Design Your Trip เที่ยวลาว หลวงพระบาง
เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

เลือกทีเ่ ทีย่ วได้เอง

บริการเลือกระดับทีพ่ กั

อาหาร 6 มือ้

บริการไกด์ทอ้ งถิน่

บริการรถท่องเทีย่ วส่วนตัว

ตัวอย่างโปรแกรมการเดิ นทาง
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

มือ้ อาหาร
กลางวัน

ค่า

-
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กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – (1)น้ าตกตาดกวงซี – (2)พระธาตุพสู ี – (3)ตลาดกลางคืน
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(4)ตักบาตรข้าวเหนียว – (5)ตลาดเช้าหลวงพระบาง – (6)หอพระบาง – (7)บ้านผานม – วัดป่ าโพน
เพา – (8)ล่องเรือแม่น้ าโขง – บ้านซ่าไห – ถ้าติง่
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(9)วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) – สนามบินหลวงพระบาง – กรุงเทพฯ



-

-

เดินทาง

4 ท่าน

6 ท่าน

8 ท่าน

ราคา/ท่าน

9,900

8,900

7,900

เดินทาง กรกฏาคม 2563 – มีนาคม 2564

พักโรงแรม VANSANA LUANGPRABANG
หรือเทียบเท่า

รถรับส่งส่วนตัว TOYOTA COMMUTER D4D
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D.I.Y เลือกสถานที่ ได้สงู สุด 10 ที่ จากทัง้ หมด 15 ที่
*ทางบริษทั ขอจัดสรรโปรแกรมการเดินทางในแต่ละวัน เพื่อความเหมาะสม หลังจากเลือกสถานทีเ่ ป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

น้าตกตาดกวางสี
น้าตกทีส่ วยทีส่ ุดของเมืองหลวงพระ
บาง สีน้าใสสะอาดเป็ นสีฟ้าเทอคว๊อยซ์

พระธาตุพสู ี
พระธาตุทต่ี งั ้ อยู่บนยอดเขาสูงราว
150 เมตร อยู่ใจกลางเมืองหลวงพระ
บาง

ตลาดมืด
ถนนคนเดินยามค่าคืนแห่งเมืองหลวง
พระบาง เต็มไปด้วยสินค้าหัตถกรรม
พืน้ เมือง งานศิลปะ ของทีร่ ะลึก และ
ของกินของฝากมากมาย

ตักบาตรข้าวเหนี ยว
ประเพณีใส่บาตรพระนับร้อยรูปยาม
เช้าเสน่หว์ ถิ ชี วี ติ ดัง้ เดิมทีส่ บื ทอดกัน
มาช้านานของชาวหลวงพระบาง

ตลาดเช้า
ชมวิถชี วี ติ ของชาวพืน้ เมืองหลวงพระ
บางตัง้ แต่การเริม่ ต้นเช้าวันใหม่ท่ี
ออกมาจับจ่าย ค้าขาย ในตลาดทีเ่ ต็ม
ไปด้วยของกินแบบท้องถิน่ มากมาย

หอพระบาง
ทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่
คู่บา้ นคู่เมืองทีช่ าวหลวงพระบางให้
ความเคารพบูชามาช้านาน

หมูบ่ า้ นผ้าทอผานม และวัดป่ าโพน
เพา
หมูบ่ า้ นชาวไทลือ้ ทีข่ น้ึ ชือ่ เรือ่ งฝีมอื ใน
การทอผ้าทีส่ วยงามมาก อดีตเป็ นแหล่ง
ทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวติ

ล่องเรือแม่น้าโขง ชมบ้านช่างไห &
ถา้ ติ่ ง
ล่องเรือสัมผัสวิถชี วี ติ ชาวลาวที่ บ้าน
ซ่างไห และชม ถ้าติง่ ถ้าริมแม่น้าโขงที่
มีพระพทธรุปอยู่จานวนมาก

วัดวิ ชนุ ราช (พระธาตุหมากโม)
วัดทีม่ พี ระธาตุเจดียต์ ่างจากวัดอื่นๆ คือ
มีเจดียอ์ งค์ใหญ่รปู ทรงคล้ายแตงโม
ชาวลาวจึงเรียกว่า พระธาตุหมากโม

วัดเชียงทอง
วัดสาคัญประจาเมืองหลวงพระบาง ที่
ได้รบั การยกย่องจากนักโบราณคดีว่า
เป็ นดังอั
่ ญมณีแห่งสถาปั ตยกรรมลาว

วัดแสนสุขาราม
อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระ
บาง เอกลักษณ์เด่นของวัดนี้คอื เป็ นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ทม่ี ี
เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง

วัดใหม่สวุ รรณภูมาราม
วัดทีข่ น้ึ ชือ่ ว่าเป็ นวัดทีม่ กี าแพงหน้า
อุโบสถสวยงามทีส่ ุด ด้วยการแกะสลัก
เรือ่ งราวพระเวชสันดรชาดกละ
รามเกียรติบนก
์ าแพงสีทอง

สะพานไม้ไผ่
สะพานทีท่ าจากไม้ไผ่ทอดยาวข้ามลา
น้าคาน

น้าตกตาดแส้
อีกหนึ่งน้าตกทีส่ วยงามของหลวงพระ
บาง ขนาดเล็กกว่าน้าตกตาดกวางสี
แต่มนี ้าใสเป็ นสีฟ้าเทอคว๊อยซ์ไหลตาม
ชัน้ ลงสู่ดา้ นล่าง
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ตัวเลือกแพคเกจเสริ ม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม)

ล่องเรื อแม่ นำ้ โขง ชมพระอำทิตย์ตกพร้ อมรับประทำนอำหำรมื้อคำ่
ชำระเพิม่ ท่ ำนละ 2,000 บำท

ตัวเลือกโรงแรมเพิ่ มเติ ม (Upgrade)

โรงแรม MUANGTHONG HOTEL

ชาระเพิม่ 1,000/ท่าน
พักเดีย่ วเพิม่ 4,500/ท่าน

โรงแรม PULLMAN LUANGPRABANG

ชาระเพิม่ 3,000/ท่าน
พักเดีย่ วเพิม่ 6,500/ท่าน
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ข้อควรทราบ:
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน รั บทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของบริษทั
 บริการ Private Tour โดยมีไกด์ทอ้ งถิน่ พูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มหี วั หน้าทัวร์จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษาท้องถิน่ เท่านัน้
 ควรนัดหมายเวลากับไกด์ทอ้ งถิน่ (Local Guide) เรือ่ งจุดขึน้ ลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพือ่ ป้ องกันการคลาดเคลือ่ นกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชือ่ คนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน
 วันแรกทีเ่ ดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ทอ้ งถิน่ จะถือป้ ายชือ่ ของท่านเพือ่ รอรับท่าน
 สาหรับท่านทีต่ อ้ งออกตั ๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขายก่อนทาการออกตั ๋ว ก่อนทุกครัง้ มิะะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่
ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการเดิ นทาง

 อัตราค่าบริการทีแ่ สดงข้างต้น ต้องมีผเู้ ดินทาง 4 ท่านขึน้ ไป กรณีจานวนผูเ้ ดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าทีก่ าหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพือ่ เสนอราคาอีกครัง้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นโปรแกรมเพือ่ ความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
์
ธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหล บหนีเข้าเมือง ฯลฯ
และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระมาแล้ว

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภัย พิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดิน ไหว ภูเขาไฟระเบิด อุ ทกภัย วาตภัย ฯลฯ อัน
นอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเะพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริงเท่านัน้ เช่น , ค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นัง่ และชาระเงิ น
 ยืนยันการสารองที่นัง่ กับเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขาย พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดิ นทาง
 ชาระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั การยืนยันการสารอง
 กรณีราคารวมตั ๋วเครือ่ งบินชาระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือ่ นไข และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
 หลังจากสารองทีน่ งเรี
ั ่ ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นทีแ่ จ้งไว้ในโปรแกรม เพือ่ ดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับ
ประเทศทีต่ อ้ งทาวีซ่า)
เงื่อนไขการยกเลิ กทัวร์
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาระเงินมัดจาในครัง้ แรกไปแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจา
์
 อนึ่งเมื่อท่านได้ยนื ยันให้ทางบริษัทฯ กระทาการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสารองห้องพักให้กบั โรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง ห รือยกเลิกการ
เดินทางในภายหลังบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ และค่าตั ๋วเครือ่ งบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น ในกรณีต ั ๋วทีส่ ามารถทารีฟันด์ได้ผเู้ ดินทางต้องรอเงินค่ารี
์
ฟั นด์ตามระบบและเงือ่ นไขของสายการบินเท่านัน้ (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครัง้ จานวนเงิ นขึน้ อยู่กบั
เงือ่ นไขของแต่ละสายการบิน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงือ่ นไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษทั ฯ ขอคิด
ค่าใช้จ่ายเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชือ่ ตั ๋วเครือ่ งบินเท่านัน้ ทัง้ นี้ตอ้ งไม่อยู่ในเงือ่ นไขตั ๋วทีไ่ ม่อนุญาตให้เปลีย่ นชื่อ และไม่อนุญาตให้คนื บัตรโดยสาร
 หากเป็ นกรุ๊ปราคาโปรโมชันตั
่ ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันทีท่ ร่ี ะบุบนหน้าตั ๋วเท่านัน้ เมือ่ ท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่าย เงินมัดจา หรือ ค่า
ทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ่ นการเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิ้น เมือ่ ออกตั ๋วไปแล้วในกรณีทท่ี ่านไม่
์
สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั ๋วเครือ่ งบินไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินได้
โรงแรมและห้องพัก

ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึน้ อยู่กบั การวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผรู้ ่วมเดินทางในคณะของท่าน
จองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามทีต่ อ้ งการ

โดยทัวไป
่ โรงแรมอนุญาตให้มผี เู้ ข้าพักใน 1 ห้องมากทีส่ ุด คือ 3 คนเท่านัน้
โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิม่ เตียงเสริมให้ (Extra Bed)
หากโรงแรมไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มเี ตียงเสริมให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดีย่ ว และต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วเพิม่ ด้วย
ในกรณีทม่ี กี ารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนทีค่ ดิ ไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน์
การปรับเปลีย่ นหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพือ่ ความเหมาะสมของโปรแกรม
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