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โปรแกรมทวัร์  หลวงพระบาง 3 วนั  2 คืน    ( LTC7 ) 
ท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรม  เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง -ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว – สวนอนุรักษ์พนัธ์

หมีด า – ย้อนรอยวฒันธรรมแต่ดัง่เดมิ 
**  รับจดัแบบกรุ๊ปส่วนตวั ไม่จอยทวัร์กบัคณะอ่ืน  มี Tour leader หัวหน้าทัวร์(มีบัตรมัคคุเทศก์น าเที่ยว            

สีบรอนซ์เงิน) คอยดูแลตลอดทริปการเดนิทาง 

 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรก หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ( -/-/ เยน็ ) 
           15.30 น.           เจา้หนา้ท่ีและรถรอรับคณะทวัร์ท่ีสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง คณะทวัร์เดินทาง               

  ** คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแลว้   

  ** จากนั้นน าท่านเขา้สู่ตวัเมืองมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโกไ้ดย้ก
ให้ เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองวฒันธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เน่ืองจากมีวดัวา
อารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์และขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีงดงามและยงัสืบทอดจนถึงปัจจุบนั เมืองหลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในอดีต 
โดยพระเจา้ฟ้างุม้ได้รวบรวมแว่นแควน้ต่างๆ ของชนเผ่าไท - ลาว ในเขตลุ่มแม่น ้ าโขง แม่น ้ า
คาน แม่น ้าอู ก่อตั้งเป็นอาณาจกัรลา้นชา้ง ณ ดินแดนริมน ้าโขง คือ หลวงพระบาง   

           17.00น.  เขา้เช็คอินน์ท่ีโรงแรมซนัเวย ์/ เฮือนพกัพสีู หรือเทียบเท่า 
18.00 น.   รับประทานอาหารเยน็ท่ี ร้านอาหารมีไชผล  ( ม้ือที่ 1 ) หลงัอาหารค ่า คณะท่านอิสระเดินเท่ียว

ชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ ์ตั้งแต่หนา้พระราชวงัจนสุดถนน ใหท่้าน
ไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเส้ือยดืสกรีนเป็นภาษา
ลาว, ผา้คลุมไหล่, กระเป๋าถือ, เคร่ืองประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินคา้
แทบทุกช้ินเป็นสินคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท้ๆ   วางจ าหน่ายในราคาท่ีต่อรองกนัได ้อีกทั้งยงั
มีเบเกอร่ี ต่าง ๆ เพื่อใหท่้านไดล้ิ้มลอง และขนมเคก้อนัแสนอร่อยนานาชนิด หากท่านใดจะเลือก
ซ้ือของใส่บาตรในเชา้วนัรุ่งข้ึนกส็ามารถจดัแจงหาซ้ือไดเ้ช่นกนัพร้อมพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 

  TAT License :11/08646 



 
 

วนัที่สอง ตักบาตรข้าว – ซิตีท้วัร์หลวงพระบาง – น า้ตกตาดกวางสี  ( เช้า / เทีย่ง / เยน็ ) 
05.00 น. ต่ืนเชา้ร่วมท าบุญตกับาตรขา้วเหนียวประเพณีเก่าแก่ของเมืองหลวง ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อม

กบัประชาชนชาวหลวงพระบาง ซ่ึงพระสงฆแ์ละสามเณรจากวดัต่างๆ ทัว่เมืองหลวงพระบาง 

จะออกบิณฑบาตเป็นแถวนบัร้อยรูป ซ่ึงเป็นภาพอนัน่าประทบัใจและส่ือถึงความศรัทธาเล่ือมใส
ในพระพทุธศาสนาของชาวเมืองหลวงพระบาง (**ไม่รวมกระติ๊บข้าวเหนียวถ้าท่านไหน
ต้องการมีค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ100 บาท) 

06.00 น. เดินเท่ียวชมบรรยากาศวิถีชาวบา้นของเมืองหลวงพระบางท่ีตลาดเชา้ ตลาดสดใหท่้านเลือกซ้ือ
อาหารพื้นเมืองและชมของป่าซ่ึงของป่าบางชนิดกแ็ปลกตา
และเป็นท่ีสนใจของเหล่านกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืน 

07.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม ( ม้ือที่ 2 ) 
08.30 น. น าคณะออกเดินทางเท่ียวชม สถานท่ีต่าง ๆ  ดงัน้ี 
  ** น าคณะเขา้เท่ียวชม *  พระราชวงัเก่าของกษัตริย์ลาว เดิม 

   คือพระราชวงัเดิมของเจา้มหาชีวิต สร้างเม่ือพ.ศ.2447 
   หลงัจากการเปล่ียนแปลงรัฐบาลลาวใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์ จดั 
   แสดงโบราณวตัถุและส่ิงของมีค่าต่างๆ อาทิ ธรรมาสน์  บลั 
   ลงั เคร่ืองสูงและราชูปโภคของเจา้ชีวิตของขวญัจากประเทศ 
   ต่างๆ ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ พระบางพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ 
   คู่บา้นคู่เมือง ซ่ึงประดิษฐานอยูใ่นไตรหอทางปีกขวาของ      

                          พระราชวงัเป็นการชัว่คราว 
 ** น าท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกนัสั้นๆ ว่า "วดัใหม่" เคย

เป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสังฆราชบุญทนั ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาว
และยงัเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมยัของเจา้มหา
ชีวิตสักรินฤทธ์ิ จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบาง
ภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั เม่ือมาเยือนวดัแห่งน้ีส่ิงท่ีเราจะสังเกตเห็นถึงความ
แตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือ ตวัอุโบสถ (สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มี
ชายคาปกคลุมทั้งส่ีดา้นสองระดบัต่อเน่ืองกนั ผนงัดา้นหนา้พระอุโบสถตกแต่งดว้ยภาพลงรักปิด 

 
 

 ทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนงั เล่าเร่ืองพระเวสสันดรชาดก โดยฝีมือช่างหลวงประจ า
รัชกาลเจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์  

 **จากนั้ น น า ท่ านชม  วัด แสน สุข าราม  ตามประวัติ ก ล่ าวว่ า ช่ื อของวัดม าจาก เงิน
จ านวน 100,000 กีบ  ท่ีมีผูบ้ริจาคให้เป็นทุนเร่ิมสร้าง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีถูกสร้างข้ึนภายหลงัท่ีนคร



หลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวียงจนัทน์ ( พร้อมแจกเบรก ได้แก่น ้าผลไม้ น ้าเปล่า ขนม 
ผ้าเยน็ ) 

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวนัท่ีร้านอาหารเทพบุปผา ( ม้ือที่ 3 ) 
13.00 น.       ออกเดินทางเท่ียวชมธรรมชาติของ น า้ตกตาดกวางสี เป็นน ้าตกหินปูน 

ขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร มีสายน ้าไหลอาบมาตามหนา้ผาผา่นโขดหินนอ้ยใหญ่ รูปทรงแปลก
ตา  มีน ้ าไหลตลอดปี สภาพป่ามีความร่มร่ืน ดา้นล่างมีสะพาน
และเสน้ทางเดินชมรอบๆ น ้าตกและท่ีนัง่ใหช้มววิ
ทิวทศัน์  รวมทั้งมีหอ้งส าหรับเปล่ียนเคร่ืองแต่งตวัส าหรับท่านท่ี
ตอ้งการลงเล่นน ้าตก อีกดว้ย แต่หากตอ้งการความเงียบสงบและ
เป็นส่วนตวัสามารถเดินลดัเลาะข้ึนไป ยงัน ้าตกชั้นบน  ( พร้อม
แจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น า้ผลไม้ น า้เปล่า ขนม ผ้าเยน็ )  
* ชม ศูนย์ทอผ้าลาวหลวงพระบางที ่“ออกพบตก” ค าแปลท่ีมาจาก "East 
meet West" เป็นการเช่ือมโยงผูค้นเขา้หากนัผา่นส่ิงทอ การแลกเปล่ียนองค์
ความรู้และแนวคิด วฒันธรรม ตวัแทนตะวนัออกคือ “แวว” สาวลาวท่ีแม่
ของเธอเป็นช่างทอผา้ช่ือเสียงลือเล่ืองในหลวงพระบาง และตวัแทนตะวนัตกคือ โจ แอนนา สาว
ช่างภาพนิตยสารท่ีองักฤษ เดินทางมาคน้หาส่ิงท่ีแตกต่างใหก้บัชีวติ ความลงตวัมาพบกบักนัเม่ือ
ทั้งสองต่างกมี็ความสนใจร่วมในส่ิงเดียวกนั และร่วมก่อตั้งข้ึนมา 
จากนั้นเดินทางสู่ * พระธาตุภูสี พระธาตุน้ีมองเห็นไดแ้ต่ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระ
บาง รอบๆพระธาตุจะมีทางเดินใหช้มวิวทิวทศัน์ ซ่ึงสามารถท าใหเ้ห็นวิวของเมืองหลวงพระ
บางไดโ้ดยรอบ มีบนัไดข้ึนยอดพสีู 328 ขั้น ตลอดทางข้ึนร่มร่ืนไปดว้ยตน้จ าปา (ซ่ึงเป็นดอกไม้
ประจ าชาติลาว) 

17.00น. เดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 
18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ท่ีร้านอาหารพามไช ( ม้ือที่ 4 ) พร้อมพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

 

วนัที่สาม ซิตีท้วัร์หลวงพระบาง – สนามบินหลวงพระบาง – ประเทศไทย ( เช้า / เทีย่ง / - ) 
07.00น.  เช็คเอาทอ์อกจากโรงแรมท่ีพกั รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม ( ม้ือที่ 5 )  
08.00น.  เดินทางเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ ดงัน้ี 
08.30 น. ออกเดินทางเท่ียวชม สถานท่ีต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 * วดัเชียงทอง   เป็นวดัท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดวดัหน่ึงในหลวงพระบาง   สร้างในระหวา่ง 

พ.ศ. 2102-2103 โดยพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช   กษตัริยผ์ูค้รองอาณาจกัรลา้นชา้งและลา้นนาก่อนท่ีพระองค์
จะ  ยา้ยเมืองหลวงมายงันครหลวงเวียงจนัทน์ ซ่ึงเป็นวดัท่ีส าคญัและ  มีความงดงาม
ท่ีสุดจนไดรั้บการยกยอ่งจากนกัโบราณคดีวา่เป็น ดัง่อญัมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 

 * วดัทาดน้อยหรือวดัพระมหาธาตุราชบวรวหิาร สร้างในปีพ.ศ. 2091 สมยัพระเจา้  



ไซยเชษฐาธิราชไดรั้บการบูรณะมาแลว้หลายคร้ัง แต่คร้ังท่ีส าคญัเกิดข้ึนในปีพ.ศ.2453 
 โดยเจา้มหาอุปราชบุญคง ภายในสิม แบบลา้นชา้งมี  "ราวเทียน" รูปนาค 24 ตวั ฝีมือการแกะ
วิจิตรงดงาม หนา้สิมมีเจดียธ์าตุองคใ์หญ่ บรรจุอฐิัของเจา้เพชรราชรัตนวงศา อดีตนายกรัฐมนตรี 
คนแรกของประเทศลาว และถือเป็นรัฐบุรุษของประเทศลาวยุคใหม่ เฉพาะ พระอุโบสถขนาด
ใหญ่ มีการตกแต่งเพิ่มเติมรูปสลกับนบานประตูและ  หน้าต่าง แสดงเร่ืองเล่าชาดกพระสุธน
มโนราห์ดูสวยงามเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเป็นฝีมือสกลุช่างพ่อเฒ่าเพียตนั ดา้นหลงัมีพระธาตุเจดียย์อด
ทรงระฆงัประดบัเศวตฉตัร 17 ช่อ นั้นหมายถึง วดัน้ีสร้างโดยพระมหากษตัริยห์รือเจา้ชีวิต 
* วดัสิริมงคลไชยยาราม  ตวัวดัหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ศาสนสถานส่วนใหญ่
ยงัคงสภาพเดิม เล่าสืบต่อกนัมาวา่สร้างในปีพ.ศ. 2306 ในรัช
สมยัพระเจา้โชติกะกมุาร สิมหรืออุโบสถมีลกัษณะแบบหลวง
พระบางโดยทัว่ไป ไดรั้บซ่อมแซมคร้ังล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2488 
ช่างสกลุผูรั้บหนา้ท่ีปฏิสงัขรณ์ เปล่ียนไปตามยคุสมยั จึงทรง
ผลใหรู้ปทรงสถาปัตยกรรมของวดัน้ีเป็นแบบผสมผสานตาม
ไปดว้ย เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระเบียงโถงดา้นหนา้เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ทรวงทรง
หลงัคาเป็นแบบเชียงขวาง และประดบัตกแต่งดว้ยกระจกสีโมเสกแบบเวียงจนัทน์ หนา้จัว่
ประดบัลวดลายสวยงาม 
“ย่านชุมชนบ้านเจ๊ก” ท่ีในอดีตคือย่านคา้ขายและท่ีอยู่ของคนจีนและเวียดนามท่ีมาท างานเป็น
ลูกมือฝร่ังเศส คนลาวจึงเรียกย่านน้ีว่า “บ้านเจ๊ก” มาในวันน้ีย่านบ้านเจ๊กแปรสภาพเป็น
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ร้านกาแฟ ร้านอินเทอร์เน็ต ฯลฯ แต่ว่าลกัษณะภายนอกของ
อาคารกย็งัคงไวด้ว้ยสภาพตึกแถวสไตลโ์คโลเนียลของ ฝร่ังเศส ซ่ึงน่าชมไปดว้ยผนงัปูนสีอ่อน 
มุงหลงัคากระเบ้ืองดินเผาท่ีเขา้กนัอยา่งลงตวั กบัเสา ประตูหนา้ต่าง และบวัประดบัผนงั นบัเป็น
เสน่ห์อนัน่ายลอีกอยา่งหน่ึงของหลวงพระบาง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีร้านอาหารหลวงพระบาง ( ม้ือที่ 6 ) 
13.00 น. * ชมวดัเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง วัดวิชุนราช สร้างข้ึนเพื่อประดิษฐาน พระบาง  ซ่ึง

อาราธนามาจากเมืองเวียงค า สร้างโดยพระเจา้วิชุนราชในปีพ.ศ. 2057 และตั้งช่ือวดัตามพระนาม
ของพระองค์เอง ภายในวดัวิชุนราชมีปทุมเจดียห์รือพระธาตุดอกบัว  ดว้ยรูปทรงของเจดียมี์
ลกัษณะคล้ายแตงโมผ่าคร่ึงและเจดียรู์ปทรงแปลกตาน้ีเองจึงท าให้ชาวเมืองหลวงพระบาง 

เรียกวา่  พระธาตุหมากโม ( พร้อมแจกเบรก ได้แก่น า้ผลไม้ น า้เปล่า ขนม ผ้าเยน็ ) 
14.00 น     เดินทางเขา้เชค็อินน์ท่ีสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 

      XX.XX น. คณะเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 



 
 

อตัราค่าบริการทวัร์   ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

จ านวน ราคา 
2  ท่าน   ท่านละ 8,700 บาท ( ไม่รวมอาหารในทริปทวัร์ ) 

3  ท่าน   ท่านละ 7,500 บาท ( ไม่รวมอาหารในทริปทวัร์ ) 

4  ท่าน   ท่านละ 7,500 บาท 

5  ท่าน   ท่านละ 6,900 บาท 

6  ท่าน   ท่านละ 6,500 บาท 

7  ท่าน   ท่านละ 6,200 บาท 

8  ท่าน   ท่านละ 5,900 บาท 

กรณีต้องการพกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 2,000 บาท 

 
เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทางPASSPORT  ทีม่ีอายุการเดนิทางไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

กรุณาส่งรายละเอยีดหน้าพาสปอร์ตให้บริษัทฯอย่างน้อย 10 -15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 
 

เง่ือนไข การบริการ 
อตัรานีร้วม 
✓ ค่ามคัคุเทศก์น าเทีย่วไทยของบริษัทดูแลอ านวยความสะดวกตลอดทริปการเดนิทาง 
✓ มคัคุเทศก์ท้องถิ่นลาว  
✓ ค่าสถานทีเ่ทีย่วชม ที่ระบุตามโปรแกรม 
✓ ค่าอาหารทั้งหมด  6  มื้อทีร่ะบุในโปรแกรม  
✓ ค่าองค์การท่องเทีย่วลาว 
✓ ค่าที่พกั 2  คืน   พกัห้องละ 2 ท่าน 
✓ ค่าประกนัอุบัตเิหตุ วงเงนิ 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท / ท่าน (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
✓ น า้ด่ืม ( ขวด ) + ผ้าเยน็  เคร่ืองด่ืม  ขนมขบเคีย้ว  แจกระหว่างการเดนิทางตลอดโปรแกรม 
✓ ค่ารถ ตลอดทริปการเดนิทาง 

 

อตัราทีไ่ม่รวมในโปรแกรม 
➢ ค่าทปิมคัคุเทศก์น าเทีย่วไทยและมคัคุเทศก์ท้องถิ่นลาว และคนขับ 
➢ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย  
➢ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พกั 
➢ ค่าบริการอ่ืนๆ นอกเหนือที่ก าหนดในโปรแกรม 
➢ อาหาร / เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากโปรแกรม 
➢ ค่าประกนัภัยธรรมชาติ , ประกนัชีวติส่วนตัว 
➢ (**ไม่รวมกระติ๊บข้าวเหนียวถ้าท่านไหนต้องการมีค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ100 บาท) 

 
 



เง่ือนไขในการส่งเอกสาร 
➢ เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง ส าเนา PASSPORT   ที่มอีายุการเดนิทางไม่ต า่กว่า 6 เดือน 

 
 

เง่ือนไขการช าระ 
➢ มัดจ าก่อนการเดนิทาง 50 %  ก่อนการเดนิทาง อย่างน้อย 15 – 30 วนั เม่ือท่านได้ระบุวนัในการเดนิทางกบับริษัทเรียบร้อยแล้ว 
➢ ทีเ่หลือช าระก่อนเดนิทาง 15 วนั 

 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ  
➢ ในกรณียกเลกิการเดนิทางหรือเล่ือนวันเดนิทาง จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วนัท าการ ก่อนวนัเดนิทาง 
➢ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง น้อยกว่า 30 วนั ท าการ เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด และสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิ 
➢ กรณีแจ้งยอดผู้เดินทาง ลดลงจากเดิม ก่อนเดินทาง หรือหลงัจากที่การันตีกนัไว้หลงัจากส่งเอกสาร ซ่ึงทางบริษัทได้เตรียมงานไปแล้ว

น้ัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน และไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายเต็ม
ตามจ านวนทีไ่ด้การันตีและตามทีต่กลงกนัไว้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว  
 

 

เง่ือนไขการเดนิทาง  
➢ 1.ทวัร์นีเ้ป็นแบบทวัร์เหมา กรุ๊ปส่วนตวั  
➢ 2.ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ทั้งนีท้างบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  
➢ 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆต่อค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ   

➢ 4. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

➢ 5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์การเดนิทางเพ่ือท่องเทีย่วเท่าน้ัน  
➢ 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขและ 

ข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว  
➢ 7. โรงแรมที่พกัในประเทศลาวมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดยโรงแรมทีพ่กัทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างองิตามการจัดระดับดาวของประเทศลาวตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่าน้ัน โรงแรมโดย
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึน้อยู่กับข้อจ ากัดของห้องพัก
และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมีความแตกต่างกันอาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริม
เตยีงได้ตามทีต้่องการ  

➢ 8. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน  ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน  

➢ 9. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดนิทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 


