
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเวย     

 

วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษ-ีตลาดมดื                             ไ (-/-/เย็น)                                                                           

12.30 น. พรอมกันทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิชั้น 4 ประตู 4 เคาทเตอร F สายการบินบางกอกแอรเวย Bangkok Airway (PG) โดยมี

เจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

15.05 น.    ออกเดินทางสูหลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน PG 945  ** บริการอาหารบนเคร่ือง** 

16.40 น.        เดินทางถงึ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง 



 

** หมายเหตุ    เที่ยวบนิบางกอกแอรเวยตั้งแตเดือน เมษายน 60 เปนตนไป เฉพาะไฟลทขาไปจะ 
เปลี่ยนเวลาบนิเปน 14.45-16.45 น. จะเร็วขึ้นจากเวลาเดิม 20 นาทคีะ *** 

จากนั้น นําทานเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองขางทางรมรื่น 

ดวยตนดอกจําปา ภูษี นี้หมายถงึ “ภูศรี” คือเปนศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง 

ตั้งโดดเดนกลางใจเมืองมีจดุชมววิกอนถงึยอดพระธาตุ มองเห็นวดั บานเรือน ทอดยาว

ขนานกับแมน้าํโขงจรดปากแมน้าํคานยอดสูงสุดของภูษี อยูบนพืน้ที่ราบแคบๆ ตัวพระ

ธาตุเปนทรงดอกบวัสี่เหลี่ยมทาสทีอง ตั้งอยูบนฐานส่ีเหลี่ยมยอดประดับดวยเศวตฉัตร

ทองสําริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็น แบบนี้แสงแดดจะสององค

พระธาตุเปนสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองคพระธาตุสามารถชมทิวทัศนตวัเมืองหลวงพระบางไดเกือบรอบเลยทีเดยีว 

  ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารเมืองหลวงพระบาง หลังทานอาหาร   

                       นําทาน  

ชมถนนขาวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสนิคาพื้นเมืองไวเปนของ 

ฝากหรือเปนที่ระลึก  

          นําทานเขาสูพกัที ่Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

วันที่สอง ตักบาตรขาวเหนียว-บานชางไห-บานผานม-ถ้ําติ่ง-น้ําตกกวงชี-พิธีบายศรีสูขวัญ               (เชา/กลางวนั/เย็น)                              

05.00  น. ตื่นเชาไปรวม ทําบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางทกุเชาชาวหลวงพระบางทุกบานจะ 

พากันออกมานัง่รอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเปนรอยๆ รูปซึ่งเปนภาพ 

ยามเชาที่มีชวีิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอนถึงวิถีชวีิตของสงัคมอันสงบสุขและความ 

เลื่อมใสศรัทธาที่มีตอพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลานชางและนําทาน 

แวะเทีย่วชม ตลาดเชา  

เชา         บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 

หลังอาหาร นําทานจากนั้นนาํทานแวะชอปปงผาพื้นเมอืงที่ บานผานม เปนหมูบานชาวไทล้ือ มีฝมือในการทอผาอยางสวยงาม อดีตเปนแหลง

ทอผาถวายแดเจามหาชวีิต ปจจบุันผาทอจากบานผานมนีม้ีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุมตัง้เปนศูนยหัตถกรรมแสดงสินคา และ

ยังมกีารสาธติใหทานชมดวยจากน้ันนําทานลงเรือเดินทางชมววิทวิทัศนสองฝงแมน้ําโขง ถ้ําติ่ง (Ting Cave) ซึ่งเปนถ้ําอยูบนหนาผา

ริมแมน้ําโขงมีอยู 2 ถ้ํา คือ ถ้าํลางและถ้ําบน ถ้ําติง่ลุม หรือ ถ้ําลางสูง 60 เมตร จากพื้นนํ้ามีลักษณะเปนโพรงน้ําตื้นๆ มีหินงอกหนิ

ยอย มีพระพุทธรูปไมจาํนวนนับ 2,500 องค สวนใหญจะเปนพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางหามญาติ ถ้าํติง่บน จะไปทางแยก

ซายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ําไมลึกมากมีพระพุทธรูปอยูในถ้ําแตไมมากเทาถ้ําลาง สมัยโบราณเปนที่สักการะบวงสรวงดวง

วิญญาณ ผีฟา ผีแถน เทวดาผาติ่ง ตอมาพระเจาโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเปนผูนําพระพุทธรูปเขามา และจึงทรงใชถ้าํติ่ง

เปนสถานที่ศกัดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาแลวลองเรือกลับ กอนถึงตวัเมืองหลวงพระบางแวะ บานชางไห ชมวิถชีีวิตของชาวบานที่อยูรมิ

แมน้ําโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และตมเหลาขาว จําหนายและยังเปนแหลงรวมสินคาพื้นเมืองจาํพวก ผาทอลวดลายสวยงาม

มากมาย เครือ่งเงิน วางจําหนายอยางเปนระเบียบ ชมความรวมมอืของชาวบานที่ไดจัด

แตงลานบาน อยางสวยงามเพื่อรอรับนักทองเที่ยว ไดเวลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลับสู

ตัวเมืองหลวงพระบาง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บาย นําเดินทางผานหมูบานชนบทชมวิถีชวีิตของชาวบานสู น้ําตกตาดกวงช(ีKuang Xi 

Waterfall)หางจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต หน่ึงในน้าํตกที่



 

สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของ 

น้ําตกที่ตกลดหล่ันเปนชั้นๆอยางสวยงามแตละชั้นเกดิจากการผสมของหินปูนสูงราว 70  

เมตร มี 2 ชั้น สภาพปารมรื่น มีสะพานและเสนทางเดินชมรอบๆ น้ําตก 

ไดเวลาสมควร นําทุกทานเดินทางกลับเขาสูเมืองหลวงพระบาง 

  ค่ํา       รับประทานอาหารเยน็ ณ รานอาหารเมืองหลวงพระบาง  
(พิศษ!! พิธีบายศรีสูขวัญตามประเพณีพื้นบานของหลวงพระบาง) 

          นําทานเขาสูพกัที ่Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

วันที่สาม วัดเชียงทอง-วัดใหมสุวรรณภมูาราม-พระราชวังเกา-หอพระบาง--กรุงเทพฯ                   (เชา/กลางวนั/-)                                                                              

เชา         บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 

นําทาน เที่ยวชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เปนวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวง 

พระบางสรางขึ้นในสมยัพระเจาไชยเชษฐาธิราชกอนทีจ่ะยายเมืองหลวงไปเวียงจันทน  

และยังไดรับการอุปถัมภจากเจามหาชวีิตศรีสวางวงศ และเจาชีวติศรีสวางวงศวัฒนา  

กษัตริยสองพระองคสุดทายของลาว บริเวณที่ตั้งของวดัอยูทางทศิตะวันออกเฉียง 

เหนือของตวัเมืองหลวงพระบาง ใกลบริเวณที่แมน้ําคานไหลมาบรรจบกันกับแมน้าํโขง 

 มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา “สิม” เปนหลังไมใหญโตนัก หลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาดต่ําลงมาก ซอนกันอยู 3 

ชั้น เปนศิลปะแบบหลวงพระบาง สวนกลางมี ชอฟา ประกอบดวย 17 ชอ ซึ่งเปนที่สังเกตกันวา เปนวัดที่พระมหากษัตริยสรางขึ้นจงึมี 

17 ขั้น สวนสามัญจะสรางกันแค 1-7 ชอ เชื่อกันวาจะเก็บของมีคาไวในนั้นดวย สวนหนาบัน หรือภาษาลาววา “โหง” เปนรูป

เศียรนาค ความงามของวัดอยูทีค่วามสงบสงาสะอาดมีการวางผงัออกแบบและบํารงุรักษาอยางดเียี่ยม จากนั้นนําทานเทียวชม วดัวิ

ชุนราช นําทานนมัสการ พระธาตุหมากโม เปนเจดียปทมุหรือพระธาตุดอกบัว แตชาวลาวทั่วไปเรียกวา พระธาตุหมากโม เนื่องจาก

เห็นวามีรูปทรงคลายแตงโมผาครึ่งหรือทรงโอคว่าํ คลายสถูปฟองน้ําที่สาญจี ประเทศอินเดยี ยอดพระธาตุมีลักษณะคลายรัศมีแบบ

เปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมมุฐานชั้นกลางและชั้นบนมเีจดยทิศทรงดอกบัวตมูทั้งสี่มุม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนาํทานเดินทางไปวัดใหมสุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกัน

สั้นๆวา "วัดใหม" เคยเปนที่ประทับของสมเดจ็พระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเปนสมเด็จพระสังฆ 

ราชองคสุดทายของลาวและยงัเคยเปนท่ีประดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคูเมืองหลวง 

พระบางในรัชสมัยของเจามหาชวีิตสักรินฤทธิ ์จนกระทั่งถงึปพ.ศ. 2437 จึงไดอัญเชิญพระ

บางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทัง่ปจจุบัน เมื่อมาเยือนวดั

แหงนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถงึความแตกตางจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเปนอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ มี

ชายคาปกคลุมทั้งสี่ดานสองระดบัตอเนื่องกัน จากนั้น นําทานชม พระราชวังเกา (Royal Palace Museum) เปนวังที่ เจามหาชีวติ

ศรีสวางวงศ ทรงประทับอยูที่นี่จนส้ินพระชนม  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป พ.ศ.2518  พระราชวงัก็ไดถกูเปล่ียนเปน 

พิพิธภัณฑ ประกอบดวยหอฟงธรรมหองรับแขกของเจามหาชวีิตและพระมเหสี หองทองพระโรง  ทางดานหลังกเ็ปนพระตาํหนักซึง่

มีเครื่องใชไมสอยตางๆ  จัดเก็บไวเปนระเบยีบเรียบงาย และ นมสัการหอพระบาง ซึ่งเปนพระคูบานคูเมืองของหลวงพระบาง 

เปนพระพุทธรูปประทับยืนปรางคหามสมุทรเปนพระพุทธรปูศิลปะขอมสมัยหลังบายน นํ้าหนัก 54 กก. ประกอบดวยทองคาํ 90% 

และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคประดษิฐานอยู ไดเวลาสมควรนาํทานเดินทางมุงหนาสูสนามบิน

นานาชาติหลวงพระบาง 



 

17.25 น. ออกเดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เทีย่วบินที่ PG 946 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง  

19.25 น. เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตาราง วันเดนิทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พกั 4 ดาว 3 วนั บนิ PG 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดนิทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

14 ก.ย.61 16 ก.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000 

5 ต.ค.61 7 ต.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

12 ต.ค.61 14 ต.ค.61 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

20 ต.ค.61 22 ต.ค.61 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

26 ต.ค.61 28 ต.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

23 พ.ย.61 25 พ.ย.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

7 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 24 14,900 14,500 13,900 3,000 



 

14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสยีคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักหองละ 2-3 ทาน(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพกัหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 คารถตูรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทวัรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบตัิเหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เปนไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามนัและภาษตีั๋วทุกชนดิ(สงวนสิทธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนัเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนกักระเปาไมเกนิ 20 กก.ตอ 1 ใบ 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

 คาทําหนงัสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเนต็,มินิบาร,ซักรีดทีไ่มไดระบุไวใน
รายการ 

 คาใชจายอนัเกดิจากความลาชาของสายการบนิ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูกปฏิเสธ
ไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมอืงไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขบัรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทวัรตามสนิน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร 

1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนทีเ่หลอืชําระทันทีกอนการเดนิทางไมนอยกวา15 วนั 
มิฉะนั้นถือ 
วาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัต(ิชวงเทศกาลกรุณาชาํระกอนเดินทาง 21 วนั) 
2.กรณียกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงนิคามดัจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณวีันหยุดเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงนิมดัจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 
2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดนิทาง หกัคาทวัร 50%และริบเงินมดัจําทั้งหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคนืเงนิคาทวัรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิน้ 



 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไป
ยังคณะตอไปแตทัง้นีท้านจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจบ็ปวยกะทันหนักอน
ลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิทุกกรณ ี
4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณทีานยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหคณะเดนิทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ
กําหนดไว(15 ทานขึน้ไป)เนือ่งจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกนั บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดนิทางจํานวน 10 ทานขึน้ไปจึงออกเดนิทางในกรณีที่มีผูเดนิทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิเ์ลื่อนวนัเดินทางหรือยกเลกิการ
เดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 
6.กรณีทีท่านตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบนิ,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทาน
ออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนิมีการปรับเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถือวาทานยอมรับในเงือ่นไขดงักลาว 
7.กรณีใชหนังสอืเดินทางราชการ(เลมน้ําเงนิ)เดนิทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมสีิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรในกรณทีี่เกดิเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดอืน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานัน้ 
(หนังสอืเดนิทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดนิทางได ) 

 ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกดิความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนดัหยดุงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีทานถกูปฎิเสธการเขาหรือออกเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาทีก่รมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัตทิางธรรมชาต(ิซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากผูเดนิทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัตเิหตุใน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลกูคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททวัร) 

 ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,
เพราะคาใชจายทกุอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดนิทางเรียบรอยแลวเปน
การชําระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดนิทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมคนืคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบนิเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดนิทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชือ่ได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือผานตวัแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เที่ยวบนิพเิศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงนิมดัจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

 
** กอนตัดสนิใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


