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โปรแกรมทวัร์ หลวงพระบาง 4 วนั 3 คนื   

(ไปเรือ-กลบัเรือ) 

วนัที ่1     เชียงของ – หลวงพระบาง (นอนหลวงพระบาง) 

07.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง อ. เชียงของ ทาํพิธีผา่นแดน และข้ามสะพานแห่งที ่

4 (เชียงของ-ห้วยทราย) สู่เขตหว้ยทราย แขวงบ่อแกว้ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ

เหนือ และลงเรือตากอากาศ วไีอพี สายท่ี 1 เพ่ือออกเดินทางล่องตามกระแสนํ้าโขงลงใต้

มุ่งตรงสู่แขวงหลวงพระบาง นาํคณะรับประทานอาหารเชา้บนเรือ (ขา้วตม้) (1) ระหวา่ง

ทางมีววิ สวยๆ เช่น บา้นแจมป่อง – บา้นท่าด่าน ซ่ึงเป็นจุดผอ่นปรนภาษีสาํหรับการคา้

ระหวา่งชาวบา้นทั้ง 2 ฝ่ัง ตามดว้ย บา้นผาได จุดท่ีของแม่นํ้ าโขงไหลเล้ียวเขา้สู่ประเทศ

ลาวเตม็ตวั ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นธงไทยผนืสุดทา้ยนบัจากน้ี 4 วนัจากท่ีน่ี 

 
10.00 น.  ถึงบา้นปากทา ด่านตรวจเรือ จุดท่ี 1 ท่ีเรือทุกลาํตอ้งจอด ราว 10 นาที และออกเดินทางต่อ 

ภายในเรือเรามีกิจกรรมใหท่้านไดร่้วมสนุก เช่น ร้องคาราโอเกะ หรือ ลบัสมองดว้ยการ

คิดเลขเร็ว ผา่นบา้นปากขอบ ถ่ายรูปสวยๆของภูช้ีฟ้ามุมมองจากแม่นํ้ าโขง 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

บริษัท ไอเชียงราย จํากดั เลขที ่185/8 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมอืงเชียงราย จ. เชียงราย 57100 โทร (081) 8854644 แฟกซ์(053)152141 

อเีมลล์: booking@ichiangrai.com  เวปไซค์: www.ichiangrai.com  / www.ichiangrai.co.th (ใบอนุญาตเลขที่ 21/00512) 



 
ICHIANGRAI CO., LTD. 185/8 Moo 4 Rimkok, Muangchiangrai, Chiangrai 57100 THAILAND 
Tel: (081) 8854644 Fax: 053-152141  E-mail: booking@ichiangrai.com Website: www.ichiangrai.com /  
www.ichiangrai.co.th (License No. 21/00512) 

12.00 น.   ถึงปากแบง จุดตรวจเรือ จุดท่ี 2 และเป็นเมืองท่ีเราจะพาท่านมาพกัในท่ีสุดทา้ยใชเ้วลาไม่

นานออกเดินทางพร้อมรับประทานอาหารกลางวนั (2) บนเรือ  

18.00 น.  ถึงเมืองหลวงพระบาง ยามตะวนัคลอ้ยตํ่าเกบ็ภาพพระอาทิตยต์กจากแม่นํ้ าโขงก่อนเรือ

จอดเทียบท่า ถึงท่าเรือเมลห์ลวงพระบางนาํท่านรถปรับอากาศ รับประทานอาหารเยน็ (3) 

ท่ี ร้านอาหารเทพบุฟผา 

19.30 น.  นาํท่านเดินเท่ียวตลาดมืดหรือตลาดมง้ ตลาดกลางคืนของเมืองมรดกโลก 

20.30 น.    ไดเ้วลาพาทุกท่านเขา้พกัผอ่นท่ีโรงแรมพไิลลกัษณ์ หรือเทียบเท่า (ระดบั 3 ดาว) และ

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 
 

วนัที ่2    หลวงพระบาง - วดัเชียงทอง - พระราชวงัเจ้าชีวติ – วดัวชุินราช (พระธาตุหมากโม) – 

นํา้ตกกวางซี - หมู่บ้านผานม-พระธาตุพูสี – บายศรีสู่ขวญั (นอนหลวงพระบาง) 

7.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ (4) ท่ีโรงแรม หลงัจากนั้นนาํทุกท่านเขา้ชมวดัเชียงทอง วดัหลวง

คู่บา้นคู่เมือง นบัไดว้า่เป็นวดัท่ีสวยท่ีสุดในหลวงพระบาง ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น สุดยอด

แห่งสถาปัตยกรรมสกลุช่างลา้นชา้งของลาว เป็นมรดกโลก เก่าแก่กวา่ 400 ปี ตั้งอยูบ่ริเวณ

แหลมระหวา่งแม่นํ้ าคานไหลมาบรรจบแม่นํ้าโขง สร้างในสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ปี 
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พ.ศ. 2102-2103 ก่อนจะยา้ยเมืองหลวงไปเวยีงจนัทน์ ส่ิงท่ีเด่นท่ีสุดคือ สิม หรือ โบสถ ์ท่ี

มีโครงสร้างคลา้ยกบัโบสถล์า้นนา มีหลงัคา

ลดหลัน่กนัมาเป็นชั้น ๆ เกือบถึงพ้ืน ดา้นหนา้

โบสถมี์รูปทรงคลา้ย ๆ นกเหยีย่ว (ฮุง้) กางปีกแตะ

พ้ืนหนา้บนั ตกแต่งดว้ยไมฉ้ลุลายลงรักปิดทอง 

ผนงัโบสถฉ์ลุลายลงรักปิดทอง มีวหิาร 2 หลงั

ตกแต่งดว้ยกระจกสีบนพ้ืนชมพ ูมีโรงเม้ียนโกศ 

ออกแบบโดยเจา้มณีวงศ ์ตกแต่งลวดลายเป็นเร่ือง

รามเกียรต์ิ ฝีมือการแกะสลกัของช่างหลวงเพ้ียตนั 

ศิลปินแห่งชาติลาว เป็นท่ีเกบ็ราชรถและพระโกศของเจา้ศรีสวา่งวงศ ์ส้ินพระชนม ์พ.ศ.

2502 

12.00 น. คณะรับประทานอาหารกลางวนั (5) ท่ีร้านอาหาร 

13.00 น. เยีย่มชมพระราชวงัเจ้าชีวติ สร้างข้ึน ก่อนท่ีเจา้มหาชีวติศรีสวา่งวงศ ์จะข้ึนครองราชย์

สมบติั 1 ปี ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส เป็นอาคารชั้นเดียวยกพ้ืนสูง 

แบบฝร่ังเศส แต่มีการผสมผสาน ระหวา่งความเป็นฝร่ังเศสและลาว หลงัคายอดปราสาท

เป็นศิลปะลาวลา้นชา้ง สกัการะพระคู่บา้นคู่เมืองของชาวลาว “พระบาง” เป็นพระพทุธรูป

ปางหา้มสมุทรศิลปะแบบขอม สูง1.14 เมตร หนกั 54 กก.ทาํจากทองคาํ 90% เป็น

พระพทุธรูปท่ีชาวลาวเช่ือวา่มีบุญยาธิการเทียบเท่าพระแกว้มรกตของไทย 
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14.00 น. นัง่รถ 5 นาที เชิญชมวดัวชุินราช เจา้ชีวติวชุินราชโปรด สร้างข้ึน เป็นวดัท่ีมีความแปลก

จากวดัอ่ืนๆในหลวงพระบาง ตรงพระเจดียพ์ระประทุมหรือพระธาตุดอกบวัใหญ่ พระ

ธาตุเจดียดี์รูปโคง้ท่ีคนลาว เรียกกนัวา่พระธาตุหมากโมตามลกัษณะท่ีคลา้ยแตงโมผา่คร่ึง

ท่ีพระนางพนัตีนเชียง พระอคัรมเหสี โปรดใหส้ร้างข้ึน ซ่ึงพระธาตุหมากโต มี

ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ เคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง และแหล่งรวบรวมงานฝีมือ

ช่างสกลุต่าง ๆ ซ่อมแซมมาหลายยคุสมยั ภายในวหิารมีพระประธานองคใ์หญ่ท่ีสุดใน

หลวงพระบาง 
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15.00 น. ไปเท่ียวชมนํา้ตกกวางซี อนัสวยงาม จากนั้นนาํท่านไปหมู่บา้นผานมเป็นชุมชนไทล้ือท่ีมี

ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้นเล่าวา่เจา้มหาชีวติแห่งลา้นนาไดสู่้ขอ

เจา้นางผมหอม ธิดาของกษตัริยเ์มืองเชียงรุ้ง 

(สิบสองปันนา) มาเป็นพระชายา มีบริวารบ่าว

ไพร่ติดตามรับใชเ้ป็นขา้ราชการในราชสาํนกั

สืบต่อกนัมา 10 ชัว่อายคุน จนมีจาํนวนคน

เพ่ิมข้ึน เจา้มหาชีวติจึงมีรับสัง่ใหอ้อกมาตั้ง

บา้นเรือนนอกราชวงั โดยแห่งแรกอยูท่ี่บา้นเวยีง

นาคาํและบา้นนาออ้มดอยบริเวณเชิงเขาภูวา่ว

นอกเมืองหลวงพระบาง และต่อมาไดอ้พยพมาอยูท่ี่บา้นผานมแห่งน้ี ปัจจุบนัมีประชากร

ราว 200 หลงัคาเรือน หญิงชาวไทล้ือท่ีเคยทอผา้ถวายเจา้มหาชีวติมาก่อน ทาํใหบ้า้นผานม

มีช่ือเสียงในเร่ืองความประณีตและสวยงามมากจึงมีการตั้งศูนยห์ตัถกรรมสินคา้รวมทั้งมี

การสาธิตการทอผา้ดว้ยทั้งแบบยา่มและกระเป๋าเส้ือต่างๆ 

16.30 น.  เดินเท่ียวบริเวณ ยา่นชุมชนของเก่าบ้านเชียง

ม่วน ซ่ึงมีร้านคา้ขายของเก่ามากมาย 

17.00 น. ข้ึนสู่ยอดเขาภูสี นมสัการพระธาตุพูสี ยอด

เขาพสีูมีความสูงประมาณ 150 เมตร ทางข้ึน

เป็นบนัไดจาํนวน 328 ขั้น ตลอดสองขางทาง

ร่มร่ืนไปดว้ยดอกจาํปา หรือ ลัน่ทม ซ่ึงเป็น

ดอกไมป้ระจาํชาติลาวท่ีจะออกดอกบาน

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

บริษัท ไอเชียงราย จํากดั เลขที ่185/8 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมอืงเชียงราย จ. เชียงราย 57100 โทร (081) 8854644 แฟกซ์(053)152141 

อเีมลล์: booking@ichiangrai.com  เวปไซค์: www.ichiangrai.com  / www.ichiangrai.co.th (ใบอนุญาตเลขที่ 21/00512) 



 
ICHIANGRAI CO., LTD. 185/8 Moo 4 Rimkok, Muangchiangrai, Chiangrai 57100 THAILAND 
Tel: (081) 8854644 Fax: 053-152141  E-mail: booking@ichiangrai.com Website: www.ichiangrai.com /  
www.ichiangrai.co.th (License No. 21/00512) 

สะพร่ังในช่วงฤดูร้อน เช่ือแต่เดิมวา่บริเวณน้ีเป็นเขตป่าศกัด์ิสิทธ์ิ ต่อมามีฤษีข้ึนไปอาศยั

อยูช่าวบา้นจึงเรียกวา่ภูฤษี หรือ ภูสีมา สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากบนยอดเขา

ซ่ึงนบัวา่เป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง 

18.00 น. ร่วมพธีิบายศรีสู่ขวัญ สมัผสับรรยากาศอนัอบัอุ่นและเป็นกนัเองท่ีมอบใหเ้ป็นพิเศษจาก

ชาวบา้นในละแวกเมืองหลวงพระบาง จะจดัใหใ้นกรณีสาํคญัๆ เท่านั้น หลงัพิธี บริการ

อาหารเยน็ (6) ท่ีร้านอาหารมีชัยผล นาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม  

 
 

วนัที ่3      หลวงพระบาง –ตกับาตรข้าวเหนียว -  ตลาดเช้า- ถํา้ติง่-ปากแบง (นอนปากแปง) 

05.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ เตรียมพร้อมแต่เชา้มืด พร้อมทาํจิต

บริสุทธ์ิ นาํท่านสมัผสัอารยะธรรมวถีิพทุธชาวลา้นชา้ง 

ร่วมทาํบุญตกับาตรข้าวเหนียว ซ่ึงมีพระสงฆก์วา่ 200 รูป 

ออกมาใหท่้านไดท้าํบุญ การใส่บาตรนั้นอนุญาตใหใ้ส่ได้

เฉพาะขา้วเหนียวหรือขนม โดยขา้วเหนียวป้ันสุดทา้ยให้

ท่านวางไวบ้นกาํแพงวดัใหท้านแก่สมัปเวสีทั้งหลายและ

ไม่ใหใ้ส่อาหารคาวลงไป เพราะพระท่านตอ้งการให้

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

บริษัท ไอเชียงราย จํากดั เลขที ่185/8 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมอืงเชียงราย จ. เชียงราย 57100 โทร (081) 8854644 แฟกซ์(053)152141 

อเีมลล์: booking@ichiangrai.com  เวปไซค์: www.ichiangrai.com  / www.ichiangrai.co.th (ใบอนุญาตเลขที่ 21/00512) 



 
ICHIANGRAI CO., LTD. 185/8 Moo 4 Rimkok, Muangchiangrai, Chiangrai 57100 THAILAND 
Tel: (081) 8854644 Fax: 053-152141  E-mail: booking@ichiangrai.com Website: www.ichiangrai.com /  
www.ichiangrai.co.th (License No. 21/00512) 

ชาวบา้นตามมาใส่บาตรท่ีวดั เป็นการทาํใหป้ระชาชนไดฟั้งธรรมกนัทุกๆวนั นบัวา่เป็นกศุ

โลบายท่ีชาญฉลาดมาก ทุก ๆ เชา้ชาวหลวงพระบางเกือบแทบทุกบา้นจะพากนัออกมานัง่

รอใส่บาตรขา้วเหนียว เป็นภาพยามเชา้ท่ีสะทอ้นถึงวถีิชีวติชาวหลวงพระบาง อนัสงบสุข 

และความเล่ือมใสศรัทธาต่อพทุธศาสนาท่ีหยัง่รากลึกลงในวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมากวา่

ชัว่อายคุนแลว้ 

06.00 น.  บริการอาหารเชา้ (7) ณ โรงแรมท่ีพกั 

07.00 น.  พาท่านเดินเท่ียวตลาดเช้า สมัผสัวถีิชีวติการดาํรงชีพท่ีแทจ้ริงของพ่ีนอ้งชาวลาวหลวง

พระบาง ริมฝ่ังแม่นํ้ าโขง ชมชาวบา้นนาํ

สินคา้มาคา้ขายแลกเปล่ียนกนัมากมาย 

ไม่วา่จะเป็นของป่า ผกัผลไมส้ด หรือ

ของฝาก อาหารหลายๆชนิด เช่น แจ่ว

บ่อง ไกรแผน่ เป็นตน้ และท่านสามารถ

ซ้ือเน้ือซ้ือปลาไปปรุงทานกนับนเรืออีก

กไ็ด ้บริเวณใกลเ้คียง มีร้านกาแฟประชา

นิยมอยูท่่านสามารถล้ิมลองกาแฟลาวไดท่ี้น่ี 

08.00 น.  พาท่านลงเรือ สายนที 1 ล่องข้ึนเหนือ กลบัสู่เส้นทาง

เดิม 

10.00 น.  ผา่นชมถํา้ติง่ (คาํวา่ต่ิง “ต่ิง” ในภาษาลาวหมายถึง 

งอก หรือยอ้ย) เป็นถํ้าท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ลึกเขา้

ไปในหนา้ผาริมแม่นํ้ าโขง ภายในถํ้าเป็นศาสนสถาน

สาํคญั ตามประวติักล่าวไวว้า่ เม่ือพระเจา้ไชยเชษฐาธิ

ราช เสดจ็กลบัจากเชียงใหม่ โปรดใหก่้อสร้างตกแต่งถํ้า
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และนาํพระพทุธรูปมาประดิษฐาน เป็นอนุสรณ์แห่ง

สมัพนัธไมตรีระหวา่งลา้นชา้งหลวงพระบาง กบั ลา้นนา

เชียงใหม่ ต่อมาทุกๆ ปี วนัปีใหม่ลาว ชาวหลวงพระบางจะ

นาํพระพทุธรูปมาไวใ้นถํ้า ถือวา่เป็นการทาํบุญท่ียิง่ใหญ่ 

เป็นเหตุใหถ้ ํ้าทั้งสองมีพระพทุธรูปหลากขนาดและชนิด ทั้ง

พระพทุธรูปไม ้ปูนป้ัน และสาํริด แออดัเตม็ไปหมด แวะชม

และไหวพ้ระพทุธรูปกวา่พนัองคท่ี์น่ี ถ ํ้าต่ิงนั้นมีดว้ยกนั 2 

ช่วง คือ ถํ้าต่ิงบนและถํ้าต่ิงล่าง หรือชาวลาวเรียกวา่ ต่ิงเทิง(บน) ต่ิงลุ่ม(ล่าง)  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (8) บนเรือ และสนุกกบักิจกรรมและอาหารวา่งบนเรือต่อ ระหวา่ง

การเดินทางเราอาจจะเห็นชาวบา้นจบัปลาไดส้ดๆ  

17.00 น. ถึงเมืองปากแบง เมืองเลก็ๆ เงียบสงบ ดา้นหนา้ติดแม่นํ้ าดา้นหลงัติดภูเขา ดงันั้นอากาศจึง

เยน็ตลอดปี พาท่านเขา้โรงแรมโชคชัย หรือเทยีบเท่า (ระดบั 3 ดาว) 

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (9) ณ ร้านแสงคาํ หลงัอาหารเชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัที ่4  ปากแบง- เชียงของ 

06.00 น. ลงเรือแต่เชา้พร้อมรับประทานอาหารเชา้ (10) บนเรือ ล่องเรือทวนนํ้าข้ึนเหนือกลบั

 สู่เมือง หว้ยทรายแขวงบ่อแกว้  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (11) และ อาหารวา่งบนเรือ  

15.00 น. ถึงท่าเหนือ เขตหว้ยทรายพาท่านเดินทางมาผา่นพิธีการ ระหวา่งรอ ใหท่้านช๊อปป้ิงสินคา้

 ปลอดภาษีไดท่ี้ ร้านคา้ปลอดภาษี ก่อนขา้มกลบัมายงั อ.เชียงของ จ.เชียงราย   

15.00 น.  เดินทางขา้มกลบัเขา้ประเทศไทย อ.เชียงของ โดยสวสัด์ิภาพปลอดภยัและประทบัใจ 

……………………………………………………… 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

บริษัท ไอเชียงราย จํากดั เลขที ่185/8 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมอืงเชียงราย จ. เชียงราย 57100 โทร (081) 8854644 แฟกซ์(053)152141 

อเีมลล์: booking@ichiangrai.com  เวปไซค์: www.ichiangrai.com  / www.ichiangrai.co.th (ใบอนุญาตเลขที่ 21/00512) 



 
ICHIANGRAI CO., LTD. 185/8 Moo 4 Rimkok, Muangchiangrai, Chiangrai 57100 THAILAND 
Tel: (081) 8854644 Fax: 053-152141  E-mail: booking@ichiangrai.com Website: www.ichiangrai.com /  
www.ichiangrai.co.th (License No. 21/00512) 

อตัราค่าบริการ 
ราคาท่านละ 7,800 บาท (สําหรับ 40 ท่าน ขึน้ไป)  

***ราคานีย้กเว้นวนัหยุดเทศกาล เช่น วนัส้ินปี และวนัสงกรานต์*** 

พกัเดีย่วเพิม่ 2,500 บาท ต่างชาต ิ(ไม่ใช่คนไทย) จ่ายค่าวซ่ีาเข้าลาวคร้ังละ 2,000 บาท 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 

ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามท่ีระบุในรายการ ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 

ค่าธรรมเนียมผา่นแดนไทย – ลาว (คนไทย) ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

ค่าท่ีพกั 3 คืน, อาหาร 11 ม้ือ ค่าเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการระบุ    

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ ค่าธรรมเนียมวซ่ีาลาวกรณีเป็นชาวต่างชาติ 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและทวัร์ลีดเดอร์จากประเทศไทย 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 

(กรณีตอ้งการเอกสารใบเสร็จรับเงิน) 

ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
  

เอกสารประกอบการเดนิทาง 

หนงัสือเดินทาง ( Passport) มีอายเุหลือการใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน ข้ึนไป ส่งมายงับริษทัก่อนการ

เดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 

การชําระเงนิ 
1. สาํรองท่ีนัง่พร้อมชาํระมดัจาํ 50 % ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนวนัเดินทาง 15 วนั 

2. ยกเลิกการเดินทาง 10– 15 วนั หกั 50 % ของมดัจาํ 

3. ยกเลิกในวนัเดินทาง บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ามดัจาํทั้งธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ 

ช่ือบญัชี: บริษทั ไอเชียงราย จาํกดั 

ประเภท: บญัชีออมทรัพย ์
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สาขา: บา้นดู่ 

บญัชีเลขท่ี: 984-0-05540-5 

และส่งสาํเนาการโอนเงิน (pay-in) กลบัมาท่ี booking@ichiangrai.com ไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 

หมายเหตุ 
* บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของ

หา้มนาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผลใด ๆ 

กต็ามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือ 

บางส่วน 

* บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีอาจเพิ่มข้ึนในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ เกิดการ

ล่าชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน, อุบติัเหตุร้ายแรง

ตามธรรมชาติต่างๆ, การนดัหยดุงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และส่ิงของสูญหายตาม

สถานท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุอนัเกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษทั 

* บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์, กาํหนดวนัเดินทาง, สายการบิน, และราคา

ทวัร์ ตามความเหมาะสม และความจาํเป็นท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ียงัคงรักษา

ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

* คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกเมือง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นสาํคญั 

*  กรณีท่านปฏิเสธ หรืองดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการไม่ทานอาหารบางม้ือ  

หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติมหลวงพระบาง 

เงินทีใ่ช้ – ใชเ้งินกีบ สามารถแลกกบัไกดล์าวค่ะ และในลาวกส็ามารถใชเ้งินไทยไดเ้ป็นบางจุดค่ะ  

อากาศ – 17-30 องศา 

เวลา – ใชเ้หมือนเวลาไทย 
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