
 

 

รหัสทัวร BID1900 
ทัวรลาว มหศัจรรย หลวงพระบาง ตักบาตรขาวเหนียว 
3 วัน 2 คืน (PG) 
น้ําตกตาดกวางสี   ตลาดมืด   ถํ้าต่ิง   วัดเชียงทอง   วัดใหมสุวรรณภูมาราม 
พระธาตุภูษ ี  วัดวชุินราช 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-นํ้าตกตาดกวางสี-ลองเรือชมพระอาทิตยตกดิน-

ตลาดมืด   ไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           
06.30 น. พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาทเตอร F สายการบิน

บางกอกแอรเวย Bangkok Airway (PG) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก
แกทุกทาน  

09.25 น.    ออกเดินทางสูหลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน PG 941  ** บริการอาหารบน
เคร่ือง** 

11.35 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
จากน้ัน นําเดินทางผานหมูบานชนบทชมวิถชีีวติของชาวบานสู นํ้าตกตาดกวางสี 

(Kuang Xi Waterfall)หางจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต โดยผานหมูบานชนบทริมถนน 2 ขางทาง เปนหน่ึงในน้ําตกที่สวยที่สุดใน
เขตหลวงพระบาง มีแมน้ําใสสีมรกตตลอดป ชมความงามของน้ําตกที่ตกลดหลั่น
เปนชั้นๆอยางสวยงามแตละช้ันเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 
ชั้น สภาพป�ารมร่ืน มีสะพานและเสนทางเดินชมรอบๆ น้ําตก ใหเวลาอิสระดื่มดํ่า
กับธรรมชาติ และ อิสระกับการเลนน้ํา   

 



 

 

คํ่า นําทานลงเรือเพื่อชมบานเรือน และการ
ดํารงชวีิตของชาวเมืองหลวงพระบาง ใหทาน
เพลิดเพลินกับบรรยากาศพระอาทิตยอัสดง 
และ อิ่มอรอยกับอาหารบนเรือ จากน้ัน 
นําทานเลือกซื้อสินคาที่ ตลาดมืด ซึ่งชาว
หลวงพระบางจะวางของขายตามถนนศรี
สวางวงศจนถึงหนาพระราชวัง ใหทุกทาน
เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยพื้ไวเปนของฝาก
หรือเปนของที่ระลึก  

          นําทานเขาสูที่พัก Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง 
หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 
วันที่สอง บานชางฆอง-ถํ้าติ่ง-บานชางไห-พระราชวังเกา-วัดเชียงทอง-วัดใหม-พระ

ธาตษูุสี-บายศรีสูขวัญ              
               (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                               
เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานเยี่ยมชม บานชางฆอง ศูนยหัตกรรมพื้นบานอีกแหงหน่ึงของเมืองหลวงพระ

บางที่รวบรวมสินคาหัตกรรมงานฝมือตางๆ ไวสําหรับนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมหรือ
เรียนรูวิธีการทํา อาทิ การทํางานกระดาษสา การทอผาไหมของลาว จากน้ันเดินทาง
สูทาเรือบานชางไห เพื่อลองเรือเดินทางชมวิวทิวทัศนสองฝم�งแมน้ําโขงสู ถํ้าติ่ง ซึ่ง
เปนถํ้าอยูบนหนาผาริมแมน้ําโขงมีอยู 2 ถํ้า คือ ถํ้าลางและถํ้าบน ถํ้าติ่งลุม หรือ ถํ้า
ลางสูง 60 เมตร จากพื้นน้ํามีลักษณะเปนโพรงนํ้าต้ืนๆ มีหินงอกหินยอย มี
พระพุทธรูปไมจํานวนนับ 2,500 องค สวนใหญจะเปนพระยืน มีท้ังปางประทานพร 
และปางหามญาติ ถํ้าติ่งบน จะไปทางแยกซายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถํ้าไมลึก
มากมีพระพุทธรูปอยูในถํ้าแตไมมากเทาถํ้าลาง สมัยโบราณเปนที่สักการะบวงสรวง
ดวงวญิญาณ ผีฟ�า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ตอมาพระเจาโพธิสารทรงเล่ือมใส
พระพุทธศาสนาเปนผูนําพระพุทธรูปเขามา และจึงทรงใชถํ้าติ่งเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ทางพุทธศาสนา  



 

 

  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางกลับสู บานชางไหชมวิถชีีวติของชาวบานที่อยูริมแมน้ําโขง มีอาชีพ

ในการหมักสาโท และตมเหลาขาว จําหนายและยังเปนแหลงรวมสินคาพ้ืนเมือง
จําพวก ผาทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจําหนายอยางเปนระเบียบ 
ชมความรวมมือของชาวบานที่ไดจัดแตงลานบาน อยางสวยงามเพ่ือรอรับ
นักทองเที่ยว จากน้ันเยี่ยมชม พระราชวังเกา (Royal Palace Museum) สราง
ขึ้นป พ.ศ.2447 โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเปนผูออกแบบ เปนวังที่ เจามหาชีวิตศรี
สวางวงศ ทรงประทับอยูท่ีน่ีจนสิ้นพระชนม เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือ
ป พ.ศ.2518  พระราชวังก็ไดถูกเปลี่ยนเปน พิพิธภัณฑ ภายในมีหอที่ประดิษฐาน
องคพระบางพระพุทธรูปปางหามญาติ สูง 83 ซม. หนัก 54 กก. และยัง
ประกอบดวยหอฟงธรรมหองรับแขกของเจามหาชีวิตและพระมเหสี หองทองพระ
โรง  ทางดานหลังก็เปนพระตําหนักซึ่งมีเครื่องใชไมสอยตางๆ  จัดเก็บไวเปนระเบียบ
เรียบงาย จากน้ัน นําทานเยี่ยมชม วัดเชียงทองเปนวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวงพระ
บางสรางขึ้นในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชกอนท่ีจะยายเมืองหลวงไปเวียงจันทน มี
พระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา “สิม” เปนหลังไมใหญโตนัก หลังคาพระอุโบสถ
แอนโคงและลาดตํ่าลงมาก ซอนกันอยู 3 ชั้น เปนศิลปะแบบหลวงพระบาง สวนกลาง
ม ีชอฟ�า ประกอบดวย 17 ชอ ซึ่งเปนที่สังเกตกันวา เปนวดัที่พระมหากษัตริยสราง
ขึ้นจึงม ี17 ขั้น สวนสามัญจะสรางกันแค 1-7 ชอ เช่ือกันวาจะเก็บของมีคาไวในน้ัน
ดวย สวนหนาบัน หรือภาษาลาววา “โหง” เปนรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยูท่ี
ความสงบสงาสะอาดมีการวางผังออกแบบและบํารุงรกัษาอยางดีเยี่ยม  



 

 

 
นําทานไหวพระที่ วัดใหมสุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆวา 
"วัดใหม" เคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเปนสมเด็จ
พระสังฆราชองคสดุทายของลาวและยังเคยเปนที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคู
เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจามหาชีวิตสักรินฤทธ์ิจนกระทั่งถึงปพ.ศ. 2437 
จึงไดอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทั่ง
ปจจุบัน เม่ือมาเยือนวัดแหงน้ีสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัดอ่ืนๆ คือ
ตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเปนอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ มีชายคาปกคลุม
ทั้งสี่ดานสองระดับตอเน่ืองกัน จากน้ัน นําทานสู พระธาตุภูษี เปนยอดเขาที่มีความ
สูงประมาณ 150 เมตร ตั้งอยูใจกลางเมืองหลวงพระบาง เปรียบเสมือนเสาหลักของ
เมือง และยังเปนจุดชมวิวที่นักทองเที่ยวนิยมไปชมบรรยากาศพระอาทิตยตกดิน 
และสามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได 360 องศา บันไดทางขึ้นมีท้ังหมด 
328 ขั้น ชาวหลวงพระบางกลาววา “ไปเย่ียมนครหลวงพระบาง ถาไมไดขึ้นภูษี
ถือวาไมถึงหลวงพระบาง” 



 

 

  
คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารเมืองหลวงพระบาง (พิเศษ!! พิธีบายศรี

สูขวัญตามประเพณีพ้ืนบานของหลวงพระบาง) ตามประเพณีพื้นเมืองของคนลาว 
ที่จัดขึ้นเพื่อตอนรับแขกบานแขกเมือง และรวมรับประทานอาหารตามแบบพื้นบาน 
(ขันโตก) ไดเวลาสมควรนําทานเขาสูที่พัก Chitchareung Muanglouang 
Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

วันที่สาม ใสบาตรขาวเหนียว-วัดวิชุนราช-บานผานม-กรุงเทพฯ                  
  (เชา/-/-)                                                                               

เชา  ตื่นเชาไปรวม ทําบุญ-ใสบาตรขาวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเชาชาวหลวง
พระบางทุกบานจะพากันออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดินมาตามถนน
เปนรอยๆรูป ซึ่งเปนภาพยามเชาท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอนถึงวิถี
ชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาท่ีมีตอพุทธศาสนาท่ีหยั่งรากลึกลง
ในวัฒนธรรมของชาวลานชาง และนําทานแวะเท่ียวชม ตลาดเชา ที่เต็มไปดวย
อาหารพื้นเมือง และของฝาก แวะชิมกาแฟลาวที่ขึ้นช่ือ รานประชานิยม ใหทานไดลิ้ม
รสกาแฟลาว คูกับ ขนมคู หรือ ปาทองโก 
 บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 

จากน้ัน จากน้ันนําทานเท่ียวชม วัดวิชุนราช นําทานนมัสการ พระธาตุหมากโม เปนเจดีย
ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แตชาวลาวท่ัวไปเรียกวา พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็น
วามีรูปทรงคลายแตงโมผาครึ่งหรือทรงโอควํา่ คลายสถูปฟองน้ําที่สาญจี ประเทศ
อินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกา
หรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิศทรงดอกบัวตูมท้ังสี่มุม 
จากน้ัน นําทานแวะชอปปم�งผาพ้ืนเมืองที ่บานผานม เปนหมูบานชาวไทล้ือ มีฝมือใน
การทอผาอยางสวยงาม อดีตเปนแหลงทอผาถวายแดเจามหาชีวิต ปจจุบันผาทอจาก
บานผานมน้ีมีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุมตั้งเปนศูนยหัตถกรรมแสดงสินคา และ
ยังมีการสาธิตใหทานชมดวย 



 

 

 
ไดเวลาสมควร  เดินทางสู สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพ่ือเดินทางกลับสู

กรุงเทพฯ 
12.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG 

942 
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง **  

14.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
....................................................................................... 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน บิน PG 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

03 พ.ค.62 05 พ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
10 พ.ค.62 12 พ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
31 พ.ค.62 02 มิ.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
14 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
28 มิ.ย.62 30 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน(กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 
 คารถตูรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 
 
 



 

 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 


