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3 วัน 2 คืน 
 

เลือกท่ีเท่ียวได้เอง 

 

บริการเลือกระดับท่ีพัก 

 

อาหาร 6 ม้ือ 

 

บริการไกด์ท้องถ่ิน 

 

บริการรถท่องเท่ียวส่วนตัว 

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี โปรแกรมการเดินทาง 
ม้ืออาหาร 

เช้า กลางวัน ค ่า 

1 กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – (1)น ้าตกตาดกวงซี – (2)พระธาตุพสูี – (3)ตลาด

กลางคืน 
-   

2 (4)ตักบาตรข้าวเหนียว – (5)ตลาดเชา้หลวงพระบาง – (6)หอพระบาง – (7)บ้าน

ผานม – วัดป่าโพนเพา – (8)ล่องเรือแม่น า้โขง – บา้นซา่ไห – ถ า้ติ่ง 
   

3 (9)วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) – สนามบินหลวงพระบาง – กรุงเทพฯ  - - 

     

     

     

Design Your Trip เที่ยวลาว  

หลวงพระบาง  

เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน 
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เดินทาง กรกฏาคม 2563 – มีนาคม 2564 เดินทาง 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน 

 

พักโรงแรม VANSANA 

LUANGPRABANG 

หรือเทียบเทา่ 

 

รถรับส่งสว่นตัว TOYOTA 

COMMUTER D4D 

ราคา/ท่าน 9,900 8,900 7,900 

 

D.I.Y เลือกสถานที่ ได้สูงสุด 10 ที่ จากทั้งหมด 15 ที่ 

*ทางบรษิัทขอจัดสรรโปรแกรมการเดนิทางในแต่ละวนั เพื่อความเหมาะสม หลังจากเลือกสถานทีเ่ป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

น า้ตกตาดกวางส ี

น ้าตกทีส่วยทีสุ่ดของเมือง

หลวงพระบาง สีน ้าใสสะอาด

เป็นสฟี้าเทอคว๊อยซ ์

 

พระธาตพุสู ี

พระธาตทุี่ตั งอยูบ่นยอดเขา

สูงราว 150 เมตร อยู่ใจ

กลางเมืองหลวงพระบาง 

 

ตลาดมดื 

ถนนคนเดินยามค่้าคืนแห่ง

เมืองหลวงพระบาง เต็มไป

ด้วยสินค้าหตัถกรรมพื นเมือง 

งานศิลปะ ของทีร่ะลึก  และ

ของกินของฝากมากมาย 
 

ตกับาตรขา้วเหนยีว  

ประเพณีใสบ่าตรพระนับ

ร้อยรูปยามเชา้เสน่ห์วถิีชีวติ

ดั งเดิมที่สืบทอดกนัมาชา้

นานของชาวหลวงพระบาง 

 

ตลาดเชา้ 

ชมวิถีชีวติของชาวพื นเมือง

หลวงพระบางตั งแตก่าร

เริ่มต้นเชา้วนัใหม่ที่ออกมา

จับจ่าย ค้าขาย ในตลาดที่

เต็มไปด้วยของกนิแบบ

ท้องถิ่นมากมาย 

 

หอพระบาง 

ที่ประดษิฐานพระพทุธรปู

เก่าแกคู่่บ้านคู่เมืองทีช่าว

หลวงพระบางให้ความเคารพ

บูชามาชา้นาน 

 

หมูบ่า้นผา้ทอผานม และวดั

ปา่โพนเพา 

หมู่บ้านชาวไทลื อทีข่ึ นชือ่

เรื่องฝีมือในการทอผา้ที่

สวยงามมาก อดตีเป็นแหล่ง

ทอผ้าถวายแด่เจา้มหาชีวติ 
 

ลอ่งเรอืแมน่ า้โขง ชมบา้น

ชา่งไห & ถ า้ติง่ 

ล่องเรือสัมผัสวถิีชีวติชาวลาว

ที่ บา้นซ่างไห และชม ถ า้ติ่ง 

ถ ้าริมแม่น า้โขงที่มีพระพทธรุ

ปอยู่จ้านวนมาก 
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วดัวชินุราช (พระธาตหุมาก

โม) 

วัดที่มีพระธาตุเจดีย์ตา่งจาก

วัดอื่นๆ คือมีเจดีย์องค์ใหญ่

รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาว

จึงเรียกวา่ พระธาตุหมากโม 

 

 

วดัเชยีงทอง  

วัดส้าคัญประจ้าเมืองหลวง

พระบาง ที่ได้รับการยกยอ่ง

จากนกัโบราณคดีวา่ เป็น

ดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรม

ลาว 

 

วดัแสนสขุาราม 

อีกหนึ่งวัดเกา่แก่ของเมือง

หลวงพระบาง เอกลักษณ์เดน่

ของวัดนี คือ เป็นที่ประดิษฐาน

พระพทุธรูปยืนองค์ใหญ่ที่มี

เพียงองค์เดียวในหลวงพระ

บาง 

 

วดัใหมส่วุรรณภมูาราม  

วัดทีข่ึ นชื่อว่าเป็นวัดที่มี

ก้าแพงหนา้อุโบสถสวยงาม

ที่สุด ด้วยการแกะสลัก

เรื่องราวพระเวชสันดรชาดก

ละรามเกยีรติ์บนกา้แพงสีทอง 

 

สะพานไมไ้ผ ่

สะพานทีท่้าจากไม้ไผ่ทอด

ยาวข้ามล้าน ้าคาน 

 

 

น า้ตกตาดแส ้ 

อีกหนึ่งน ้าตกที่สวยงามของ

หลวงพระบาง ขนาดเล็กกวา่

น ้าตกตาดกวางส ีแต่มีน า้ใส

เป็นสฟี้าเทอคว๊อยซ์ไหลตาม

ชั นลงสู่ด้านล่าง 

ตวัเลอืกแพคเกจเสรมิ (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

  

 

ลอ่งเรอืแมน่ า้โขง ชมพระอาทติยต์กพรอ้มรบัประทานอาหารมื อค่า้ 

ชา้ระเพิม่ทา่นละ 2,000 บาท 
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ตัวเลือกโรงแรมเพิ่มเติม (Upgrade) 

 

 

 

โรงแรม MUANGTHONG HOTEL 

 

ช้าระเพิ่ม 1,000/ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500/ทา่น 

 

 

 

โรงแรม PULLMAN LUANGPRABANG 

 

ช้าระเพิ่ม 3,000/ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 6,500/ทา่น 
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ขอ้ควรทราบ: 

 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านท้าการซื อโปรแกรมทัวร์แล้ว

ทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท  

 บริการ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษา

ท้องถิ่นเท่านั น  

 ควรนัดหมายเวลากับไกด์ท้องถิ่น (Local Guide) เรื่องจุดขึ นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคล่ือน

กับคนขับรถของท่านและทีมฯ 

 ก่อนเดนิทาง เราจะแจ้ง ชือ่คนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท ์และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน 

 วันแรกทีเ่ดินทางไปถึงสนามบิน ไกดท์้องถิ่นจะถอืป้ายชือ่ของทา่นเพือ่รอรับท่าน  

 ส้าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท้าการออกตั๋ว 

ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์

หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

 อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ นไป กรณีจ้านวนผู้เดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก้าหนด กรุณา

สอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั ง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค้านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระมาแล้ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น

ตามจริงเท่านั น เช่น, ค่าวางมัดจ้าห้องพัก ฯลฯ 

 

การส้ารองที่นั่งและช้าระเงิน 

 ยืนยันการส้ารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง  

 ช้าระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการส้ารอง  

 กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินช้าระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั งหมดช้าระล่วงหน้า 21 วัน

ก่อนเดินทาง  

 หากท่านไม่ช้าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามก้าหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

 หลังจากส้ารองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน

โปรแกรม เพื่อด้าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส้าหรับประเทศที่ต้องท้าวีซ่า) 

 

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ 

 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ช้าระเงินมัดจ้าในครั งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า 

 อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระท้าการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการส้ารองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหาก

มีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั งสิ น ในกรณีตั๋วที่สามารถท้ารีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบิน

เท่านั น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั ง จ้านวนเงินขึ นอยู่กับเง่ือนไข

ของแต่ละสายการบิน 
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 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทัน

ตามก้าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั น ทั งนี ต้องไม่อยู่ใน

เงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั น เม่ือท่านตก

ลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั งสิ น เม่ือออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 

 

โรงแรมและห้องพัก 

 ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจท้าให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ 

 โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั น 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ้านวนจ้ากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่ม

เตียงเสริมให้ (Extra Bed) 

 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ้าเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้อง

ช้าระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ น 3-4 เท่าตัวจากราคา

ต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

 

       

       FOR MORE INFORMATION   หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองทัวร์ติดต่อ  

               WE TRAVEL CENTER CO.,LTD.  TEL. 085-393-5550 / 02-716-5229 

               Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

               WEBSITE :   https://wetravelcenter.com/  FACEBOOK :  https://www.facebook.com/wetravelcenter  
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