
 

 

รหัสทัวร BID1901814  
ทัวรลาว  มหัศจรรย   หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน  (FD)  
วัดเชียงทอง  น้ําตกตาดกวางส ี ตักบาตรขาวเหนียว  พกัด ี4 ดาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตภุูษ-ีตลาดมืด                        

          ไ (-/-/เย็น)                                                                                      
11.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคานเตอรสายการบิน

ไทยแอรเอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  
**พีเรียดชวงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 เปลี่ยนแปลงเวลาขาไปเปน 13.55-15.20 น.** 

13.55 น.             ออกเดินทางสูเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน FD 1030   **ไมมี
อาหารบนเครื่อง** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.20 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
 



 

 

 
จากน้ัน นําทานเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองขางทางรมร่ืน

ดวยตนดอกจําปา ภูษ ีน้ีหมายถึง “ภูศรี” คือเปนศรีของเมืองหลวงพระบางน่ันเอง ต้ังโดด
เดนกลางใจเมืองมีจุดชมวิวกอน
ถึ งยอดพระธาตุ  มองเห็นวัด 
บานเรือน ทอดยาวขนานกับ
แมน้ําโขงจรดปากแมน้ําคานยอด
สูงสุดของภูษี อยูบนพื้นที่ราบ
แคบๆ  ตั วพระธา ตุ เป นทรง
ดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ต้ังอยู
บนฐานส่ีเหลี่ยมยอดประดับดวย
เศวตฉัตรทองสําริด7 ช้ัน สูง
ประมาณ 21 เมตร จะสวยมาก
ในยามเย็น แบบน้ีแสงแดดจะสององคพระธาตุเปนสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองคพระ
ธาตุสามารถชมทิวทัศนตัวเมืองหลวงพระบางไดเกือบรอบเลยทีเดียว 

คํ่า ไ รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารเมืองหลวงพระบาง หลังทานอาหาร  นําทาน 
ชมถนนขาวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองไวเปนของ
ฝากหรือเปนที่ระลึก  

   นําทานเขาสูพักที่ Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือ
เทียบเทาระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

 
วันทีส่อง ตักบาตรขาวเหนียว-บานผานม-ถํ้าติง่-บานชางไห-น้ําตกตาดกวงชี-พิธบีายศรีสูขวัญ       

ไ (เชา/กลางวนั/เย็น)                                                                               
05.00  น. ต่ืนเชาไปรวม ทําบุญ-ตักบาตร กับ

ชาวหลวงพระบางทุกเชาชาวหลวง
พระบางทุกบานจะพากันออกมาน่ัง
รอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดิน
มาตามถนนเปนรอยๆ รูปซึ่งเปน
ภาพยามเชาที่มีชีวิตชีวาของหลวง
พระบางโดยสะทอนถึงวิถีชีวิตของ
สังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใส
ศรัทธาที่มีตอพุทธศาสนาที่หยั่งราก



 

 

ลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชางและนําทานแวะเที่ยวชม ตลาดเชา  
เชา            ไ บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานแวะชอปปم�งผาพื้นเมืองที่ บานผานม เปนหมูบานชาวไทลื้อ มีฝมือในการทอผา

อยางสวยงาม อดีตเปนแหลงทอผาถวายแดเจามหาชีวิต ปจจุบันผาทอจากบานผานมน้ีมี
ช่ือเสียงมาก และมีการรวมกลุมต้ังเปนศูนยหัตถกรรมแสดงสินคา และยังมีการสาธิตให
ทานชมดวยจากน้ันนําทานลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศนสองฝم�งแมน้ําโขง ถํ้าติ่ง (Ting 
Cave) ซึ่งเปนถํ้าอยูบนหนาผาริมแมน้ําโขงมีอยู 2 ถํ้า คือ ถํ้าลางและถํ้าบน ถํ้าต่ิงลุม หรือ 
ถํ้าลางสูง 60 เมตร จากพื้นน้ํามีลักษณะเปนโพรงน้ําต้ืนๆ มีหินงอกหินยอย มีพระพุทธรูป
ไมจํานวนนับ 2,500 องค สวนใหญจะเปนพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางหามญาติ 
ถํ้าต่ิงบน จะไปทางแยกซายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถํ้าไมลึกมากมีพระพุทธรูปอยูใน
ถํ้าแตไมมากเทาถํ้าลาง สมัยโบราณเปนที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ�า ผีแถน 
เทวดาผาติ่ง ตอมาพระเจาโพธิสารทรงเล่ือมใสพระพุทธศาสนาเปนผูนําพระพุทธรูปเขามา 
และจึงทรงใชถํ้าติ่งเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ทางพุทธศาสนาแลวลองเรือกลับ กอนถึงตัวเมือง
หลวงพระบางแวะ บานชางไห ชมวิถีชีวิตของชาวบานที่อยูริมแมน้ําโขง มีอาชีพในการ
หมักสาโท และตมเหลาขาว จําหนายและยังเปนแหลงรวมสินคาพื้นเมืองจําพวก ผาทอ
ลวดลายสวยงามมากมาย เคร่ืองเงิน วางจําหนายอยางเปนระเบียบ ชมความรวมมือของ
ชาวบานที่ไดจัดแตงลานบาน อยางสวยงามเพื่อรอรับนักทองเที่ยว ไดเวลาพอสมควรลง
เรือเดินทางกลับสูตัวเมืองหลวงพระบาง 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง           ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําเดินทางผานหมูบานชนบทชมวิถี ชีวิตของชาวบานสู น้ําตกตาดกวงชี(Kuang Xi 

Waterfall) หางจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต หน่ึงในน้ําตก
ที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ําตกที่ตกลดหลั่นเปนช้ันๆอยางสวยงาม



 

 

แตละช้ันเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ช้ัน สภาพป�ารมร่ืน มีสะพานและ
เสนทางเดินชมรอบๆ น้ําตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ไดเวลาสมควรนําทุกทานเดินทางกลับเขาสูเมืองหลวงพระบาง 
  คํ่า      ไ รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารเมืองหลวงพระบาง  

          (พิเศษ!! พิธีบายศรีสูขวัญตามประเพณีพ้ืนบานของหลวงพระบาง) 
   นําทานเขาสูพักที่ Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือ

เทียบเทาระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 
 

วันทีส่าม วัดเชียงทอง-วดัวชุินราช-วดัใหมสวุรรณภมูาราม-พระราชวังเกา-หอพระบาง--
กรุงเทพฯ     ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                       

เชา    ไ บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 
นําทาน เที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เปนวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวงพระบาง

สรางขึ้นในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชกอนที่จะยายเมืองหลวงไปเวียงจันทน และยังไดรับ
การอุปถัมภจากเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิตศรีสวางวงศวัฒนา กษัตริยสอง



 

 

พระองคสุดทายของลาว บริเวณที่ต้ังของวัดอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง
หลวงพระบาง ใกลบริเวณที่แมน้ําคานไหลมาบรรจบกันกับแมน้ําโขง มีพระอุโบสถ หรือ
ภาษาลาวเรียกวา “สิม” เปนหลังไมใหญโตนัก หลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาดต่ําลงมาก 
ซอนกันอยู 3 ช้ัน เปนศิลปะแบบหลวงพระบาง สวนกลางมี ชอฟ�า ประกอบดวย 17 ชอ ซึ่ง
เปนที่สังเกตกันวา เปนวัดที่พระมหากษัตริยสรางขึ้นจึงมี 17 ขั้น สวนสามัญจะสรางกันแค 
1-7 ชอ เช่ือกันวาจะเก็บของมีคาไวในน้ันดวย สวนหนาบัน หรือภาษาลาววา “โหง” เปนรูป
เศียรนาค ความงามของวัดอยูที่ความสงบสงาสะอาดมีการวางผังออกแบบและบํารุงรักษา
อยางดีเย่ียม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานเทียวชม วัดวิชุนราช นําทานนมัสการ พระ

ธาตุหมากโม เปนเจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบัว 
แตชาวลาวทั่วไปเรียกวา พระธาตุหมากโม เน่ืองจาก
เห็นวามีรูปทรงคลายแตงโมผาคร่ึงหรือทรงโอควํ่า 
คลายสถูปฟองน้ําที่สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระ



 

 

ธาตุมีลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐาน
ช้ันกลางและช้ันบนมีเจดยทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม 

เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนําทานเดินทางไปวัดใหมสุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกัน
สั้นๆวา "วัดใหม" เคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเปนสมเด็จ
พระสังฆราชองคสุดทายของลาวและยังเคยเปนที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคูเมือง
หลวงพระบางในรัชสมัยของเจามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปพ.ศ. 2437 จึงได
อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปจจุบัน เมื่อ
มาเยือนวัดแหงน้ีสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัดอ่ืนๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) 
ลักษณะจะเปนอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ดานสองระดับ
ตอเน่ืองกัน จากน้ัน นําทานชม พระราชวังเกา (Royal Palace Museum) เปนวังที่ 
เจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ทรงประทับอยูที่น่ีจนสิ้นพระชนม  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อป พ.ศ.2518  พระราชวังก็ไดถูกเปลี่ยนเปน พิพิธภัณฑ ประกอบดวยหอฟง
ธรรมหองรับแขกของเจามหาชีวิตและพระมเหสี หองทองพระโรง  ทางดานหลังก็เปนพระ
ตําหนักซึ่งมีเคร่ืองใชไมสอยตางๆ  จัดเก็บไวเปนระเบียบเรียบงาย และ นมัสการหอพระ
บาง ซึ่งเปนพระคูบานคูเมืองของหลวงพระบาง เปนพระพุทธรูปประทับยืนปรางคหาม
สมุทรเปนพระพุ3ทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ําหนัก 54 กก. ประกอบดวยทองคํา 
90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคประดิษฐานอยู ไดเวลา
สมควร นําทานเดินทางมุงหนาสูสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 

 
 
 
 
 

**พีเรียดชวงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 เปลี่ยนแปลงเวลาขากลับเปน 15.50-17.20 
น.** 

15.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ FD 1031 **ไมมี
อาหารบนเครื่อง** 
17.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

....................................................................................... 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วดัเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 
29 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,000 
30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24+1 18,900 18,500 17,900 3,000 
10 ม.ค. 63 12 ม.ค. 63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
24 ม.ค. 63 26 ม.ค. 63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
07 ก.พ. 63 09 ก.พ. 63 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
14 ก.พ. 63 16 ก.พ. 63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
28 ก.พ. 63 01 มี.ค. 63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
13 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
27 มี.ค. 63 29 มี.ค. 63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
04 เม.ย. 63 06 เม.ย. 63 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
11 เม.ย. 63 13 เม.ย. 63 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
12 เม.ย. 63 14 เม.ย. 63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 
13 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 



 

 

08 พ.ค. 63 10 พ.ค. 63 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
22 พ.ค. 63 24 พ.ค. 63 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิช้ันทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 
  คารถตูรบั-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาท ิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเน็ต,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลกูทวัร 1 ทาน(บงัคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 



 

 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระ

ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดนิทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
  ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม

วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป�วย :  

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

  กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 



 

 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ  ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืคาทวัร
และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 



 

 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตน
น้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไม
มีการคนืเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทางได 
ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีชั่ดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัร 

ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 


