มเขา้ชมบา้นไทล้ือแบบดั้งเดิม จากน้ันน า 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารแบบพ้ืนเมืองไทล้ือ(ขนัโตกไทล้ือ) 

 หลงัอาหารน าชม การแสดงจินตลีลาชุด เมืองพาราณสี ณ โรงละคร ซึ่งเป็นการแสดงรวมชนเผ่ามณฑลยูนาน 

ประกอบแสง สี เสียง ตระการตา จนถูกเปรียบเปรยวา่ หากใครไม่ไดร้บัชมประหน่ึงดงัไม่ไดม้าสิบสองปันนา  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั James Joyce Coffetel หรือเทียบเท่า 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านสู่ สวนป่าดงดิบ ตั้งอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของเมืองเชียงรุ่ง ห่างจากตวัเมือง ประมาณ 8 กิโลเมตร 

เป็นป่าดงดิบเขตรอ้นท่ีอยูใ่กลเ้ชียงรุ่งท่ีสุด ครอบคลุมพื้ นท่ีราว 1.5 หมื่นไร่  ภายในสวนป่าดงดิบมีสภาพป่าเขต
รอ้นท่ีอุดมสมบูรณ ์ซึ่งมีพนัธไ์มเ้ขตรอ้นและสตัวป่์านานาชนิดอาศยัอยู ่ชมหมู่บา้นชนกลุ่มน้อยจ าลอง, 

รา้นอาหาร และเรือนรบัรองแขกอยูภ่ายในสวน มีการแสดงของชนพื้ นเมือง และพิธีแต่งงานของชนกลุ่มน้อย อีก

ทั้งการแสดงการเล้ียงนกยูงท่ีสวยงามน่าประทบัใจจาก 

วนัสาม  สิบสองปันนา – ตลาดเชา้ - วดัป่าเจ - สวนม่านทิง - หมู่บา้นไทล้ือ – โชวว์ฒันธรรม 

วนัสี ่ สิบสองปันนา - สวนป่าดงดิบ – วดัหลวงเมืองล้ือ - เกา้จอมสิบสองเชียง 



เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านชม วดัหลวงเมืองล้ือ   ซึ่งบริษัทพฒันาการท่องเท่ียวหยวนหา้ว จ ากดั สิบสองปันนา ยูนาน  

ไดทุ้่มลงทุน 350 ลา้นหยวน เพื่อสรา้งวดันิกายหินยานหรือเถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบน้ี 

มาตั้งแต่ปี 2548 สืบเน่ืองจากตระหนักดีว่า ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวติัยาวนานในสิบสองปันนาพอๆ 

กบัในแถบเอเชียอาคเนย ์เช่น ไทย ลาว กมัพชูา พม่า สถานท่ีแห่งน้ีนอกจากจะเป็นท่ีแสดงวฒันธรรมทางดา้น

ศาสนาและวฒันธรรมพื้ นเมืองท่ีตกทอดมาชา้นานแลว้ ยงัจะเป็นท่ีตั้งของวิทยาลยัศาสนาพุทธสิบสองปันนา 

เพื่อใชเ้ป็นท่ีศึกษาวิจยัศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและเป็นศูนยก์ลางแลกเปล่ียนวฒันธรรม อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ี

ชาวไตหรือไทล้ือในแถบเอเชียอาคเนยไ์ดส้ืบคน้เรื่องราวบรรพบุรุษของตวัเองได ้ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านเขา้สู่ James Joyce Coffetel หรือเทียบเท่า 
 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองเชียงรุ่ง  

0745 เดินทางสู่บ่อหาน โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C 389 

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

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร  

1400  น าท่านเดินทางสู่หลวงพระบาง ดว้ยรถไฟลาว-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 

          อิสระอาหารค า่ ณ ยา่นถนนคนเดิน 

  

 

เขา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 หลงัอาหาร น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง  

0740 เดินทางสู่ กรุงเทพ ดว้ยสายการบินลาว เท่ียวบินท่ี QV 633 

0940 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพรอ้มกบัความประทบัใจ  

 

************************************************************************************************* 

  

วนัหก  หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ   

วนัหา้  สิบสองปันนา - หลวงพระบาง 



 

***เอกสารที่ใชใ้นการท าวีซ่าเดินทางเขา้ประเทศจีน *** 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) ตอ้งมีอายุไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้ว่าง 2 หนา้ 

2.รูปถ่ายสี พ้ืนหลงัขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ขนาด 33 X 48 มม. จ  านวน 3 ใบ 

  (หา้มใส่เสื้ อสีขาว ใส่เสื้ อสุภาพไม่โป๊เปลือย หา้มใส่แว่น หรือคอนแทคเลนสท์ุกประเภท และเครื่องประดบั 

   ตอ้งเห็นใบหูชดัเจน ไม่อนุญาติใหใ้ส่เครื่องแบบถ่ายรูป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

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 ) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

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 1,800 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 

 

 

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ที่ที่ สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งสิ้ น 1,800 บาท ตอ่ท่าน** 



เงื่อนไขการจอง 

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

มดัจ  าแลว้เท่านั้น  

2.ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และใบรบัรองการฉีดวคัซีนอยา่งน้อย     

2 เข็ม (สามารถท าขอไดใ้น Application หมอพรอ้ม) 

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวัด) 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    

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันจากการยกเลิกของท่านอันมีผลต่อท่านอื่นๆของ
คณะ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แล้วแต่กรณี 
2.หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
3.นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ี
มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน 
ตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
1.บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทำใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจำนวนทีบ่รษิัทฯ
กำหนดไว ้( 20 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน กรณีจำนวนท่านที่เดินทางไม่ถึง 20 ท่านทางบริษัทของเราขอเรียกเก็บเพ่ิมท่านละ 1,000 
บาท  
2.บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีที่เกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย 
วาตภัย ฯลฯ เนื่องจากอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขนี้แล้วเมื่อได้ตัดสินใจจองทัวร์ หรือชำระมัดจำ 
3.กรณเีจ็บปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน
ไปยัง 
คณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ อาทิ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  
4.กรณผีู้เดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทำใหห้้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 
ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไมต่ิดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 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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