
 

 

รหัสทัวร BID2000506 
ทัวรลาว มหัศจรรย...ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (FD) 
หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด - ตักบาตรขาวเหนียว-บานผานม-ถํ้าติ่ง-บานชางไห-
นํ้าตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสูขวัญ - วัดเชียงทอง-วัดวชิุนราช-วัดใหมสุวรรณภมูาราม-
พระราชวังเกา-หอพระบาง 



 

 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษ-ีตลาดมืด ไ (-/-/เย็น)                                                                                                                        

 
11.00 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประต ู1 เคานเตอรสาย

การบินไทยแอรเอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก
แกทุกทาน  

13.55 น.   ออกเดินทางสูเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเท่ียวบิน FD 1030   **ไมมีอาหาร
บนเคร่ือง** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15.20 น.    เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
                จากนั้นนาํทานเดินขึ้นบันได 328 ข้ันสู พระธาตุภูษ ี(Phou Si Mountian) สอง

ขางทางรมรื่นดวยตนดอกจําปา ภูษี นี้หมายถงึ “ภูศร”ี คือเปนศรีของเมืองหลวงพระ
บางนั่นเอง ตั้งโดดเดนกลางใจเมืองมีจุดชมววิ
กอนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บานเรือน 
ทอดยาวขนานกับแมนํา้โขงจรดปากแมนํ้าคาน
ยอดสูงสุดของภูษี อยูบนพื้นที่ราบแคบๆ ตัว
พระธาตุเปนทรงดอกบวัส่ีเหลี่ยมทาสีทอง 
ตั้งอยูบนฐานส่ีเหล่ียมยอดประดับดวย
เศวตฉัตรทองสําริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็น แบบนี้
แสงแดดจะสององคพระธาตุเปนสีทองสุกปล่ัง มีทางเดินรอบองคพระธาตุสามารถชม
ทิวทัศนตัวเมืองหลวงพระบางไดเกือบรอบเลยทีเดียว 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารเมืองหลวงพระบาง หลังทานอาหาร  นํา
ทาน ชมถนนขาวเหนยีว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง
ไวเปนของฝากหรือเปนท่ีระลึก  

พักท่ี        Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเทาระดับ 
4 ดาวของประเทศลาว 

 

วันที่สอง ตักบาตรขาวเหนียว-บานผานม-ถ้ําต่ิง-บานชางไห-นํ้าตกตาดกวงชี-พิธีบายศรี
สูขวัญ ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                              

 
05.00  น. ตื่นเชาไปรวม ทําบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางทุกเชาชาวหลวงพระบางทุก

บานจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเปนรอยๆ รปู
ซึ่งเปนภาพยามเชาที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง
โดยสะทอนถึงวิถชีีวิตของสังคมอันสงบสุขและความ
เล่ือมใสศรัทธาที่มีตอพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลง
ในวัฒนธรรมของชาวลานชางและนําทานแวะเที่ยว
ชม ตลาดเชา  



 

 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 
               จากนั้นนําทานแวะชอปปم�งผาพื้นเมืองท่ี บานผานม เปนหมูบานชาวไทลื้อ มีฝมอืใน

การทอผาอยางสวยงาม อดีตเปนแหลงทอผาถวายแดเจามหาชีวิต ปจจุบันผาทอจาก
บานผานมนี้มชีื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุมตั้งเปนศูนยหัตถกรรมแสดงสินคา และ
ยังมีการสาธิตใหทานชมดวย จากนั้นนําทานลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศนสองฝم�งแมนํ้า
โขง ถ้ําต่ิง (Ting Cave) ซึ่งเปนถํ้าอยูบนหนาผาริมแมน้ําโขงมีอยู 2 ถํ้า คือ ถํ้าลาง
และถํ้าบน ถํ้าติง่ลุม หรือ ถํ้าลางสูง 60 เมตร จากพ้ืนนํ้ามีลักษณะเปนโพรงนํ้าตื้นๆ 
มีหินงอกหินยอย มีพระพุทธรูปไมจํานวนนับ 2,500 องค สวนใหญจะเปนพระยืน มี
ทั้งปางประทานพร และปางหามญาต ิถํ้าติง่บน จะไปทางแยกซายเดนิขึ้นบันไดไป 
218 ข้ัน ปากถํ้าไมลึกมากมีพระพุทธรูปอยูในถํ้าแตไมมากเทาถํ้าลาง สมัยโบราณ
เปนท่ีสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ�า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ตอมาพระเจาโพธิสาร
ทรงเล่ือมใสพระพุทธศาสนาเปนผูนําพระพุทธรูปเขามา และจึงทรงใชถ้ําติ่งเปน
สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิทางพุทธศาสนาแลวลองเรือกลับ  

 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวันพื้นบานแบบขันโตก บนเรือ พรอมดืม่ดํ่ากับบรรยากาศ 
ริมฝم�งแมนํ้าโขง 

   
 
 
 
 
 



 

 

                กอนถึงตวัเมืองหลวงพระบางแวะ บานชางไห ชมวถิชีีวิตของชาวบานที่อยูรมิแมนํ้า
โขง มีอาชีพในการหมกัสาโท และตมเหลาขาว จําหนายและยังเปนแหลงรวมสินคา
พื้นเมืองจําพวก ผาทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจําหนายอยางเปน
ระเบียบ ชมความรวมมือของชาวบานท่ีไดจัดแตงลานบาน อยางสวยงามเพ่ือรอรับ
นักทองเที่ยว ไดเวลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลับสูตัวเมืองหลวงพระบาง 

บาย นําเดินทางผานหมูบานชนบทชมวิถชีีวิตของชาวบานสู นํ้าตกตาดกวงชี(Kuang Xi 
Waterfall) หางจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต หนึ่ง
ในนํ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของนํ้าตกที่ตกลดหลั่นเปนชั้นๆ
อยางสวยงามแตละชั้นเกิดจากการผสมของหนิปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพ
ป�ารมรื่น มีสะพานและเสนทางเดินชมรอบๆ นํ้าตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ไดเวลาสมควรนําทุกทานเดินทางกลับเขาสูเมืองหลวงพระบาง 
ค่ํา ไ รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารเมืองหลวงพระบาง  (พเิศษ!! พิธี

บายศรีสูขวัญตามประเพณีพื้นบานของหลวงพระบาง) 
พักท่ี      Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเทาระดับ 

4 ดาวของประเทศลาว 
 
 



 

 

วันที่สาม วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหมสุวรรณภูมาราม-พระราชวังเกา-หอพระบาง-
-กรุงเทพฯ     ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                              

 
เชา   ไ บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 
                นําทานเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เปนวัดหลวงคูบานคูเมือง

หลวงพระบางสรางข้ึนในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชกอนที่จะยายเมืองหลวงไป
เวียงจันทน และยังไดรบัการอุปถัมภจากเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิตศรีสวาง
วงศวฒันา กษัตริยสองพระองคสุดทายของลาว บริเวณท่ีตั้งของวัดอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกลบริเวณท่ีแมนํ้าคานไหลมาบรรจบ
กันกับแมน้ําโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา “สิม” เปนหลังไมใหญโตนัก 
หลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาดตํ่าลงมาก ซอนกันอยู 3 ชั้น เปนศิลปะแบบหลวง
พระบาง สวนกลางมี ชอฟ�า ประกอบดวย 17 ชอ ซึ่งเปนที่สังเกตกันวา เปนวัดท่ี
พระมหากษัตริยสรางขึน้จึงมี 17 ข้ัน สวนสามญัจะสรางกันแค 1-7 ชอ เชื่อกันวาจะ
เก็บของมีคาไวในน้ันดวย สวนหนาบัน หรือภาษาลาววา “โหง” เปนรูปเศียรนาค ความ
งามของวัดอยูท่ีความสงบสงาสะอาดมีการวางผังออกแบบและบํารุงรักษาอยางดีเยี่ยม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                จากนั้นนาํทานเทียวชม วัดวิชุนราช นําทานนมัสการ พระธาตุหมากโม เปนเจดีย
ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แตชาวลาวท่ัวไป
เรียกวา พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นวามี
รูปทรงคลายแตงโมผาครึ่งหรือทรงโอควํ่า 
คลายสถูปฟองน้ําที่สาญจี ประเทศอินเดีย 
ยอดพระธาตุมีลักษณะคลายรัศมีแบบเปลว
ไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย 
บริเวณมมุฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิศทรงดอกบวัตมูท้ังสี่มุม 

เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                หลังอาหารนําทานเดินทางไปวัดใหมสุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียก

กันสั้นๆวา "วัดใหม" เคยเปนท่ีประทับของสมเด็จพระสังฆราชบญุทัน ซึ่งเปนสมเด็จ
พระสังฆราชองคสดุทายของลาวและยังเคยเปนท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู
เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจามหาชีวติสักรินฤทธ์ิ จนกระท่ังถึงป
พ.ศ. 2437 จึงไดอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบ
จนกระท่ังปจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแหงนี้ส่ิงท่ีเราจะสังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัด
อ่ืนๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเปนอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ มีชายคา
ปกคลมุทั้งส่ีดานสองระดับตอเนื่องกัน จากน้ัน นําทานชม พระราชวังเกา (Royal 
Palace Museum) เปนวังท่ี เจามหาชีวติศรีสวางวงศ ทรงประทับอยูที่น่ีจน
ส้ินพระชนม  เม่ือมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป พ.ศ.2518  พระราชวังก็ได
ถูกเปลี่ยนเปน พิพิธภัณฑ ประกอบดวยหอฟงธรรมหองรบัแขกของเจามหาชีวิตและ
พระมเหสี หองทองพระโรง  ทางดานหลังก็เปนพระตําหนักซึ่งมีเครือ่งใชไมสอยตางๆ  
จัดเก็บไวเปนระเบียบเรียบงาย และ นมัสการหอพระบาง ซึ่งเปนพระคูบานคูเมือง
ของหลวงพระบาง เปนพระพุทธรูปประทับยนืปรางคหามสมุทรเปนพระพุ3ทธรูป
ศิลปะขอมสมัยหลังบายน นํ้าหนัก 54 กก. ประกอบดวยทองคํา 90% และยังมี
พระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคประดิษฐานอยู ไดเวลาสมควร นํา
ทานเดินทางมุงหนาสูสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ FD 1031 
**ไมมีอาหารบนเคร่ือง** 

17.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 
 

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

วันเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง 
ราคาจอยแลนด 

(ไมรวมต๋ัว
เครื่องบิน) 

พักเดี่ยว 

28-01 มี.ค. 63 24+1 13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

13-15 มี.ค. 63 24+1 13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

27-29 มี.ค. 63 24+1 13,900 13,500 12,900 9,900 3,000 

04-06 เม.ย. 63 24+1 15,900 15,500 14,900 11,900 3,000 

11-13 เม.ย. 63 24+1 15,900 15,500 14,900 11,900 3,000 

12-14 เม.ย. 63 24+1 16,900 16,500 15,900 12,900 3,000 

13-15 เม.ย. 63 24+1 16,900 16,500 15,900 12,900 3,000 



 

 

08-10 พ.ค. 63 24+1 12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

22-24 พ.ค. 63 24+1 12,900 12,500 11,900 8,900 3,000 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมลูคาเพิ่ม 7%  
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหอง

เด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 คารถตูรับ-สงสถานที่ทองเท่ียวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขประกันการเดนิทาง  คาประกันอุบติัเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ



 

 

คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

 
 



 

 

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเครือ่งบิน, ตั๋วรถทัวร, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง



 

 

ธรรมชาต(ิซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมกีารคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  



 

 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนส่ิงที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน
ของทานเอง** 


