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Highlight Trip 

▪ ตกับาตรขา้วเหนยีวทีย่าวทีส่ดุในโลก 
▪ ลอ่งเรอืแมน่ ้าโขงยามบา่ย ชมถ ้าติง่ 
▪ กราบสกัการะพระบาง พระศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืง 
▪ ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายทีต่ลาดค า่ 
▪ พเิศษ ลิม้ลองครัวซองขึน้ชือ่แหง่หลวงพระบาง “เลอ บนั ตง”  
▪ พเิศษตอ่ทีส่อง ชมิกาแฟและเคก้อรอ่ย ทีร่า้น “โจมาเบเกอรี”่ 

ตามรอยเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม  

หลวงพระบาง 
3 วนั 2 คนื 
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07.00 
เชค็อนิที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์F  

สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS  

10.50 
ออกเดนิทางสู ่เมอืงหลวงหลวงพระบาง โดยสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS เทีย่วบนิ

ที ่PG941 (ใชเ้วลาบนิ 2 ชัว่โมง) 

12.05 เดินทางถึงสนามบนิเมอืงหลวงพระบาง หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง 
น าทา่นเดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศสูต่ัวเมอืงหลวงพระบาง 
             

 มคัคเุทศกท์อ้งถิน่รอรบัทีส่นามบนิ  
ออกเดนิทางสู:่ ตวัเมอืงหลวงพระบาง   

น าทกุทา่นเชค็อนิเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก และพักผอ่นสกัเล็กนอ้ย 

 

Bangkok, Repulse bay, Peak 

Tram, Lei yun mun 

12.30 

13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นปากหว้ยมชียั ตอ้นรบัทกุทา่นดว้ยเมนูอาหาร

พืน้เมอืง 

เดนิทางสู:่ บา้นซา่งไห และถ า้ต ิง่ 14.30 

19.00 พรอ้มกนั ณ ล็อบบีข้องโรงแรม เพือ่เดนิทางไปรบัประทานอาหารค า่  ณ มชียัผล 

 

● Bangkok ● Luang Prabang ● บา้นซา่งไห  ● ถ า้ต ิง่ ● ตลาดค า่   

บา้นซ่างไห  หมู่บา้นนี้ในอดีตท าโอ่ง ไหเป็นอาชพี ปัจจุบันมชีืเ่สยีง

เรือ่งการตม้เหลา้ขาวหรอืทีช่าวตา่งประเทศเรยีกกนัวา่ “เหลา้ลาว” แทบ

ทุกหลังคาเรอืนจะมกีารตม้เหลา้เพือ่จ าหน่าย โดยชาวบา้นจะน าน ้าจาก

แมน่ ้าโขงมาผสมใสใ่นขา้วเหนียวแลว้หมักไวใ้นไหขนาดใหญ่ เมือ่หมัก

ไดท้ีแ่ลว้จงึน าออกมากลั่น ทีบ่า้นซา่งไหนี ้นอกจากการตม้เหลา้แลว้ ยงั

มจีดุเดน่เรือ่งการทอผา้ เครือ่งเงนิ และของทีร่ะลกึตา่งๆมากมายใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้  และทีห่มู่บา้นนี้เป็นท่าเรอืที่จะลงเรอืสู่ถ า้ต ิง่ ภายในถ ้ามี

พระพุทธรูปประดษิฐานอยู่มากมาย และเพื่อความเป็นสริมิงคลแก่ทุก

ท่าน ท่านสามารถน าพระประจ าวันเกดิของตนเองมาสักการะและวางไว ้

ทีน่ีด่ว้ย 

 

 

 

หลังอาหารค า่ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงบนถนนคนเดนิยามค ่าคนื ณ ตลาดค า่ 

ชาวบา้นจะน าสนิคา้พืน้เมอืงมากมายมาขาย อาท ิผา้ปัก ผา้ทอมอื  ผา้ซิน่ เครือ่งเงนิ 

เครือ่งไม ้กระเป๋า เสือ้ผา้และของทีร่ะลกึตา่งๆ ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางกลบัทีพั่ก  
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สามารถซือ้ Optinal Tour  ปั่นจกัรยาน ชมเมอืงหลวพระบาง( ไมร่วมในราคาทวัร ์) 
(หากไมป่ั่นจักรยาน จะใชร้ถตูใ้นการน าทวัรแ์ทน)  
ชมเมอืงหลวงพระบาง เริม่ตน้จากถนนเสน้หลักของเมอืงหลวงพระบาง ณ   
 
 
 
 
 

08.00 

2 

รบัประทาน อาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

09.00 

12.00 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นวชุิน 

หลงัอาหารน าทกุทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั เพือ่อาบน า้เปลีย่นเสือ้ผา้ 

• วดัเชยีงทอง ● พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัหลวง ● น า้ตกตาดกวงส ี ●  

ออกพบตก  ● ยอดเขาพสู ี

 

• วัดใหมส่วุรรณาภมูาราม ซึง่อยูใ่กลเ้คยีงกบัพระราชวงัเกา่ 
และถอืเป็นวดัทีใ่หญท่ีส่ดุในหลวงพระบาง และเคยเป็นที่
ประดษิฐานพระแกว้มรกต 

• ผา่นชมตลาดเชา้  ไปรษณียห์ลวงพระบาง    ตลาดดารา   
แมน่ ้าคาน  

• รา้นเลอบนัตง รา้นเบเกอรีช่ ือ่ดังรา้นหนึง่ในเมอืงหลวงพระ
บาง เชพเป็นชาวอติาล ี  ทีค่ร ่าหวอดในวงการขนมอบมาไม่
ต ่ากวา่ 10 ปี เมนูเด็ดคอืตระกลูพายทัง้หลาย และครัวซอง 
ใหท้กุทา่นไดผ้อ่นคลายหายเหนือ่ยดว้ยการจบิเครือ่งดืม่
เย็นๆ พรอ้มลิม้รสครัวซองอรอ่ยๆ 

• แวะชม  วดัเชยีงทอง แวะสกัการะวดัหลวงคูบ่า้นคูเ่มอืง
หลวงพระบางและเป็นวดัเดยีวทีร่อดจากการปลน้สะดมจาก
พวกฮอ่เมือ่ปี พ.ศ.2430  ชมพระอโุบสถหรอื สมิ ทีม่หีลังคา
แอน่โคง้และลาดต ่าซอ้นกนัอยู ่ 3 ชัน้ ชอ่ฟ้าหรอืพทุธสมีา 
17 ชอ่ ชมผนังดา้นหลังอโุบสถทใีชก้ระจกส ี(จากญีปุ่่ น) ตัด
ตอ่กนัเป็นรปูตน้ไมท้อง ชมวหิารนอ้ยทีน่ ากระจกมาตดัเป็น
ชิน้เลา่เรือ่งนทิานพืน้บา้นบนพืน้สชีมพ ู นอกจากนี ้ ยงัมหีอ
ราชรถ ภาพแกะสลกัเรือ่งรามเกยีรติโ์ดยชา่งเพยีตัน ชา่ง
ใหญป่ระจ าราชส านัก นมสัการพระพทุธรปูปางไสยาสนส์ ารดิ
อายกุวา่ 400 ปี 

• สดุทา้ยที ่  พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัหลวง  น าทา่นชมความ
สวยงามของพพิธิภณัฑก์นักอ่น ซึง่ในอดตีเป็นพระราชวงัทีม่ี
ศลิปะของลาวผสมฝร่ังเศส ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องเจา้มหาชวีติ 
และปัจจบุนัเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑป์ระจ าเมอืงหลวงพระบาง 
ภายในพพิธิภณัฑ ์ มเีครือ่งราชกธุภณัฑ ์ เครือ่งบรรณาการ
จากชาตติา่งๆ พระพทุธรปูทอง เครือ่งประดับมคีา่มากมาย 
ภาพวาดสามมติ ิ งานประดับแกว้กระจกตามวรรณคดขีอง
ประเทศลาว และสิง่หนึง่ทีข่าดไมไ่ดเ้มือ่มาถงึหลวงพระบาง
คอื สกัการะ องคพ์ระบาง เป็นสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีเ่ป็นทีเ่คารพ
สกัการะของชาวหลวงพระบางทกุคน เป็นพระปางหา้มสมทุร
หลอ่ดว้ยทองค าบรสิทุธิเ์กอืบทัง้องค ์
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น า้ตกตาดกวงส ีหา่งจากหลวงพระบาง 30 กโิลเมตร หนึง่

ในน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของ

น ้าตกทีต่กลดหลั่นเป็นชัน้ๆ อยา่งสวยงามแตล่ะชัน้เกดิจาก

การผสมของหนิปนูสงูราว 70 เมตร ม ี2 ชัน้ สภาพป่ารม่รืน่ 

มสีะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆ น ้าตก นอกจากน ้าตกแลว้ 

ทีน่ีย่งัมกีารอนุรักษ์หมพีันธุต์า่งๆใหช้มดว้ย 

 

 

 
เดนิทางกลบัสู:่ ตัวเมอืงหลวงพระบาง  เพือ่น าทา่นเดนิทางสูร่า้นหัตถกรรมและการ
ทอผา้ “ออกพบตก” 

  ออกพบตก  ซึ่งแปลความหมายมาจาก East Meets 

West”    Ock Pop Tok เป็นรา้นขายผา้ทอมอืที่มีดีไซน์

รว่มสมัย เป็นกจิการเพือ่สังคมอันเกดิจากความรว่มมอืของ

ช่างภาพชาวอังกฤษกับหมู่บา้นทอผา้ พัฒนามาเป็น 

Living Crafts Centre 

เดนิทางสู:่ น า้ตกตาดกวงส ี

เดนิทางสู:่ ยอดเขาพูส ี

พรอ้มกนั ณ ล็อบบี ้เพือ่เดนิทางไปรบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นต าหนกัลาว 18.30 

ยดืเสน้ยดืสายดว้ยการขึน้บันได 328 ขัน้ ไปชมพระอาทติย์
ตกดนิบนยอดเขาพูส ีระหวา่งทางขึน้จะไดก้ลิน่ความหอม
จากดอกจ าปาลาว (ดอกลั่นทม) ดอกไมป้ระจ าชาตลิาว 
ดา้นบนมีพระธาตุในทรงดอกบัวสีเ่หลี่ยมทาสีทองอยู่บน
ฐานสีเ่หลีย่ม ยอดประดับดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ 7 ชัน้ สงู
ประมาณ 150 เมตร ชือ่เต็มขององค์พระธาตุมีชือ่ “จอม
พูนนัทะกางฮีสีสตันาค”  เมื่อถึงยอดทุกท่านจะหาย
เหนื่อยเป็นปลดิทิง้ และไดส้ดูอากาศบรสิทุธิอ์ยา่งเต็มปอด 
และไดช้มววิไดร้อบทศิของเมอืงหลวงพระบาง 

 

 เดนิทางสู:่ จากนัน้น าทกุทา่นน่ังรถตูก้ลับโรงแรมทีพ่ัก  
อาบน ้าเปลีย่นเสือ้ผา้ใหส้ดชืน่ และพักผอ่นสกัเล็กนอ้ย 
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08.00 

3 

รบัประทาน อาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั พรอ้มเช็คเอา้ออกจากโรงแรม 

● ตลาดเชา้ ● วดัวชุินราช ● บา้นโบราณ ● กาดดารา  ● รา้นโจมา  ● บา้นผานม ● 

กรงุเทพฯ 

เดนิทางสู:่ วดัวชุินราช 

เดนิทางสู:่ เฮอืนมรดกเชยีงมว่น (บา้นโบราณ) 

09.00 

05.30 รว่มประเพณี ท าบญุตกับาตรขา้วเหนยีว ซึง่เป็นประเพณีดัง้เดมิของชาวหลวงพระบาง 

ชมวถิชีวีติยามเชา้: ตลาดเชา้   

 
ตลาดเชา้  ซึง่มผัีกสด ปลาสดๆจากแมน่ ้าโขง ขา้วเหนยีว 

รวมทัง้อาหารพื้นเมืองยอดนิยม เช่น แจ่วบอง สาหร่าย

ทอด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย ท่านยังสามารถหาซือ้

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสะพายสวยๆ ราคา

ย่อมเยาว์ ที่ท าจากผา้ฝ้ายและผา้ไหมงานฝีมือชาวลาว

กลับไปเป็นของขวัญของฝากไดด้ว้ย  

 

วดัวชุินราช นมสัการ พระธาตหุมากโม มลีักษณะรปูทรง

คลา้ยผลแตงโมผา่ครึง่ ชาวบา้นจงึเรยีกวา่  

พระธาตหุมากโม 

ชม เฮอืนมรดกเชยีงมว่น (บา้นโบราณ) เรอืนคหบดี

โบราณตามแบบฉบบัลาวแท ้ๆ  ทีว่า่กนัวา่เกา่แกแ่ละคงสภาพ

สมบรูณ์ทีส่ดุในหลวงพระบาง ปัจจบุนัถกูรักษาไวเ้ป็น

พพิธิภณัฑใ์หค้นรุน่หลังรวมถงึนักทอ่งเทีย่วไดช้มและศกึษา 
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รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นจนัถนอม ทานเฝออรอ่ยเลศิทีส่ดุในเมอืง 

เดนิทางสู:่ กาดดารา 

ชม กาดดารา ตลาดทีไ่ดรั้บความนยิมจากคนหลวงพระบางและ

นักท่องเทีย่วทั่วไป ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงหลวงพระบาง เป็นแหล่ง

ขายเครือ่งเงนิ ทอง ผา้ทอมอืทีม่าจากแขวงหวัพัน ซ าเหนอื และ

หลวงพระบาง นอกจากนัน้ยังมผีา้ทอของไทลือ้ และผา้ทอจาก

ลาวสูง ทอเป็นผา้ซิน่ หมวก ย่าม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสนิคา้

ประเภทโทรศัพท์มอืถอืจากประเทศจนี ราคาถูกๆ วางจ าหน่าย

อยูเ่ป็นจ านวนมาก   

12.00 

13.30 

จบิกาแฟยามบา่ย :         รา้นโจมา รา้นกาแฟและรา้นเบเกอรี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงหลวง 
      พระบาง ชมิเคก้ขึน้ชือ่ อาท ิเคก้มะพรา้ว  โคโคนั่ทบาร ์  
      บลเูบอรีช่สีเคก้  

 

ไดเ้วลาสมควร เดนิทางสูส่นามบนิหลวงพระบาง 

เดนิทางสู:่ บา้นผานม 

บา้นผานม หมูบ่า้นชาวไทลือ้ มฝีีมอืในการทอผา้อยา่ง

สวยงาม อดตีเป็นแหลง่ทอผา้ถวายแดเ่จา้มหาชวีติ ปัจจบุนั

ผา้ทอจากบา้นผานมนีม้ชี ือ่เสยีงมากเป็นเหมอืนสนิคา้ OTOP 

ของหลวงพระบาง และมกีารรวมกลุม่ตัง้เป็นศนูยห์ตัถกรรม

แสดงสนิคา้ และบางรา้นมกีารสาธติใหท้า่นชมดว้ย 

 

15.30 

17.20 

18.50 

ออกเดนิทางกลับสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  

BANGKOK AIRWAYS เทีย่วบนิที ่PG946 

เดนิถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 

โรงแรม ชว่งเวลาเดนิทาง 

ราคาตอ่ทา่น (บาท) 

2 ทา่น 3-5  ทา่น 6 - 9 ทา่น 
เด็กมเีตยีง

เสรมิ  

(2-11 ปี) 

เด็กไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

(2-11 ปี) 

พกัเดีย่ว

จา่ยเพิม่ 

Parasol Blanc 

(Classic Room) 

 

6 ม.ค. – 16 เม.ย. 61 
ยกเวน้  

12-16 เม.ย. 61 

23,900 22,500 21,500 N/A สอบถาม 4,000 

17 – 30 เม.ย. 61 
25,500 23,500 22,900 N/A สอบถาม 4,900 

Santi Resort & Spa 

(Deluxe Room) 

 

6 ม.ค. – 31 ม.ีค. 61 
 

24,500 22,900 21,900 สอบถาม สอบถาม 4,500 

Burasari Heritage 

(Superior Room) 

 

8 ม.ค. – 12 ก.พ.61 26,000 24,500 23,900 N/A สอบถาม 6,900 

13 – 20 ก.พ. 61  28,900 27,500 26,500 N/A 
สอบถาม 

9,500 

21 ก.พ. – 31 ม.ีค. 61 26,000 24,500 23,900 N/A 
สอบถาม 

6,900 

1 – 30 เม.ย. 61 23,900 22,500 21,500 N/A 
สอบถาม 

4,500 

Villa Santi Hotel 

(Deluxe Room) 

 
6 ม.ค. – 31 ม.ีค. 61 

 
26,500 24,500 23,500 N/A สอบถาม 6,000 

Villa Maly 

(Superior Room) 

 

6 ม.ค. – 31 ม.ีค. 61 
27,900 26,000 24,900 สอบถาม สอบถาม 7,900 

1 – 30 เม.ย. 61 
ยกเวน้  

11 – 16 เม.ย. 61 

24,000 22,500 21,500 สอบถาม สอบถาม 3,900 

Victoria 

Xiengthong Palace 

(Palace Room) 

 

6 ม.ค. – 28 ก.พ. 61 28,900 27,500 26,500 สอบถาม สอบถาม 8,900 

1-31 ม.ีค. 61 
27,500 25,900 24,500 สอบถาม สอบถาม 7,500 

Sofitel 

(Garden Suite) 

 

6 ม.ค. – 31 ม.ีค. 61 37,900 35,900 34,900 สอบถาม สอบถาม 17,900 
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***ราคาโรงแรมในทกุระดบัทีเ่สนอหรอืในระดบัเทยีบเทา่กนั (เป็นการเสนอราคายงัไมไ่ดท้ าการยนืยนัการจองใดๆ)  
ทางเราสามารถจะแจง้ยนืยนัโรงแรมไดห้ลงัจากทีไ่ดท้ราบวนัเดนิทางทีแ่นน่อน, ท าการจองและไดร้บัการตอบรบั 

จากทางโรงแรมเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ *** 
 

Optional Tour    ทรปิปั่นจกัรยานชมเมอืงหลวงพระบางราคาทา่นละ 900 บาท 
( รวมไกดน์ าปั่นจกัรยาน 1 ทา่นตอ่คณะ และจกัรยานทา่นละ 1 คนั ) 

 

 
 

 

 

 

ราคารวม   

• คา่บตัรโดยสารคา่บตัรโดยสารไป-กลับ กรงุเทพ-หลวงพระบาง  

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ รวมคา่ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบนิตามเสน้ทาง 

• คา่โรงแรมทีพั่ก จ านวน 2 คนื (หอ้งคู)่ พรอ้มอาหารเชา้ ตามรายการระบ ุ

• คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุ

• คา่เบเกอรี ่1 ช ิน้  และเครือ่งดืม่ 1 แกว้ทีร่า้นเลอบนัตง 

• คา่เบเกอรี ่1 ช ิน้  และเครือ่งดืม่ 1 แกว้ทีร่า้นโจมาเบเกอรี ่

• คา่ยานพาหนะพรอ้มคนขบั ตามรายการระบ ุ(รถตูป้รับอากาศ) 

• คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (บรรยายไทย)  

• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ 

• คา่ขา้วเหนยีวส าหรับใสบ่าตร (ทา่นละ 1 ชดุ) 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์     

 

ราคาไมร่วม     

• คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนดไว ้20 กโิลกรัม 

• ทัวรป่ั์นจักรยาน  

• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ นอกเหนอืจากรายการระบ ุ

• คา่อาหาร นอกเหนอืจากรายการระบ ุ

• คา่สนิน ้าใจส าหรับมคัคเุทศกแ์ละคนขบั 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  

• คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

• คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาท ิคา่เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์

 

 

 



  

9 
 

หมายเหต ุ**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทยไมจ่ าเป็นตอ้งด าเนนิการวซีา่แลว้ แตย่งัคงจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใช้

หนงัสอืเดนิทาง ในการตรวจคนเขา้-ออกประเทศ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตยิงัคงตอ้งด าเนนิการวี

ซา่ ซึง่สามารถด าเนนิการไดท้ีห่นา้ดา่น (Visa on Arrival) ณ สนามบนิหลวงพระบาง โดยหนงัสอื

เดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิารและขอ้ควรทราบ 

1. รายการขา้งตน้จะตอ้งเดนิทางไป-กลบัใหเ้สร็จสิน้ภายในวันที ่6 มกราคม – 30 เมษายน 2561 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการก าหนดผูเ้ดนิทางอยา่งต า่ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

3. ราคานีไ้มส่ามารถเดนิทางตรงชว่งวันหยดุยาว Long Weekend หรอื ชว่งเทศกาลปีใหมไ่ด ้ กรณุา

ตรวจสอบราคาอกีครัง้ 

4. รายการและราคาขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งการเดนิทางเทา่นัน้ อาจมกีารปรับเปลีย่นไดโ้ดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

5. หลังจากออกบตัรโดยสารแลว้ บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืคนืเงนิไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  และผู ้

เดนิทางจะตอ้งรับผดิชอบคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิขึน้กบัทางบรษัิทฯ ทัง้หมด 

6. กรณีทีส่ภาวะอากาศ สภาวะการเมอืง ไมอ่ านวย และไมป่ลอดภยัตอ่การเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะงดการเดนิทาง, งดการคนืคา่ใชจ้า่ย, งดการชดเชยในรปูแบบตา่งๆ หากแตจ่ะพยายามทกุ

วถิทีางใหท้า่นไดรั้บความพงึพอใจสงูสดุ ธรรมเนยีมปฏบิตัติอ่ผูใ้หบ้รกิารทัง้ พนักงานบรกิารในโรงแรม 

พนักงานขบัรถ หรอืมคัคเุทศกนั์น้คงเป็นการใหส้นิน ้าใจ หากแตส่นิน ้าใจยงัคงเป็นไปตามความพงึพอใจ

ของทา่นผูเ้ดนิทางทีรั่บบรกิารจากบคุคลดังกลา่วโดยตรง ในกรณีนีท้างบรษัิทฯมไิดม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแต่

อยา่งใด 

7. การเดนิทางทอ่งเทีย่วจะเป็นไปตามรายการทีก่ าหนดไว ้หากมกีารแกไ้ข เปลีย่นแปลงใดๆ และมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ๆในทันททีีเ่กดิรายการ ทางบรษัิทฯสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บยอ้นหลงัส าหรับคา่ใชจ้า่ยพเิศษนัน้ๆ  

8. การเปลีย่นแปลงรายการเดนิทาง อาจกระทบเวลาของรายการมาตราฐาน ทา่นผูเ้ดนิทางทัง้คณะจะตอ้ง

ยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

9. ทางบรษัิทฯไดจ้ดัท าประกนัภัยอบุตัเิหตสุ าหรับการเดนิทางทอ่งเทีย่วใหท้กุทา่น ในวงเงนิสงูสดุ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม)์  

10. การท าความเขา้ใจในความแตกตา่งระหวา่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณีของประเทศลาว ทัง้ที่

สถานทีท่อ่งเทีย่ว รา้นอาหาร โรงแรม ฯลฯ จะท าใหไ้ดรั้บอรรถรสของการเดนิทางทอ่งเทีย่วมากยิง่ขึน้  

 

 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาและรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลง

ของสายการบนิ สถานการณ์บา้นเมอืง สภาพอากาศ และสภาวะคา่เงนิบาท แตย่งัคงจะรักษามาตรฐานการ

บรกิารและยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศ

หรอืหา้มเขา้ประเทศ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางมสี ิง่ผดิกฏหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไป

ในทางเสือ่มเสยี การตดัสนิใจของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิ, ตรวจคนเขา้เมอืง, ศลุกากรหรอือืน่ๆถอืเป็นทีส่ดุ ทาง

บรษัิทฯไมม่อี านาจใดๆในการขดัแยง้เพือ่ใหผ้ลเป็นอยา่งอืน่ 

 


