
 

 

รหัสทัวร BID1901814 
ทัวรลาว มหศัจรรย หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD) 
วัดเชียงทอง   น้ําตกตาดกวางสี   ตักบาตรขาวเหนียว   พักดี 4 ดาว 

 



 

 

 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด                      

 ไ (-/-/เย็น)                                                                                                                        
11.30 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคานเตอรสาย

การบินไทยแอรเอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

14.30 น.             ออกเดินทางสูเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน FD 1030   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.00 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
 



 

 

จากน้ัน นําทานเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองขางทาง
รมรื่นดวยตนดอกจําปา ภูษี น้ีหมายถึง “ภูศรี” คือเปนศรีของเมืองหลวงพระบาง
น่ันเอง ตั้งโดดเดนกลางใจ
เมืองมีจุดชมวิวกอนถึงยอด
พ ร ะ ธ า ตุ  ม อ ง เห็ น วั ด 
บานเรือน ทอดยาวขนานกับ
แมน้ําโขงจรดปากแมน้ําคาน
ยอดสูงสุดของภูษี อยูบนพื้นที่
ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเปน
ทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง 
ตั้งอยูบนฐานสี่ เหลี่ยมยอด
ประดับดวยเศวตฉัตรทองสําริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยาม
เย็น แบบน้ีแสงแดดจะสององคพระธาตุเปนสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองคพระ
ธาตุสามารถชมทิวทัศนตัวเมืองหลวงพระบางไดเกือบรอบเลยทีเดียว 

คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารเมืองหลวงพระบาง หลังทานอาหาร  
นําทาน ชมถนนขาวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินคา
พื้นเมืองไวเปนของฝากหรือเปนที่ระลึก  

   นําทานเขาสูพักที่ Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง 
หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 
วันที่สอง ตักบาตรขาวเหนียว-บานผานม-ถํ้าติ่ง-บานชางไห-นํ้าตกตาดกวงชี-พิธี

บายศรีสูขวัญ               (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                              

05.00  น. ตื่นเชาไปรวม ทําบุญ-ตักบาตร 
กับชาวหลวงพระบางทุกเชาชาว
หลวงพระบางทุกบานจะพากัน
ออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆที่
เรียงแถวเดินมาตามถนนเปน
รอยๆ รูปซึ่งเปนภาพยามเชาที่มี
ชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดย



 

 

สะทอนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีตอพุทธศาสนาท่ี
หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชางและนําทานแวะเท่ียวชม ตลาดเชา  

เชา             บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานแวะชอปปم�งผาพื้นเมืองที่ บานผานม เปนหมูบานชาวไทลื้อ มีฝมือในการ

ทอผาอยางสวยงาม อดีตเปนแหลงทอผาถวายแดเจามหาชีวิต ปจจุบันผาทอจาก
บานผานมน้ีมีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุมตั้งเปนศูนยหัตถกรรมแสดงสินคา 
และยังมีการสาธิตใหทานชมดวยจากนั้นนําทานลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศนสองฝم�ง
แมน้ําโขง ถํ้าติ่ง (Ting Cave) ซึ่งเปนถํ้าอยูบนหนาผาริมแมน้ําโขงมีอยู 2 ถํ้า คือ 
ถํ้าลางและถํ้าบน ถํ้าติ่งลุม หรือ ถํ้าลางสูง 60 เมตร จากพื้นน้ํามีลักษณะเปนโพรง
น้ําตื้นๆ มีหินงอกหินยอย มีพระพุทธรูปไมจํานวนนับ 2,500 องค สวนใหญจะ
เปนพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางหามญาติ ถํ้าติ่งบน จะไปทางแยกซาย
เดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถํ้าไมลึกมากมีพระพุทธรูปอยูในถํ้าแตไมมากเทาถํ้า
ลาง สมัยโบราณเปนที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ�า ผีแถน เทวดาผาติ่ง 
ตอมาพระเจาโพธิสารทรงเล่ือมใสพระพุทธศาสนาเปนผูนําพระพุทธรูปเขามา และ
จึงทรงใชถํ้าติ่งเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาแลวลองเรือกลับ กอนถึงตัว
เมืองหลวงพระบางแวะ บานชางไห ชมวิถีชีวิตของชาวบานที่อยูริมแมน้ําโขง มี
อาชีพในการหมักสาโท และตมเหลาขาว จําหนายและยังเปนแหลงรวมสินคา
พื้นเมืองจําพวก ผาทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจําหนายอยางเปน
ระเบียบ ชมความรวมมือของชาวบานที่ไดจัดแตงลานบาน อยางสวยงามเพ่ือรอรับ
นักทองเที่ยว ไดเวลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลับสูตัวเมืองหลวงพระบาง 

 
   
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําเดินทางผานหมูบานชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบานสู นํ้าตกตาดกวงชี(Kuang Xi 

Waterfall)หางจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต หน่ึง
ในน้ําตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ําตกที่ตกลดหลั่นเปน
ชั้นๆอยางสวยงามแตละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น 
สภาพป�ารมร่ืน มีสะพานและเสนทางเดินชมรอบๆ น้ําตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ไดเวลาสมควรนําทุกทานเดินทางกลับเขาสูเมืองหลวงพระบาง 
  คํ่า       รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารเมืองหลวงพระบาง  

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

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 



 

 

วันที่สาม วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหมสุวรรณภูมาราม-พระราชวังเกา-หอพระ
บาง--กรุงเทพฯ      (เชา/กลางวัน/-)                                                                              

เชา     บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 
นําทาน เท่ียวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เปนวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวง

พระบางสรางขึ้นในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชกอนที่จะยายเมืองหลวงไป
เวียงจันทน และยังไดรับการอุปถัมภจากเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิตศรี
สวางวงศวัฒนา กษัตริยสองพระองคสุดทายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกลบริเวณที่แมน้ําคานไหลมา
บรรจบกันกับแมน้ําโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา “สิม” เปนหลังไม
ใหญโตนัก หลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาดตํ่าลงมาก ซอนกันอยู 3 ชั้น เปน
ศิลปะแบบหลวงพระบาง สวนกลางมี ชอฟ�า ประกอบดวย 17 ชอ ซึ่งเปนที่สังเกต
กันวา เปนวัดที่พระมหากษัตริยสรางขึ้นจึงมี 17 ขั้น สวนสามัญจะสรางกันแค 1-7 
ชอ เชื่อกันวาจะเก็บของมีคาไวในน้ันดวย สวนหนาบัน หรือภาษาลาววา “โหง” เปน
รูปเศียรนาค ความงามของวัดอยูที่ความสงบสงาสะอาดมีการวางผังออกแบบและ
บํารุงรักษาอยางดีเยี่ยม  

 



 

 

จากน้ัน นําทานเทียวชม วัดวิชุนราช นํา
ทานนมัสการ พระธาตุหมากโม 
เปนเจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบัว 
แตชาวลาวทั่วไปเรียกวา พระธาตุ
หมากโม เน่ืองจากเห็นวามีรูปทรง
คลายแตงโมผาครึ่งหรือทรงโอควํ่า 
คลายสถูปฟองน้ําที่สาญจี ประเทศ
อินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะ
คลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้น
กลางและชั้นบนมีเจดยทิศทรงดอกบัวตูมท้ังสี่มุม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนําทานเดินทางไปวัดใหมสุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบาง
เรียกกันสั้นๆวา "วัดใหม" เคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเปน
สมเด็จพระสังฆราชองคสุดทายของลาวและยังเคยเปนที่ประดิษฐานพระ
บาง พระพุทธรูปคู เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจามหาชีวิต สักริน
ฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปพ.ศ. 2437 จึงไดอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระ
บางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแหงน้ีสิ่งที่เราจะ
สังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัดอ่ืนๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเปนอาคาร
ทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ดานสองระดับตอเน่ืองกัน 
จากน้ัน นําทานชม พระราชวังเกา (Royal Palace Museum) เปนวังที่ เจา
มหาชีวิตศรีสวางวงศ ทรงประทับอยูที่น่ีจนสิ้นพระชนม  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองเมื่อป  พ.ศ.2518  พระราชวังก็ ไดถูกเปลี่ยนเปน พิพิธภัณฑ  
ประกอบดวยหอฟงธรรมหองรับแขกของเจามหาชีวิตและพระมเหสี หองทองพระ
โรง  ทางดานหลังก็เปนพระตําหนักซึ่งมีเครื่องใชไมสอยตางๆ  จัดเก็บไวเปน
ระเบียบเรียบงาย และ นมัสการหอพระบาง ซึ่งเปนพระคูบานคูเมืองของหลวง
พระบาง เปนพระพุทธรูปประทับยืนปรางคหามสมุทรเปนพระพ3ุทธรูปศิลปะขอม
สมัยหลังบายน น้ําหนัก 54 กก. ประกอบดวยทองคํา 90% และยังมีพระพุทธรูป



 

 

นาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคประดิษฐานอยู ไดเวลาสมควร นําทาน
เดินทางมุงหนาสูสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ FD 
1031  
17.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 11,900 3,000 



 

 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 11,900 3,000 
15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 11,900 3,000 
29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 11,900 3,000 
06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 11,900 3,000 
08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 11,900 3,000 
13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 11,900 3,000 
20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 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 

 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหอง

เดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 
 คารถตูรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 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 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 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) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 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 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 
 


