
 

 

รหัสทัวร PKM1902893 

ทัวรลาว Highlight หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (QV) 
เยือนมรดกโลก   สัมผัสความงามตาดกวางสี   ทําบุญ-ตักบาตรขาวเหนียว 
เที่ยวพระราชวังเกา   ชมวัดเชียงทอง   
 



 

 

เยือนเมืองมรดกโลก / สัมผัสความงามตาดกวางสี 
ทําบุญ-ตักบาตรขาวเหนียว / เที่ยวพระราชวังเกา นมัสการพระบาง 

ชมวัดเชียงทอง  วัดหลวงคูบานคูเมือง / สกัการะพระธาตุพูสี 
 
              จาก  Lao Airlines  สายการบินแหงชาติ สปป. ลาว 

 
โปรแกรมการเดินทาง  1 ตลุาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
1. กรุป๊ออกเดินทางตอ้ง มีจาํนวนตั�งแต ่� ท่านขึ� นไป ไม่มีหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย และมี

ไกดท์อ้งถิ�น(พูดไทยได)้รอรบัที�สนามบินหลวงพระบาง 
2. ค่าบริการทวัรไ์ม่รวม ทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 800 บาท 

 



 

 

 
 
07.00 น. …พรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 10 

เคานเตอร W 
  สายการบินลาวแอรไลน (QV) 
10.25 น. ...เหินฟ�าทางสู หลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอรไลน เที่ยวบิน QV634 

ดวยเครื่อง ATR 70 ที่น่ัง มาตรฐาน ความปลอดภัยสูง (บรกิารอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ชม.40นาท ี

12.25 น. …ถึง สนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ...หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง  ( ไม
ตองทํา วีซาสํา หรับ PASSPORT ไทย   คาวีซาของชาวตางชาติบาง
ประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถาย 2 X 2 นิ้ว พ้ืน หลังสขีาว 2 ใบ 

 
  ไกดทองถิ่นรอรับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง โดยชูป�าย 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

…หลังอาหารกลางวัน นํา ทานเดินทางเขา
สู เกาะกลางเมืองหลวงพระบาง ที่โอบ
ลอมไปดวยสายน้ํา จากแมนํ้าคานไหลโอบ
มาบรรจบกับแมน้ําโขง ชมวิวความงดงาม
รอบๆเมือง.....จากน้ัน นําทานเท่ียวชมและ
ทําบุญที่ วัดใหมสุวันพูมาราม ซึ่งอยูถนน
ศรีสวางวงศตดิกับพระราชวงัหลวง สรางใน สมัยพระเจาอนุรุท ในป พ.ศ.
2337 หรือช่ือสั้นๆ วา วัดใหม วดัน้ีเคยเปนท่ีประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญ

วนัแรกของการเดนิทาง (�)      สนามบินสุวรรณภูมิ – หลวงพระบาง          ( ... / L / D ) 



 

 

ทันนับเปนสังฆราชองคสุดทายของลาว มีอุโบสถที่ สวยงามดวยศิลปะแบบอูบมุง 
และปจจุบันใชเปนโรงเรียนปริยัต ิ

   
…นําทานเที่ยวชมและทําบุญที่ วัดแสนสขุา
ราม วัดแสนสรางขึ้นในป พ.ศ. 2261 ตาม
ประวตัิกลาววาชื่อของวัด  มาจากเงินจํานวน 
100,000 กีบ ที่มีผูบรจิาคใหเปนทุนเร่ิม
สรางวัดแสนไดรบัการบูรณะ 2 คร้ัง โดยชาง
สกุลลาวจุดเดนคือ พระพุทธรูปยืนองคใหญ
องคเดียวภายในแขวงหลวงพระบาง 

 
 

...นําทานเท่ียวชมและทําบุญที่ วัดเชียงทอง เปนวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวงพระ
บางสรางขึ้นใน  สมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช กอนที่จะยายเมอืงหลวง
ไปเวียงจันทน และยังไดรับการอุปถัมภ
จาก  เจามหาชีวิตศรีสวางวงศ 
และเจาชีวิตศรีสวางวงศวัฒนา กษตัริย
สองพระองคสุดทายของลาว 
 บริเวณต้ังของวัดอยูทางทิศะวันออก
เฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบางใกล
บริเวณที่แมน้ําคานไหลมาบรรจบกันกับแมนํา้โขงมีพระอุโบสถ หรือภาษาลาว
เรียกวา “สิม” เปนหลังไมใหญโตนักหลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาดตํ่าลงมาก 
ซอนกันอยู 3 ชั้น เปนศิลปะแบบหลวงพระบางสวนกลางมีชอฟ�า ประกอบดวย 17 
ชอ ซึ่งเปนที่สังเกตกันวา เปนวัดที่พระมหากษัตริยสรางขึ้นจงึม ี17 ขั้น สวนสามัญ
จะสรางกันแค 1-7 ชอ เช่ือกันวาจะเก็บของมคีาไวในน้ันดวย สวนหนาบัน หรือ
ภาษาลาววา “โหง” เปนรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยูท่ีความสงบสงาสะอาดมี
การวางผังออกแบบและบํารุงรกัษาอยางดีเยี่ยม 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  



 

 

 
...นําทานเที่ยวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง หรือ ตลาดไนทบารซา เปนถนนคน
เดินตอนเย็นตั้งแตเวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง 
ลาวมง ชาวบานผานม แมแตชาวหลวงพระบางเองก็จะนําสินคาพื้นเมือง ไมวาจะ
เปนผาปก ผาทอมือ ผานุง ผาซ่ิน เครื่องเงิน เครื่องไม สินคามากมายถูกวางอยูบน

ถนนและริมทางเดินตั้งแตหนาพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย 
 

 สมควรแกเวลา นําทานเขาที่พัก SUNWAY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 

 
 
05.30 น. ตื่นเชารับอรุณที่สดใส กับแหลง

โอโซนที่บริสุทธิ์อีกแหงหน่ึงของโลก 
เพ่ือเตรียมตัว ทําบุญรบับุญ ...นํา
ทาน ทําบุญ-ตักบาตรขาวเหนียว 
กับ ชาวหลวงพระบาง ทุกเชา
ชาวหลวงพระบางทุกบานจะพากัน
ออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดนิมาตามถนนเปนรอยๆ รูป ซึ่งเปน
ภาพยามเชาที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะทอนถึงวิถีชีวติของสังคมอันสงบ
สุขและความเลื่อมใสศรัทธาท่ีมีตอพุทธศาสนาท่ีหยั่งรากลึกลงในวฒันธรรมของ
ชาวลานชาง 

วนัที�สองของการเดนิทาง (�)  หลวงพระบาง – ไหวพ้ระวดัดงั – นํ�าตกตาดกวางสี ( B / L /.. ) 



 

 

  ขาวเหนียวพรอมอุปกรณ สําหรับตักบาตร ทานละ100 บาท ไมรวมอยูใน
คาบริการทัวร 
 

...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 ชวิๆ เสนหแบบลาว 
ที่ตองหาม พลาด 
 

เชา   นํา ทานเดินทางกลับมายังที่พัก เพ่ือ รับประทานอาหารเชา  ณ โรงแรม 
 
...จากน้ัน นํา ทานเท่ียวชม วัดวิชุน
ราช  นมัสการ พระธาตุหมากโม 
เปนเจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบัว 
แตชาวลาวท่ัวไปเรียกวา พระธาตุ
หมากโม เน่ืองจากเห็นวามีรูปทรง
คลายแตงโมผาครึ่งหรอืทรงโองควํ่า 
คลายสถูปฟองนา ที่สาญจีประเทศ
อินเดีย ยอดพระธาตุมลีักษณะ
คลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชัน้
กลางและชั้นบนมีเจดียทิศทรงดอกบวัตมูทั้งสี่มุม  

 



 

 

...จากน้ันเยี่ยมชมพระราชวังเกา 
(Royal Palace Museum) และ 
หอพระบาง สรางขึ้นป พ.ศ.2447 
โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเปน
ผูออกแบบ เปนวังที ่เจามหาชีวิตศรี
สวางวงศ ทรงประทับอยูท่ีน่ีจน
สิ้นพระชนม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อป พ.ศ.2518 พระราชวังก็ไดถกูเปลี่ยนเปน พิพิธภัณฑ ภายในมีหอท่ี

ประดษิฐานองคพระบางพระพุทธรูปปางหามญาติ สูง 
83 ซม. หนัก 54 กก. และยังประกอบดวยหอฟงธรรม
หองรับแขกของเจามหาชีวิตและพระมเหส ีหองทอง
พระโรง ทางดานหลังกเ็ปนพระตา หนักซึง่มีเครื่องใช
ไมสอยตางๆ จัดเก็บไวเปนระเบียบเรียบงาย ( คาเขา
ชมภายในไมรวมอยูในบริการทัวร ) 
 

 
...จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาผาพื้นเมืองที่ บานผานม หมูบานทอผาดวยมือของ
ชาวไทล้ือท่ีอพยพมาจากสิบสองปนนาท่ีมีฝมอืในการทอผาสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 



 

 

…จากน้ัน นําเดินทางผานหมูบานชนบทชมวถิชีีวิตของชาวบานสู นํา้ตกตาดกวาง
สี (Kuang Xi Waterfall)หางจากหลวงพระบาง 30กโิลเมตร ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต โดยผานหมูบาน
ชนบทริมถนน 2 ขางทาง เปนหน่ึงใน
น้ําตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง 
มีแมน้ํา ใสสีมรกตตลอดป ชมความ
งามของน้ําตกที่ตกลดหลั่นเปนชั้นๆ
อยางสวยงามแตละช้ันเกิดจากการ
ผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร ม ี2 
ชั้น สภาพป�ารมร่ืน มีสะพานและ
เสนทางเดินชมรอบๆ น้ําตกใหเวลาอิสระดื่มด่ํา กบัธรรมชาติ  

 
...นําทานสักการะ พระธาตุพูสี ที่ต้ังอยูบนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมือง
หลวงพระบางนักทองเที่ยวท่ีมาเยือนหลวงพระบาง หากไมไดขึ้นไปก็เหมือนมาไม
ถึงหลวงพระบาง สองขางทางขึ้นพระธาตุรมร่ืนและหอมอบอวลไปดวยดงดอก
จําปาลาวหลากสีสัน(ชวง กพ.-มคี.) มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราช
ธานีเกาแกริมแมน้ําโขง ลอมรอบดวยทิวเขาสลบัซับซอนสมกับนามวา บานผา 
เมืองภูอูอารยะธรรมลานชาง ชมพระอาทิตยอัสดง และตัวเมืองหลวงพระบางใน
มุมสูงซึ่งเบ้ืองลางจะมองเห็นพิพิธภัณฑ โดยมีแมน้ําโขงเปนฉากหลัง และอีกดาน
หน่ึงจะเห็นน้ําคานที่ไหลมาบรรจบกบัแมน้ําโขง  

 



 

 

คํ่า จอดรับสงทุกทาน บริเวณดานหนาตลาดมดื  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 ชัน้ด ี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 SUNWAY หรือเทียบเทา 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา (Set Box) 
  ...นําทานสู สนามบินหลวงพระบาง 
07.20 น. เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวแอรไลน เที่ยวบินที่ QV633 
   (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
09.20 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดย
คํานึงถงึประโยชน  ของลูกคาเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 

วนัที�สามของการเดินทาง (�)     หลวงพระบาง – สนามบินสุวรรณภูมิ                     ( B / … / … ) 



 

 

อัตราคาบริการ    
เดินทาง  1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  2563 

( ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลังอาจตองเพ่ิมคาตั๋ว) 

 กําหนดวันเดินทาง  ผูใหญ 
พักหองละ 2 ทาน 

พักเด่ียว จาย
เพ่ิม  

4-6  ตุลาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
11-13  ตุลาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
12-14  ตุลาคม  2562     ( Long   
weekend  )  12,555.-บาท 1,700.-บาท 

18-20  ตุลาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
25-27  ตุลาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
1-3  พฤศจิกายน  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
8-10  พฤศจิกายน  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
15-17  พฤศจกิายน  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
22-24  พฤศจกิายน  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
29 พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
6-8  ธันวาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
13-15  ธันวาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
20-22  ธันวาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
27-29  ธันวาคม  2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
28-30  ธันวาคม 2562    ( Long   
weekend  ) 13,999.-บาท 1,700.-บาท 

30 ธันวาคม - 1 มกราคม 2563  ( Long   
weekend  ) 13,999.-บาท 1,700.-บาท 

3-5  มกราคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
10-12  มกราคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
17-19  มกราคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
24-26  มกราคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 



 

 

31 มกราคม - 2 กมุภาพันธ 2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
7-9  กุมภาพันธ  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
8-10  กุมภาพันธ  2563    ( Long   
weekend  ) 12,555.-บาท 1,700.-บาท 

14-16  กมุภาพันธ  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
21-23  กุมภาพันธ  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
28 กุมภาพันธ - 1 มนีาคม 2562 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
6-8  มีนาคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
13-15  มนีาคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
20-22  มีนาคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
27-29  มีนาคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

 คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิลาว แอร
ไลน(QV) 

 รถตูปรบัอากาศนําทานทองเที่ยวตลอดรายการ 
 ที่พัก 2 คืน ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามที่ระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมการทองเที่ยวประเทศลาว ตามท่ีระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 มัคคุเทศกทองถิน่ พูดภาษาไทย ดูแลทานตลอดการเดินทาง 
 ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม บริษัทไทยประกันภัย 
 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม  
 อาหารและเครื่องด่ืม และ คาใชจายสวนตัวตาง ๆ นอกเหนือจากทีร่ายการ

รายการระบุไว 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหักภาษหีัก ณ ที่จาย 3 % 
 ธรรมเนียมวีซา สําหรับลูกคาตางชาติ ที่ไมใชคนไทย 
 คาเขาภายในของพระราชวัง 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 800 บาท 
 ขาวเหนียวพรอมอุปกรณ สําหรับตักบาตร ที่เมืองหลวงพระบาง 100 บาท

ตอทาน 
 

หมายเหตุ  
1. อัตราคาบริการเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 

เปลี่ยนแปลง เล่ือนวันเดินทางได และ/หรือ ขอคืนเงินคาทัวร คาจองทัวร 
2. กรุปออกเดินทางตองมีจํานวนไมตํ่ากวา 2 ทานขึน้ไป /ไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 

และมีไกดทองถิ่นรอรับที่สนามบินหลวงพระบาง กรณีไมถึงไมสามารถออกเดินทางได 
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอย 10 วัน  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราคาบรกิาร เน่ืองจาก คาภาษี เซอรชารทน้ํามันสาย
การบินปรบัขึ้น และ/หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน  

4. กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทฯกอน
ทําการจอง มิฉะนัน้บรษิัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น  

5. สายการบินมีนโยบายใน จํากัดน้ําหนักทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม  กรณีน้ําหนักกระเป�าเกิน 
20 กิโลกรัม ทานตองชําระคาน้ําหนักสวนเกนิกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบิน
เรียกเก็บ 

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

 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจองทัวร   
- การจองทัวร ชําระทานละ 2,000 บาท พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ทีเ่หลืออายุการใชงาน
ไมตํ่ากวา 6 เดือน 
  นับจากวันหมดอายุ และเหลือหนาวางติดกันอยางนอย 2 หนา 
- คาทัวรที่เหลือ ชําระกอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทาน
งดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เน่ืองจากรายการทัวรแบบเหมาเหมา
จาย 
 
หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลกูคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 8 ทาน 
2 .ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมกีารปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 



 

 

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

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดนิทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การขบัรถในลาว จํากัดความเร็ว ไมเกิน 60-80 กมตอช่ัวโมง (แลวแตพื้นที่) 
13. บรกิารน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
14. ทางบริษัทฯ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นที่อยูเหนือการควบคมุของ

เจาหนาท่ี อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุวุนวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติตางๆ 
ฯลฯซึ่งอาจจะทําใหทางสายการบินงดเวนการบินตามเวลาที่กําหนด และ/หรือตารางเวลาบิน
ของสายการบินที่ใชในเท่ียวบินน้ันๆ ไมสามารถเดินทางตามเวลาที่กําหนด โดยคาใชจาย
เพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย 
ความลาชาจากอุบัติเหตุตางๆฯลฯรวมถงึการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองจากทาง
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง อันเน่ืองมาจากมสีิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม



 

 

ถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชนทุกทานสมาชิก
เปนสําคัญ 


