
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเอเซีย  
 

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

11.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

14.10 น.    ออกเดินทางสูเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน FD 1030   

 

 
 

 

 
 

 

 

15.30 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

จากนั้น นําทานเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองขาง

ทางรมรื่นดวยตนดอกจําปา ภูษ ีนี้หมายถึง “ภูศร”ี คือเปนศรีของเมือง

หลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเดนกลางใจเมืองมีจุดชมวิวกอนถึงยอดพระธาตุ 

วัด บานเรือน ทอดยาวมองเห็นขนานกับแมน้ําโขงจรดปากแมน้ําคานยอด

สูงสุดของภูษี อยูบนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเปนทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมยอด

ประดับดวยเศวตฉัตรทองสําริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็น แบบนี้แสงแดดจะสององคพระ

ธาตุเปนสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองคพระธาตุสามารถชมทิวทัศนตัวเมืองหลวงพระบางไดเกือบรอบเลยทีเดียว 

  ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารเมืองหลวงพระบาง หลังทานอาหาร  นําทาน ชมถนนขาวเหนียว 

ของหลวงพระบาง  

หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองไวเปนของฝากหรือเปนที่ระลึก  

   นําทานเขาสูพักที่ Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

วันที่สอง ตักบาตรขาวเหนียว-บานชางไห-บานผานม-ถ้ําติ่ง-น้ําตกกวงช-ีพิธีบายศรสีูขวัญ               (เชา/

กลางวัน/เย็น)                                                                               

05.00  น. ตื่นเชาไปรวม ทําบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางทุกเชาชาวหลวงพระบาง

ทุกบานจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเปน

รอยๆ รูปซึ่งเปนภาพ 



 

 

ยามเชาที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความ 

เลื่อมใสศรัทธาที่มีตอพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชางและนําทาน 

แวะเที่ยวชม ตลาดเชา  

เชา         บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 

หลังอาหาร นําทานจากนั้นนําทานแวะชอปปงผาพื้นเมืองที่ บานผานม เปนหมูบานชาวไทลื้อ มีฝมือในการทอผาอยางสวยงาม 

อดีตเปนแหลงทอผาถวายแดเจามหาชีวิต ปจจุบันผาทอจากบานผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุมตั้งเปน

ศูนยหัตถกรรมแสดงสินคา และยังมีการสาธิตใหทานชมดวยจากนั้นนําทานลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศนสองฝงแมน้ํา

โขง ถ้ําติ่ง (Ting Cave) ซึ่งเปนถ้ําอยูบนหนาผาริมแมน้ําโขงมีอยู 2 ถ้ํา คือ ถ้ําลางและถ้ําบน ถ้ําต่ิงลุม หรือ ถ้ําลาง

สูง 60 เมตร จากพื้นน้ํามีลักษณะเปนโพรงน้ําตื้นๆ มีหินงอกหินยอย มีพระพุทธรูปไมจํานวนนับ 2,500 องค สวน

ใหญจะเปนพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางหามญาติ ถ้ําต่ิงบน จะไปทางแยกซายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น 

ปากถ้ําไมลึกมากมีพระพุทธรูปอยูในถ้ําแตไมมากเทาถ้ําลาง สมัยโบราณเปนที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟา 

ผีแถน เทวดาผาติ่ง ตอมาพระเจาโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเปนผูนําพระพุทธรูปเขามา และจึงทรงใชถ้าํ

ติ่งเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาแลวลองเรือกลับ กอนถึงตัวเมืองหลวงพระบางแวะ บานชางไห ชมวิถีชีวิต

ของชาวบานที่อยูริมแมน้ําโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และตมเหลาขาว จําหนายและยังเปนแหลงรวมสินคา

พื้นเมืองจําพวก ผาทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจําหนายอยางเปนระเบียบ ชมความรวมมือของ

ชาวบานที่ไดจัดแตงลานบาน อยางสวยงามเพื่อรอรับนักทองเที่ยว ไดเวลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลับสูตัวเมือง

หลวงพระบาง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําเดินทางผานหมูบานชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบานสู น้ําตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall)หางจากหลวงพระ

บาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต หนึ่งในน้ําตกที่สวยที่สุดในเขต

หลวงพระบาง ชมความงามของน้ําตกที่ตกลดหลั่นเปนชั้นๆอยางสวยงามแต

ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพปารมรื่น มี

สะพานและเสนทางเดินชมรอบๆ น้ําตกไดเวลาสมควร  

                      นําทุกทานเดินทางกลับเขาสูเมืองหลวงพระบาง 

  ค่ํา       รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารเมืองหลวงพระบาง  
(พิศษ!! พิธีบายศรีสูขวัญตามประเพณีพ้ืนบานของหลวงพระบาง) 

   นําทานเขาสูพักที่ Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

วันที่สาม วัดเชียงทอง-วัดใหมสุวรรณภูมาราม-พระราชวังเกา-หอพระบาง--กรุงเทพฯ                          
(เชา/กลางวัน/-)                                                                               

เชา         บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 

นําทาน เที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เปนวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวง 



 

 

พระบางสรางขึ้นในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชกอนท่ีจะยายเมืองหลวงไปเวียงจันทน  

และยังไดรับการอุปถัมภจากเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิตศรีสวางวงศวัฒนา  

กษัตริยสองพระองคสุดทายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยูทางทิศตะวันออกเฉียง 

เหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกลบริเวณที่แมน้ําคานไหลมาบรรจบกันกับแมน้ําโขง 

 มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา “สิม” เปนหลังไมใหญโตนัก หลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาดต่ําลง

มาก ซอนกันอยู 3 ชั้น เปนศิลปะแบบหลวงพระบาง สวนกลางมี ชอฟา ประกอบดวย 17 ชอ ซึ่งเปนที่สังเกตกันวา 

เปนวัดที่พระมหากษัตริยสรางขึ้นจึงมี 17 ขั้น สวนสามัญจะสรางกันแค 1-7 ชอ เชื่อกันวาจะเก็บของมีคาไวในนั้น

ดวย สวนหนาบัน หรือภาษาลาววา “โหง” เปนรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยูที่ความสงบสงาสะอาดมีการ

วางผังออกแบบและบํารุงรักษาอยางดีเยี่ยม จากนั้นนําทานเทียวชม วัดวิชุนราช นําทานนมัสการ พระธาตุหมาก

โม เปนเจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แตชาวลาวทั่วไปเรียกวา พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นวามีรูปทรงคลาย

แตงโมผาครึ่งหรือทรงโอคว่ํา คลายสถูปฟองน้ําที่สาญจี ประเทศ 

อินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบ

ลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิศทรงดอก

บัวตูมทั้งสี่มุม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนําทานเดินทางไปวัดใหมสุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระ

บางเรียกกัน 

สั้นๆวา "วัดใหม" เคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเปนสมเด็จ 

พระสังฆราชองคสุดทายของลาวและยังเคยเปนที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคูเมืองหลวงพระบางในรัชสมัย

ของเจามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปพ.ศ. 2437 จึงไดอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายใน

พระราชวังจวบจนกระทั่งปจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแหงนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัดอื่นๆ คือตัว

อุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเปนอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ดานสองระดับตอเนื่องกัน 

จากนั้น นําทานชม พระราชวังเกา (Royal Palace Museum) เปนวังที่ เจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ทรงประทับอยู

ที่นี่จนสิ้นพระชนม  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป พ.ศ.2518  พระราชวังก็ไดถูกเปลี่ยนเปน พิพิธภัณฑ 

ประกอบดวยหอฟงธรรมหองรับแขกของเจามหาชีวิตและพระมเหสี หองทองพระโรง  ทางดานหลังก็เปนพระ

ตําหนักซึ่งมีเครื่องใชไมสอยตางๆ  จัดเก็บไวเปนระเบียบเรียบงาย และ นมัสการหอพระบาง ซึ่งเปนพระ

คูบานคูเมืองของหลวงพระบาง เปนพระพุทธรูปประทับยืนปรางคหามสมุทรเปนพระพุ3ทธรูปศิลปะขอมสมัยหลัง

บายน น้ําหนัก 54 กก. ประกอบดวยทองคํา 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค

ประดิษฐานอยู ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางมุงหนาสูสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 

16.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ FD 1031  

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 



 

 

 
อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พกั 4 ดาว 3 
วัน บนิ FD 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

4 ส.ค.61 6 ส.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

18 ส.ค.61 20 ส.ค.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

25 ส.ค.61 27 ส.ค.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

1 ก.ย.61 3 ก.ย.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

8 ก.ย.61 10 ก.ย.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

22 ก.ย.61 24 ก.ย.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

29 ก.ย.61 1 ต.ค.61 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

6 ต.ค.61 8 ต.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

13 ต.ค.61 15 ต.ค.61 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

23 ต.ค.61 25 ต.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 ต.ค.61 29 ต.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

10 พ.ย.61 12 พ.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

17 พ.ย.61 19 พ.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 พ.ย.61 25 พ.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

1 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 24+1 16,900 16,500 12,900 3,000 



 

 

9 ธ.ค.61 11 ธ.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,000 

31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 24+1 16,900 16,500 12,900 3,000 

5 ม.ค.62 7 ม.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

12 ม.ค.62 14 ม.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

19 ม.ค.62 21 ม.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

26 ม.ค.62 28 ม.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 คารถตูรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได
ระบุไวในรายการ 



 

 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่
เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย

กวา15 วัน มิฉะนั้นถือ 
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยัง 
คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวย

กะทันหันกอนลวงหนา 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่ 

เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯ

จะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน

เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 



 

 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือ

ไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,

การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย

พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทกุอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจาย
ขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่ประโยชนของ

ทานเอง** 


