
 

 

รหัสทัวร BID1901807 

ทัวรลาว มหศัจรรย เวียงจันทน วังเวียง หลวงพระบาง 
3 วัน 2 คืน  (FD) 
นมัสการพระบาง   วัดเชียงทอง   ขอพรพระธาตุหลวง 
รวมพิธีตักบาตรขาวเหนียว 

 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ– เวียงจันทร – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรต ี

  ไ(-/-/เย็น) 
09.30 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคานเตอรสาย

การบินไทยแอรเอเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

12.05 น. ออกเดินทางสูเมืองหลวงนครเวียงจันทนโดยเที่ยวบิน FD 1040 (มีบริการ
อาหารรอนบนเคร่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบิน วัตไตเมืองเวียงจันทน ประเทศลาว ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมือง 

บาย นําทานไปสักการะ วัดพระธาตุหลวงตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประตูชัยเปนศาสนสถานที่สําคัญที่สุดของประเทศลาว เปนสัญลักษณประจําชาติ
ลาวมีความหมายตอจิตใจของประชาชนชาวลาวอยางใหญหลวงแทนถึงความเปน
เอกราชและอํานาจอธิปไตยของลาวสรางขึ้นในศตวรรษที่ 16เปนเจดียที่มีลักษณะ
โดดเดนที่สุดในอาณาจักรลานชางเปนการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมใน
พระพุทธศาสนากับสถาปตยกรรมของอาณาจักรมีลักษณะคลายป�อมปราการมี
การกอสรางระเบียงสูงใหญขึ้นโอบลอมองคพระธาตุไวพรอมกับทําชองหนาตาง
เล็กๆเอาไวโดยตลอด ประตูทางเขาเปนบานประตูไมใหญลงรักสีแดงรอบๆองค
พระธาตยุังมีเจดียบริวารลอมอยูโดยรอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
นําทาน  ชม อ นุ ส าวรี ย ป ระตู ชั ย

ตั้ ง อ ยู ท า ง ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของ
นครเวียงจันทนบนถนนลาน
ช างจะไปสิ้ นสุดที่ บ ริ เวณ
ประตูชัย  สรางเสร็จในป  
พ.ศ.2512เปนอนุสรณสถาน
เพื่อระลึกถึงประชาชนชาว
ลาวที่สละชีวิตในสงครามกอนหนาการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสตประตูชัยมีชื่อเรียก
อีกอยางวา รัยเวยแนวตั้งเพราะการกอสรางน้ีใชปูนซีเมนสจากประเทศอเมริกาที่
ซื้อมาเพื่อสรางสนามบินใหมในเวียงจันทนในระหวางสงครามอินโดจีนแตพาย
เสียกอนจึงไดนํามาสรางประตูชัยแทนเปนสถาปตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะลาน
ชางกับฝร่ังเศสเขาดวยกันอยางงดงามและกลมกลืนอยางยิ่ง 

จากน้ัน นําทานเดินทางมุงสู เมืองวังเวียง
สัมผัสวิถี ชี วิตความเปนอยู และ
ธรรมชาติทามกลางขุนเขาที่ราย
ลอมอยูโดยรอบ จนไดช่ือวาเปน 
“กุยหลินแหงเมืองลาว 

คํ่า ไรับ ป ระท าน อาห ารเย็ น  ณ 
รานอาหารที่วังเวียง  และใหทาน
ไดพักผอนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินไปกับสีสันยามคํ่าคืนในเมืองวังเวียงบน ถนน
คนเดิน( Walking Street )หรือถนนโรตีซึ่งมีโรตีใหทานไดเลือกชิมกันอยางจุใจ 

เขาสูที่พัก THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเทาระดับ 
4 ดาว 

 



 

 

วันสอง วังเวียง – ถํ้าจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน                              
     ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไบริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก หลังอาหารพาทานตระการตากับความ
งามของหินงอกหินยอยใน 
ถํ้าจังภายในบรรยากาศเย็น
สบายรวมทั้งสูดอากาศแสน
บริสุทธิ์บนยอดถํ้า พรอมทั้ง
ชม จุดชมวิว สุดยอดถํ้าที่
ท านจะสามารถมองเห็น
เมื อ งวั ง เวี ย งได ทั้ ง เมื อ ง  
และชม สระมรกต ซึ่งเปน
บ อ น้ํ า แ ร ที่ ได จ าก ภู เข า
หินปูนไดเวลาสมควรพาทุกทานมุงหนาเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกระหวาง
ทาง ทานจะไดผานหมูบานชาวลาวพรอมทั้งตนไมนานาพันธุ  เพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพอันงดงาม การทํานาขั้นบันไดและหมูบานชนเผาตางๆ ของลาว ผาน
เมือง กาสี พูคูณ เชียงเงิน   และเสนทางสายน้ีถือวาเปนสันทางที่สวยที่สุด 
เสนทางหน่ึงในเอเชียอาคเนยระหวางทางใหทานถายรูปจากมุมสูงของยอดเขาที่
สวยที่สุดแหงหน่ึงบนเสนทางน้ีและพักผอนหยอนใจกับบรรยากาศแสนสบายที่ภู
เพียงฟ�า 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ถึงหลวงพระบางแลวนําทานเดินขึ้น
บันได 328 ขั้นเพ่ือนมัสการพระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองขางทางรม
รื่นดวยตนดอกจําปา ภูษีน้ีหมายถึง “ภูศรี” คือเปนศรีของเมืองหลวงพระบาง
น่ันเองตั้งโดดเดนกลางใจเมืองมีจุดชมวิวกอนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด 
บานเรือนทอดยาวขนานกับแมน้ําโขงจรดปากแมน้ําคานยอดสูงสุดของภูษี อยูบน
พื้นท่ีราบแคบๆตัวพระธาตุเปนทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทองต้ังอยู 

 
บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับดวยเศวตฉัตรทองสําริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร
จะสวยมากในยามเย็น แบบน้ีแสงแดดจะสององคพระธาตุเปนสีทองสุกปลั่งมี



 

 

ทางเดินรอบองคพระธาตุสามารถชมทิวทัศนตัวเมืองหลวงพระบางไดเกือบรอบ
เลยทีเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  ไ รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร(พิศษ!! พิธีบายศรีสูขวัญตาม

ประเพณีพ้ืนบานของหลวงพระบาง) 
หลังทานอาหารสามารถเดินเที่ยว ชมถนนขาวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ 
ตลาดมืดเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองไวเปนของฝากหรือเปนที่ระลึก อิสระพักผอนตาม
อัธยาศัย  

นาํทานเขาสูพักที่ ChitchareungMuanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง 
หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 



 

 

วันสาม ตักบาตรขาวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - 
กรุงเทพฯ           ไ (เชา/กลางวัน/-) 

05.00  น. ตื่นเชาไปรวมทําบุญ-ตักบาตรกับชาวหลวงพระบางทุกเชาชาวหลวงพระบางทุก
บานจะพากันออกมาน่ังรอตักบาตร
พระสงฆที่ เรียงแถวเดินมาตามถนน
เปนรอยๆ รูปซึ่งเปนภาพยามเชาที่มี
ชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอน
ถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและ
ความ เลื่ อมใสศรัทธาที่ มี ต อพุ ทธ
ศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรม
ของชาวลานชาง และนําทานแวะเที่ยวชมตลาดเชา 

เชา   ไ บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นํ าท าน เที่ ย วชม  วัด เชี ยงทอง  (Xieng Thong Temple) เป น วัดหลวง

คูบานคูเมืองหลวงพระบางสรางขึ้นในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชกอนที่จะยาย
เมืองหลวงไปเวียงจันทนและยังไดรับการอุปถัมภจากเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และ
เจาชีวิตศรีสวางวงศวัฒนากษัตริยสองพระองคสุดทายของลาวบริเวณที่ตั้งของวัด
อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบางใกลบริเวณที่แมน้ําคาน
ไหลมาบรรจบกันกับแมน้ําโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา“สิม” เปนหลัง
ไมใหญโตนัก หลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาดตํ่าลงมาก ซอนกันอยู 3 ชั้น เปน
ศิลปะแบบหลวงพระบาง สวนกลางมี ชอฟ�า ประกอบดวย 17 ชอซึ่งเปนที่สังเกต
กันวา เปนวัดที่พระมหากษัตริยสรางขึ้นจึงมี 17 ขั้นสวนสามัญจะสรางกันแค 1-7 
ชอ เช่ือกันวาจะเก็บของมีคาไวในน้ันดวยสวนหนาบัน หรือภาษาลาววา “โหง” เปน
รูปเศียรนาคความงามของวัดอยูที่ความสงบสงาสะอาดมีการวางผังออกแบบและ
บํารุงรักษาจากน้ันนําทานชมพระราชวังเกา (Royal Palace Museum) เปนวัง
ที่  เจามหาชีวิตศรีสวางวงศทรงประทับอยูที่ น่ี จนสิ้นพระชนม   เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป  พ.ศ.2518  พระราชวังก็ไดถูกเปลี่ยนเปน 
พิพิธภัณฑ ประกอบดวยหอฟงธรรมหองรับแขกของเจามหาชีวิตและพระมเหสี 
หองทองพระโรง ทางดานหลังก็เปนพระตําหนักซึ่งมีเครื่องใชไมสอยตางๆ จัดเก็บ



 

 

ไวเปนระเบียบเรียบงาย และ นมัสการหอพระบางซึ่งเปนพระคูบานคูเมืองของ
หลวงพระบาง เปนพระพุทธรูปประทับยืนปรางคหามสมุทรเปนพระพุทธรูปศิลปะ
ขอมสมัยหลังบายน น้ําหนัก 54 กก. ประกอบดวยทองคํา 90% และยังมี
พระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคประดิษฐานอยู 

 
  
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหารนําทานเดินทางไปวัดใหมสุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบาง

เรียกกันสั้นๆวา "วัดใหม" เคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเปน
สมเด็จพระสังฆราชองคสุดทายของลาวและยังเคยเปนที่ประดิษฐานพระ
บาง พระพุทธรูปคู เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจามหาชีวิต สักริน
ฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปพ.ศ. 2437 จึงไดอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระ
บางภายในพระราชวงัจวบจนกระทั่งปจจุบัน เม่ือมาเยือนวัดแหงน้ีสิ่งที่เรา 
จะสังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัดอ่ืนๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเปน
อาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ มีชายคาปกคลุมท้ังสี่ดานสองระดับตอเน่ืองกัน 
จากนั้นนําทาน นมัสการ พระธาตุหมากโมเปนเจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต
ชาวลาวทั่วไปเรียกวา พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็นวามีรูปทรงคลายแตงโมผา
ครึ่งหรือทรงโอควํ่า คลายสถูปฟองน้ําที่สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมี
ลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุม
ฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิศทรงดอกบัวตูมท้ังสี่มุม ไดเวลาสมควรนําทุกทาน
มุงหนาสูสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเซีย เที่ยวบินที่  FD 

1031  
17.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

....................................................................................... 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว เวียงจันทร วังเวียง หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
14 ก.ค.62 16 ก.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
24 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
05 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
11 ต.ค.62 13 ต.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 



 

 

18 ต.ค.62 20 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
26 ต.ค.62 28 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหอง

เดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถตูรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง

เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสีย
ทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
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% และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

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) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
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(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 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 รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 

 


