
 

 

รหัสทัวร PKM1901815 

ทัวรลาว ไหวพระ 5 วัด หลวงพระบางเวียงจันทน 2 วัน 1 คืน (QV) 
เยือนมรดกโลก   แวะนครเวียงจันทน   สักการะพระธาตุพูสี 
นมัสการพระธาตุหลวง   อ่ิมบุญ อ่ิมใจ ไหวพระ 5 วัดดัง 
 

 



 

 

                 จาก Lao Airlines สายการบินแหงชาติ สปป. ลาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง  1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
07.30 น. …พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 10 

เคานเตอร W 
  สายการบินลาวแอรไลน(QV) 
10.20 น. ...เดินทางสู หลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอรไลน เที่ยวบิน QV634 
  (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
12.20 น. …ถึง สนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ...หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง  
  ไกดทองถิ่นรอรับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง โดยชูป�าย 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง (�)      สนามบินสุวรรณภมิู – หลวงพระบาง          (…. / L / …. ) 

หมายเหต ุ
1. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจาํนวนตั�งแต ่� ท่านขึ� นไป ไม่มีหัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมี

ไกดท์อ้งถิ� น(พูดไทยได)้รอรบัที�สนามบินหลวงพระบาง 
2. ค่าบรกิารทวัรไ์ม่รวมทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 600 บาท 



 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
...นําทานเที่ยวชมและทําบุญที่ วัดใหมสุวัน
พูมาราม  ซึ่ งอยูถนนศรีสวางวงศติดกับ
พระราชวงัหลวง สรางใน สมัยพระเจาอนุ
รุท ในป พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆ วา วัด
ใหม  วัด น้ี เคยเปนที่ ประทับของสมเด็ จ
พระสังฆราช บุญทัน นับเปนสังฆราชองค
สุดทายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามดวยศิลปะแบบอูบมุง และปจจุบันใชเปน
 โรงเรียนปริยัต ิ
 
…นําทานเที่ยวชมและทําบุญที่ วัดแสนสุขา
ราม วัดแสนสุขาราม  สรางขึ้นในป 
พ.ศ. 2261 ตามประวัติกลาววาชื่อของวัด
มาจากเงินจํานวน 100,000 กีบ ที่มีผู
บริจาคใหเปนทุนเร่ิมสรางวัดแสนไดรบัการ
บูรณะ 2 ครั้ง โดยชางสกุลลาว จุดเดนคือ 
พระพุทธรูปยืนองคใหญองคเดียวภายในแขวงหลวงพระบาง 
 
 ...นําทานเที่ยวชมและทําบุญที่ วัดเชียงทอง เปนวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวงพระ
บางสรางขึ้นในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช กอนที่ จะยายเมืองหลวงไป
เวียงจันทน และยังไดรับการอุปถัมภจาก เจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิตศรี
สวางวงศวัฒนา กษัตริยสองพระองคสุดทายของลาว  บริเวณตั้งของวัดอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบางใกลบริเวณที่แมน้ําคาน  
 ไหลมาบรรจบกันกับแมน้ําโขงมีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา “สิม” เปนหลัง
ไมใหญโตนัก หลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาดตํ่าลงมาก ซอนกันอยู 3 ชั้น เปน
ศิลปะแบบหลวงพระบาง สวนกลางมีชอฟ�า ประกอบดวย 17 ชอ ซึ่งเปนที่สังเกต
กันวา เปนวัดที่พระมหากษัตริยสรางขึ้นจึงมี 17 ขั้น สวนสามัญจะสรางกันแค 1-7 
ชอ เช่ือกันวาจะเก็บของมีคาไวในน้ันดวย สวนหนาบัน หรือ ภาษาลาววา “โหง” 



 

 

เปนรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยูท่ีความสงบสงาสะอาดมีการวางผัง  
 ออกแบบและบํารุงรักษาอยางดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
…จากน้ัน นําเที่ ยวชม วัดสิ ริมงคลไชยยาราม  ตั ววัดหันหน าไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศาสนสถานสวน
ใหญยังคงสภาพเดิม เลาสืบตอกันมาวา
สรางในปพ.ศ. 2306 ในรัชสมัยพระเจา
โชติกะกุมาร สิมหรืออุโบสถมีลักษณะ
แบบหลวงพระบางโดยทั่ ว ไป  ได รับ
ซอมแซมครั้งลาสุดเม่ือป พ.ศ. 2488 ชาง
สกุลผูรับหนาที่ปฏิสังขรณ เปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย จึงทรงผลใหรูปทรงสถาปตยกรรมของวัดน้ีเปนแบบผสมผสานตามไปดวย 
เห็นไดอยางชัดเจนจากระเบียงโถงดานหนาเปนศิลปะแบบหลวงพระบาง ทรวงทรง
หลังคาเปนแบบเชียงขวาง และประดับตกแตงดวยกระจกสีโมเสกแบบเวียงจันทน 
หนาจั่วประดับลวดลายสวยงาม 

 



 

 

 
  ...นําทานสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยูบนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลาง
เมืองหลวงพระบาง นักทองเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไมไดขึ้นไปก็เหมือน
มาไมถึงหลวงพระบาง สองขางทางขึ้นพระธาตุรมรื่นและหอมอบอวลไปดวยดง
ดอกจําปาลาวหลากสีสัน(ชวง กพ.-มีค.) มองจากยอด พูสีคือภาพพานอรามาของ
ราชธานีเกาแกริมแมน้ําโขง ลอมรอบดวยทิวเขาสลับซับซอนสมกับนามวา บานผา 
เมืองภูอูอารยะธรรมลานชาง ชมพระอาทิตยอัสดง และตัวเมืองหลวงพระบางใน
มมุสูง  ซึ่งเบ้ืองลางจะมองเห็นพิพิธภัณฑ โดยมีแมน้ําโขงเปนฉากหลัง และอีกดาน
หน่ึงจะเห็นน้ําคานที่ไหลมาบรรจบกับแมน้ําโขง 

 
  ...นําทานเท่ียวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง หรือ ตลาดไนทบารซา เปน
ถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุม ก็จะมีชาวลาวสูง 
ลาวเทิง ลาวมง ชาวบานผานม แมแตชาวหลวง พระบางเองก็จะนําสินคาพื้นเมือง 
ไมวาจะเปนผาปก ผาทอมือ ผานุง ผาซ่ิน เครื่องเงิน เครื่องไม   
 สินคามากมายถูกวางอยูบนถนนและริมทางเดินตั้งแตหนาพระราชวังจนสุดหัวถนน  
อิสระตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า จอดรับสงทุกทาน บริเวณดานหนาตลาดมืด  อิสระอาหารคํ่า ใหคณุไดเลือกลิ้ม
ลองอาหารแบบทองถิ่น  ในซอยถนนขาวเหนียว  (ตามรอย Amazing  ของ
หลวงพระบาง) หรือหาของอรอยๆ  
เกไก ๆ เชน รานอาหารฝร่ังเศส รานเทห แบบสไตล Chill out Restaurant is 
recommend 
- รานอาหารบานโบราณ (Antique House Restaurant) 
- รานอาหารฝร่ังเศส ชั้นด ีราคาถูก แนะนํา Dao Fa Bristo restaurant พอ
ครัวฝรัง่เศส พูดลาว 
    เมนูแนะนํา ปลานิลแมนา โขง Filet แสนอรอย พรอม ของหวานอรอย อีก
มากมาย 

 
20.30 น.   รถตูปรบัอากาศ และไกดรอรับทุกทาน บริเวณจุดนัดพบ กลับสูโรงแรม  

 นําทานเขาที่พัก ภูศรี เกสทเฮาส  หรือเทียบเทา 
  

 
05:30 ตื่นเชารับอรุณที่สดใส กับแหลงโอโซนที่บริสุทธิ์อีกแหงหนึ่งของโลก เพ่ือ

เตรียมตัวทําบุญรับบุญ...นําทาน 
ทําบุญ-ตักบาตรขาวเหนียว กับชาว
หลวงพระบาง ทุกเชาชาวหลวงพระบาง
ทุกบานจะพากันออกมาน่ังรอตักบาตร
พระสงฆที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเปน
รอยๆ รูป ซ่ึงเปนภาพยามเชาที่มีชีวิตชีวา
ของหลวงพระบาง โดยสะทอนถึงวิถีชีวติ
ของสังคมอันสงบสุขและความเล่ือมใสศรัทธาที่มีตอพุทธศาสนาท่ีหยั่งรากลึกลงใน
วัฒนธรรมของชาวลานชาง 
 
ขาวเหนียวพรอมอุปกรณ สําหรับตักบาตร ทานละ100 บาท ไมรวมอยูใน
คาบริการทัวร 

วนัที�สองของการเดินทาง (�)     หลวงพระบาง  - เวียงจนัทน ์– กรุงเทพฯ    ( B / L / …. ) 



 

 

เชา   นํา ทานเดินทางกลับมายังที่พัก เพ่ือ รับประทานอาหารเชา  ณ โรงแรม 
...จากนั้นนําทานสัมผัสกับวถิีชีวติ พอคา แมคาชาวบาน ณ. ตลาดเชาหลวงพระ
บาง ซึ่งเปน  ตลาดชุมชนเกาแก เปนที่จําหนาย พืชผักปลา และ ของป�าและของ
หายาก รวมถึงอาหารสําเร็จรูปลาว หลากหลายชนิด และ ของใชตางๆๆอาทิ ผา
ทอมือ ในรูปแบบตางๆ ก็จะมีวางขายในตลาดแหงน้ี  และ ตอนทายตลาด 
ทางออก ริมแมน้ําโขง ทานจะไดพบกับรานกาแฟ ประชานิยม ชิวๆ เสนหแบบลาว 
ที่ตองหาม พลาด 
อิสระถายรูป ชมเมือง ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นพบกันที่จุดนัดหมาย  
 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  ...สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินหลวงพระบาง 
13.05 น. ...นําทานเดินทางสู นครเวียงจันทน โดยสายการบินลาว แอรไลน  เที่ยวบินที่ 

QV102 
13.50 น. ...เดินทางถึง สนามบินวัตไต ...หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  
 
             ไกดทองถิ่นรอรับคณะที่สนามบินวตัไต โดยชูป�าย 
 
 
 
 
 
   ...จากน้ันนําทานชม ประตูชัย ซึ่งเปนสัญลักษณของชัยชนะและอธิปไตยของลาว 

อิสระใหทานได ชมและถายรูปตามอัธยาศัย 
  ...นําทานมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเวียงจันทน ชมศิลปะ

แบบลานชาง และถายรูปเลือกชมของพื้นเมืองที่แมคาชาวลาวนํามาจําหนาย 



 

 

16.30 น.  ...สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินวัตไต  
 
18.40 น.   เดินทางกลับสู กรุงเทพ โดยสายการบินลาว แอรไลน เที่ยวบินที่ QV445 
 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
 
19.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
หมายเหตุ   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดย
คํานึงถงึประโยชน ของลูกคาเปนสําคัญ 
  



 

 

อัตราคาบริการ    
เดินทาง  1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  2563 

( ที่น่ังจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลังอาจ ตองเพ่ิมคาตั๋ว) 
 กําหนดวันเดินทาง 

 ผูใหญ 
พักหองละ 2 ทาน พักเดี่ยว จายเพ่ิม  

5-6  ตุลาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
12-13  ตลุาคม  2562    ( Long   weekend  ) 10,988.-บาท 1,500.-บาท 
13-14  ตลุาคม  2562     ( Long   weekend  )  10,988.-บาท 1,500.-บาท 
19-20  ตุลาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
26-27  ตุลาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
2-3  พฤศจิกายน  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
9-10  พฤศจิกายน  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
16-17  พฤศจิกายน  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
23-24  พฤศจิกายน  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
7-8  ธันวาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
14-15  ธันวาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
21-22  ธันวาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
28-29  ธันวาคม  2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
4-5  มกราคม  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
11-12  มกราคม  2563  ( Long   weekend  ) 10,988.-บาท 1,500.-บาท 
18-19  มกราคม  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
25-26  มกราคม  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
1- 2 กุมภาพันธ 2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
8-9  กุมภาพันธ  2563    ( Long   weekend  ) 10,988.-บาท 1,500.-บาท 
15-16  กุมภาพันธ  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
22-23  กุมภาพันธ  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
29 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2562 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
7-8  มีนาคม  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
14-15  มีนาคม  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
21-22  มีนาคม  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
28-29  มีนาคม  2563 9,988.-บาท 1,300.-บาท 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม  
 คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง-เวียงจันทน-กรงุเทพฯ โดยสายการบินลาว 

แอรไลน(QV) 
 รถตูปรบัอากาศนําทานทองเที่ยวตลอดรายการ 
 ที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ 
 อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามที่ระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมการทองเที่ยวประเทศลาว ตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 มัคคุเทศกทองถิ่น พูดภาษาไทย ดูแลทานตลอดการเดินทาง 
 ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินสงูสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม บริษัทไทยประกันภัย 
 

อัตราคาบริการไมรวม  
 อาหารและเครื่องด่ืม และ คาใชจายสวนตัวตาง ๆ นอกเหนือจากทีร่ายการรายการระบุ

ไว 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหักภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 ธรรมเนียมวีซา สําหรับลูกคาตางชาติ ท่ีไมใชคนไทย 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 600 บาท 
 ขาวเหนียวพรอมอุปกรณ สําหรับตักบาตร ที่เมืองหลวงพระบาง 100 บาทตอทาน 

 
หมายเหตุ  
1. อัตราคาบริการเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 

เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได และ/หรือ ขอคืนเงินคาทัวร คาจองทัวร 
2. กรุปออกเดินทางตองมีจํานวนไมตํ่ากวา 8 ทานขึ้นไป /ไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 

และมีไกดทองถิ่นรอรับที่สนามบินหลวงพระบาง กรณีไมถึงไมสามารถออกเดินทางได 
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอย 10 วัน  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราคาบรกิาร เน่ืองจาก คาภาษี เซอรชารทน้ํามันสาย
การบินปรบัขึ้น และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน  



 

 

4. กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทฯกอน
ทําการจอง มิฉะน้ันบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น  

5. สายการบินมีนโยบายใน จํากัดน้ําหนักทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  กรณีนํ้าหนักกระเป�าเกิน 
20 กิโลกรัม ทานตองชําระคาน้ําหนักสวนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบิน
เรียกเก็บ 

6. เอกสารที่ประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ทีเ่หลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 
6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหนาวางติดกนัอยางนอย 2 หนา  

 
 
เงื่อนไขการจองทัวร   
- การจองทัวร ชําระทานละ 2,000 บาท พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ท่ีเหลืออายุการใชงาน
ไมตํ่ากวา 6 เดือน 
  นับจากวันหมดอายุ และเหลือหนาวางติดกันอยางนอย 2 หนา 
- คาทัวรที่เหลือ ชําระกอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทาน
งดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เน่ืองจากรายการทัวรแบบเหมาเหมา
จาย 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลกูคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 8 ทาน 
2 .ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบินโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. กอนตัดสินใจจองทัวร ทานควรอานเงื่อนไขตางๆ ใหครบถวนจนเปนที่พอใจกอนชําระ
คาบรกิาร ท้ังน้ีเพื่อเปนประโยชนแกตวัทานและสมาชิกเอง และเมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจา
หรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ในบริษัท ฯ กําหนด 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การขับรถในลาว จํากัดความเร็ว ไมเกิน 60-80 กมตอช่ัวโมง (แลวแตพื้นท่ี) 
13. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
14. ทางบริษัทฯ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยูเหนือการควบคุมของ

เจาหนาท่ี อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุนวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติตางๆ 
ฯลฯซึ่งอาจจะทําใหทางสายการบินงดเวนการบินตามเวลาที่กําหนด และ/หรือตารางเวลาบิน
ของสายการบินที่ใชในเท่ียวบินน้ันๆ ไมสามารถเดินทางตามเวลาท่ีกําหนด โดยคาใชจาย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย 
ความลาชาจากอุบัติเหตุตางๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองจากทาง
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม
ถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชนทุกทานสมาชิก
เปนสําคัญ 


