อัตราค่าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
ราคาทัวร์ นยี้ ังไม่ รวมค่าตัว๋ เครื่ องบินไป- กลับ กรุงเทพฯ – อุดรธานี – กรุงเทพฯ
ราคาทัวร์
ราคาทัวร์
ราคาทัวร์
พักเดี่ยว
(1 รถตู้ 8 ท่ าน) (1 รถตู้ 7 ท่ าน) (1 รถตู้ 6 ท่ าน)
จ่ ายเพิม่
กรกฎาคม – กันยายน 65 12,500 บาท / ท่ าน 12,900 บาท / ท่ าน 13,300 บาท / ท่ าน 3,500 บาท / ท่าน
วันเดินทาง
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วันแรก

08.00 น.

09.30 น.

เที่ยง
บ่ าย

โปรแกรมการเดินทาง
สนามบินอุดรธานี - สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – นครหลวงเวียงจันทน์ - วัดศรีเมือง ชมพิพธิ ภัณฑ์ หอพระแก้ ว - ประตูชัย - นั่งรถไฟความเร็วสู ง – หลวงพระบาง - ตลาดมืด
หลวงพระบาง
คณะเดิ น ทางถึ ง สนามบิ น อุ ด รธานี รั บ สั ม ภาระเรี ยบร้ อ ยแล้ว เจ้าหน้าที่ ค อยให้ ก าร
ต้อนรับคณะที่จุดนัดหมาย
 รับประทานอาหารเช้ า แบบ SET BOX (มื้อที่ 1)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย
เดิ นทางถึ งสะพานมิ ตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื อง ตม.ไทย เพื่อเดิ น
ทางออกจากประเทศไทย
เอกสารที่ต้องเตรียม
*หนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ ต) มีอายุเดินทางมากกว่า 6 เดือน
*ใบรับรองการฉีดวัคซีน (วัคซีนพาสปอร์ ต หรื อ เอกสารจากหมอพร้ อม 2 เข็มขึน้ ไป )
เดินทางเข้าด่านข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถึงด่านลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ตม. สปป.ลาว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตวั เมือง นครหลวงเวียงจันทน์
นาท่านชม วัดศรีเมือง หรื อ วัดสี เมือง ในภาษาลาว แห่งนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ที่
วัดศรี เมืองแห่ งนี้จดั เป็ นวัดคู่บา้ นคู่เมืองของชาวลาวมานานแสนนาน วัดศรี เมืองหรื อวัด
เจ้าแม่ศรี เมืองเป็ นสถานที่ต้ งั ของศาลหลักเมืองเวียงจันทน์ จากนั้นนาท่าน ชมพิพิธภัณฑ์
หอพระแก้ ว เป็ นสถานที่ที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐาน และ ภายในพิพิธภัณฑ์หอพระ
แก้วยังได้รวบรวมของเก่ามีค่าต่างๆไว้ จากนั้นนาท่านชม ประตูชัย ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์
ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารเฝอแซ่ บ (มื้อที่ 2)
นาท่านเดิ นทางสู่ สถานี รถไฟฟ้ าความเร็ วสู งขบวนล้านช้าง EMU จากนครหลวงเวียง
จันทร์สู่เมืองหลวงพระบาง
(ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณ 1 ชั่ ว โมง 55 นาที ) โดยใช้ ความเร็ ว มากกว่ า 120- 160
กิโลเมตร/ชั่วโมง
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เย็น

วันที่สอง
05.30 น.

นาท่านเดิ นทางสู่ ที่พ กั  โรงแรม The Grand Luang Prabang Hotel ระดับ 4 ดาว
หรื อเทียบเท่า
 รั บประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารท้ องถิ่น อาหารพื้นเมื องของหลวงพระบาง
(มื้อที่ 3)
หลังอาหารอิสระเดินเที่ยวชมสิ นค้า ตลาดมืดหลวงพระบาง มีสินค้าพื้นเมือง และของที่
ระลึกต่างๆ ที่วางขายเต็มท้องถนนเมืองหลวงพระบาง อิสระตามอัธยาศัย
ตักบาตรข้ าวเหนียว – ตลาดเช้ า – วัดเชียงทอง – หมู่บ้านซ่ างไห – ถํา้ ติง่ - นา้ ตาดกวางสี
- เขาพระธาตุพูสี
เชิญท่านร่ วมทาบุญใส่ บาตรข้ าวเหนียวพร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในตอนเช้า
พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆจะเดินออกบิณฑบาตเป็ นแถวนับร้อยรู ป ซึ่ งเป็ นภาพ
อันน่าประทับใจและสื่ อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง นา
ท่านชม ตลาดเช้ าเมืองหลวงพระบาง ซึ่ งเป็ นตลาดจาหน่ายสิ นค้าพื้นเมืองท่านสามารถ
เลือกซื้ อเลือกชมเช่นของป่ าแบบฉบับชาวลาว ซึ่ งยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ แวะ
ทานปาท่ องโก๋ + กาแฟโบราณ ร้ านประชานิ ยม สั มผัส รสชาติ ด้ ังเดิ ม จากนั้น กลับสู่
โรงแรม
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เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
นาท่านชม วัดเชียงทอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2101-2103 ในสมัยของ พระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราช กษัตริ ยผ์ ูเ้ คยปกครองทั้งล้านนาและล้านช้าง โดยวัดแห่ งนี้ สร้างขึ้ นก่ อนที่ จะย้าย
เมืองหลวงไปอยูท่ ี่ เวียงจันทน์ วัดแห่ งนี้จึงเปรี ยบเสมือนเป็ น วัดประตูเมือง และเป็ นท่า
เทียบเรื อทางเหนื อของตัวเมือง เนื่ องจากตั้งอยูบ่ ริ เวณแม่น้ าโขงนั่นเอง จนกระทัง่ เมื่อปี
พ.ศ. 2430 วัดแห่งนี้ก็ได้รอดพ้นจากภัยอัคคีในสงครามปราบฮ่อ เมื่อครั้งฮ่อบุกเผาทาลาย
ตัวเมืองมาได้ และยังสามารถอนุ รักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่ งนี้ เอาไว้ได้มาจนถึงปั จจุบนั
ไฮไลท์ วั ด เชี ย งทอง สิ ม หรื อ อุ โ บสถของวัด เชี ย งทองถื อ ว่าเป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ มี
ชื่ อเสี ยงเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นสิ มที่สะท้อนศิลปะล้านช้างออกมาได้อย่างชัดเจน
เห็ น ได้จาก หลังคาแอ่น โค้ง ลาดต่ าลงมาซ้อนกัน อยู่ส ามชั้น ส่ วนกลางของหลังคามี
เครื่ องยอดสี ทองชาวลาวเรี ยกว่าช่ อฟ้ า ประกอบด้วย 17 ช่ อ แสดงให้เห็ น ว่าเป็ นวัดที่
พระมหากษัตริ ยส์ ร้าง เพราะหากเป็ นวัดสามัญทัว่ ไปแล้วจะมีช่อฟ้าเพียง 1-7 ช่อเท่านั้น
ส่ ว นหน้าบัน หรื อ ที่ ช าวลาวเรี ย กว่า โหง่ ประดับ ตกแต่ งด้วยเศี ย รนาคและลวดลาย
เกี่ยวกับศาสนาพุทธ อีกหนึ่ งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือ หอพระม่ าน ที่ประดิษฐาน พระ
ม่ าน 1 ใน 3 พระพุทธรู ปสาคัญของเมืองหลวงพระบางนัน่ เอง นอกจากนี้ก็ยงั มี หอพระ
พุทธไสยาสน์ ผนังด้านนอกทาพื้นเป็ นสี ชมพูกุหลาบ ตกแต่งด้วยกระจกสี เป็ นลวดลาย
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สวยงาม บอกเล่าถึงนิทานพื้นบ้านที่มีคาสอนเกี่ยวกับธรรมะไว้เตือนสติผคู ้ น เป็ นผลงาน
ที่ทรงคุณค่าไม่แพ้กบั จุดอื่นๆ ในวัดเลย ใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวหลวงพระบาง วัดเชียง
ทอง ถือเป็ นสถานที่สาคัญที่ควรมากราบไหว้เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลสักครั้งในชีวิต

นาท่านเดินทางไป หมู่บ้านซ่ างไห เป็ นชุมชมที่ข้ ึนชื่อเรื่ องการกลัน่ เหล้าแบบดั้งเดิมของ
ชาวลาว มีรสชาติร้อนแรง สี เหล้าใสบริ สุทธิ์ ไร้มลทิน แบบที่เรี ยกว่า “ใสเป็ นตาตัก๊ แตน”
เพื่อลงเรื อเดินทางชมวิวทิวทัศน์ สองฝั่งแม่น้ าโขง
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นาท่านชม ถ้าติ่ง ซึ่ งเป็ นถ้ าอยูบ่ นหน้าผาริ มแม่น้ าโขงมีอยู่ 2 ถ้ า คือ ถ้ าล่างและถ้ าบน ถ้ า
ติ่งลุ่ม หรื อ ถ้ าล่างสู ง 60 เมตรจากพื้นน้ า มีลกั ษณะเป็ นโพรงน้ าตื้นๆ มีหินงอกหิ นย้อย มี
พระพุทธรู ปไม้จานวน 2,500 องค์ ส่ วนใหญ่จะเป็ นพระยืน มีท้ งั ปางประทานพร และ
ปางห้ามญาติ ถ้ าติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ าไม่ลึกมากมี
พระพุ ท ธรู ป อยู่ในถ้ าแต่ ไ ม่ ม ากเท่ าถ้ าล่ างสมัยโบราณเป็ นที่ สั ก การะบวงสรวงดวง
วิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็ น
ผูน้ าพระพุทธรู ปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ าติ่งเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา

เที่ยง
บ่ าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (มื้อที่ 5)
นาท่านชม น้าตกตาดกวางสี ห่ างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บา้ น
ชนบทริ มสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ าตก ซึ่ งเป็ นน้ าตกที่สูงราว 70-80 เมตร ถือ
เป็ นน้ าตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน้ าที่ลดหลัน่ ผ่านชั้นหิ นปูนลงสู่ แอ่งน้ า
ที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ ช้ นั บนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ าตก อิสระให้
ท่านดื่มด่ากับธรรมชาติ เล่นน้ า บันทึกภาพอันประทับใจ
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เย็น

วันที่สาม

น าท่ า นขึ้ นสู่ เขาพระธาตุ พู สี ขึ้ น บัน ได 328 ขั้น เชิ ญ นมัส การธาตุ พู สี เจดี ย์ธ าตุ
คู่ บ้านคู่ เมื อ งของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้ น ท่ า นจะได้รั บ กลิ่ น หอมจากดอก
จาปาลาว ดอกไม้ประจาชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่ งสร้าง
ในสมัยพระเจ้าอนุ รุท เมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็ นรู ปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่ เหลี่ยม
ยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองส าริ ด 7 ชั้น สู งประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิ ตย์ยาม
อัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
 รั บประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารท้ องถิ่น อาหารพื้นเมื องของหลวงพระบาง
(มื้อที่ 6)
นาท่านเดิ นทางสู่ ที่พกั  โรงแรม The Grand Luang Prabang Hotel ระดับ 4 ดาว
หรื อเทียบเท่า
หลวงพระบาง - วัดวิชุนราช - หอพิพธิ ภัณฑ์ แห่ งชาติหลวงพระบาง - นัง่ รถไฟความเร็ว
สู ง - เมืองวังเวียง - ถา้ นางฟ้า - ล่องเรื อแม่ น้าซอง
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เช้ า

11.00 น.

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
นาท่านชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็ นอีกหนึ่ งพระ
ธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่ งเป็ นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่า
ครึ่ ง
นาท่านชม หอพิพิธภัณฑ์ แห่ งชาติหลวงพระบาง หรื อ หอคา เดิมคือพระราชวังของเจ้า
มหาชี วิตหลวงพระบาง จึ งเรี ยกอี กชื่ อว่า วังเจ้ ามหาชี วิต สร้างเมื่ อ พ.ศ. 2447 ในสมัย
ส ม เด็ จพ ระเจ้ า ศรี ส ว่ า งวงศ์ สื บ ท อด ต่ อ ม าถึ งส มั ย ส ม เด็ จพ ระเจ้ า ศรี ส ว่ า ง
วัฒนา พระมหากษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของลาว ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศส แต่เป็ น
การผสมผสานระหว่างความเป็ นฝรั่งเศสและลาวในตัวพระราชวัง ต่อมาปรับให้เป็ นหอ
พิพิธภัณฑ์หลวง เมื่อ พ.ศ. 2519 โดยใช้เป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงโบราณวัตถุและของมีค่า
เช่ น บัล ลังก์ ธรรมาสน์ เครื่ อ งสู งและราชู ป โภคของเจ้า ชี วิ ต พระพุ ท ธรู ป และวัต ถุ
โบราณ รวมถึงของขวัญจากต่างประเทศ
นาท่านกราบสักการะ พระบาง ณ หอพระบาง เป็ นพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองของเมือง
หลวงพระบาง เป็ นพระพุ ท ธรู ป ปางห้ ามสมุ ท ร ตามศิ ล ปะแบบเขมรแบบบายน สู ง
ประมาณ 1.14 เมตร หล่ อ ด้ว ยทองส าริ ด อัญ เชิ ญ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ แ ห่ งองค์พ ระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไว้ในองค์พระ 5 แห่ ง คือ พระศอ พระนลาฏ พระชานุ พระอุระ ข้อ
พระกรทั้งสองข้าง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (มื้อที่ 8)
นาท่านเดินทางออกจาก หลวงพระบางด้ วยรถไฟความเร็ วสู ง สู่ เมื องวังเวียง (ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
นาท่านเที่ยว ชม ถ้านางฟ้ า ให้ท่านถ่ายรู ปกับ สะพานแขวนสี ฟ้า ที่พาดข้ามแม่น้ าซอง
ชมหิ นงอกหิ นย้อยที่ถ้ านางฟ้า ถ้ าแห่ งนี้ ถือเป็ นถ้ าขนาดใหญ่ที่สว่างไสวด้วยสปอตไลต์
เจลซึ่ งเต็ ม ไปด้วยหิ น ปู น ขนาดใหญ่ แ ละมี หิ น ย้อ ยตระการตาในรู ป แบบต่ างๆ ที่ ไ ม่
เหมือนใคร บริ เวณนี้มีกิจกรรมนัง่ ห่วงยางเข้าถ้ านอน
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นาท่าน ล่องเรื อแม่ น้าซอง เป็ นแม่น้ าสายเล็กๆ ของประเทศลาวที่ไหลผ่านเมืองวังเวียง ที่ได้
ฉายาว่า “กุย้ หลินแห่งเมืองลาว” มีเสน่ห์ไม่มีเหมือนใครกับสภาพทางภูมิศาสตร์เป็ นที่ราบ
ระหว่างภูเขาหินปูน มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มองไปรอบด้านจะเห็นสี เขียวชอุ่มจากธรรมชาติ ดื่ม
ด่าบรรยากาศแห่งความเงียบสงบ ไม่ได้มีผคู ้ นพลุกพล่าน เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
หากได้มาเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
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เย็น

วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั  โรงแรมวังเวียง ริเวอร์ ไซค์
(ชมวิวพาโนรามาคุ้งน้าซองที่สวยสุ ดจากระเบียงห้ องพัก) หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
โรงแรมที่สามารถดื่ มด่าบรรยากาศความสงบและสบาย พร้อมกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่
ได้รับฉายาว่า “กุย้ หลินแห่งเมืองลาว”
 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารโรงแรมที่พกั (มื้อที่ 9)

วังเวียง – นครหลวงเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง - สะพานมิตรภาพไทย-ลาว สนามบินอุดรธานี
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)
นาท่านออกเดินทางกลับสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยทางรถยนต์ใช้เส้นทางด่วนพิเศษ
รัฐบาลจีนสร้างมอบให้ สปป.ลาว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (มื้อที่ 11)
นาท่านชม อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์
ของเมื องเวียงจันทร์ ชมศิ ลปะแบบล้านช้าง เลื อกชมของพื้ นบ้านแม่คา้ ชาวลาวน ามา
จาหน่าย
จากนั้นอาลานครหลวงเวียงจันทน์เดิ นทางสู่ หน้าด่านมิตรภาพ สปป.ลาว ให้เวลาท่าน
ช้อปปิ้ งต่อที่ Duty Free หน้าด่าน และผ่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง สปป.ลาว
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16.00 น.

นาท่านเดิ น ทางข้าม สะพานมิ ตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องไทย จ.
หนองคาย นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยสวัสดิ ภาพพร้อม
ความประทับใจ
********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ********

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ**
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
• ค่ารถตูป้ รับอากาศ รับ-ส่ ง นาเที่ยวตลอดเส้นทาง
• ค่ารถไฟลาว ขบวนล้านช้าง EMU วังเวียง หลวงพระบาง เวียงจันทน์
• ค่าเรื อถ้ าติ่ง / วังเวียง
• ค่าที่พกั 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
กรณี หอ้ ง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ฯ ขอปรับเป็ นห้อง
DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรื อ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE
BED ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ฯ ขอปรับเป็ นห้อง TWIN BED แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณี พกั แบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็ นเสริ มเตียง
หรื อ SOFA BED หรื อ เสริ มฟูกที่นอน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 11 มื้อ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าไกด์นาเที่ยวลาวและเจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขและข้อตกลงของบริ ษทั ประกันชีวิต **การประกันไม่คุม้ ครอง กรณี ที่เสี ยชีวิต
หรื อ เจ็ บ ป่ วยทางร่ างกายด้ว ยโรคประจ าตัว , การติ ด เชื้ อ , ไวรั ส , ไส้ เลื่ อ น, ไส้ ติ่ ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การ
ฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ง
บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ
และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
• ค่าบริ การดังกล่าวเป็ นค่าบริ การเฉพาะผูเ้ ดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่านั้น!!!
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อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่ รวม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-อุดรธานี-กรุ งเทพฯ และค่าภาษีสนามบิน
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
• ค่าข้าวเหนียวตักบาตรตอนเช้า
• ค่าทิปไกด์, คนขับรถ 800 บาท / ท่าน / ทริ ป
• ค่าประกัน COVID 19 ราคาเริ่ มต้นที่ 250 บาท
• หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรื อ ลาวมีการปรับเปลี่ยนข้อกาหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม
และ/หรื อ ขอเรี ยกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผูเ้ ดินทางจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ วนเกิน
• ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชัว่ โมง หรื อ ATK 24 ชัว่ โมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศ
ไทย
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 %
เงื่อนไขการทาการจอง และ ชาระเงิน
1.ในการจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่ านละ 5,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง)
พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
2.ชาระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิ ก ก่ อ นเดิ น ทาง 30 วัน คื น เงิ น ค่ าทัว ร์ (โดยหั ก ค่ าใช้จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง อาทิ ค่ ามัด จ าบัต ร
โดยสารเครื่ องบิน, ค่าโรงแรมที่พกั )
2.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% (จากราคาทัวร์ ที่ซ้ื อ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริ ง อาทิ มัดจาค่าบริ การ ตัว๋ เครื่ องบิน, โรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร)
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
4.เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อ ไม่เดิ นทาง
พร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
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5.กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋
เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
คณะทัวร์ครบ ตามเงื่อนไขของรายการ ออกเดินทาง
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้
รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไป
อย่างราบรื่ น และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่
อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิ ให้เดิ น ทางออก หรื อเข้า
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอั
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯ จะจัดหารายการ
เที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะ
ปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ด
อุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
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เมื่ อ ท่ านตกลงชาระเงิ น ไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษ ัทฯ ทางบริ ษ ัท ฯ จะถื อ ว่าท่ านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการเดินทาง
1.หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2.เอกสารการฉีดวัคซีนโควิด 19
** ก่ อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ ง กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่ องจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **
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