
 

 

รหัสทัวร BID2000522 
ทัวรลาว มหัศจรรย...ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (PG) 
หลวงพระบาง – นํ้าตกตาดกวางส ี– ลองเรือชมพระอาทิตยตกดิน - ตลาดมดื - บานชาง
ฆอง-ถํ้าติ่ง – บานชางไห – พระราชวังเกา – วัดเชียงทอง – วดัใหม – พระธาตุษูสี - บายศรี
สูขวัญ – ใสบาตรขาวเหนียว – วดัวิชนุราช - บานผานม 



 

 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-นํ้าตกตาดกวางสี-ลองเรือชมพระอาทิตยตกดิน-
ตลาดมืด ไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           

 
06.30 น.   พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู4 เคาทเตอร F สายการบินบางกอก

แอรเวย Bangkok Airway (PG) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.25 น.    ออกเดินทางสูหลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน PG 941  ** บริการอาหารบนเคร่ือง** 
11.35 น.    เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
เท่ียง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 นําเดินทางผานหมูบานชนบทชมวิถชีีวิตของชาวบานสู นํ้าตกตาดกวางสี (Kuang 

Xi Waterfall)หางจากหลวงพระบาง 30กโิลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต โดย
ผานหมูบานชนบทรมิถนน 2 ขางทาง เปนหน่ึงในนํ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระ
บาง มีแมน้ําใสสีมรกตตลอดป ชมความงามของน้ําตกที่ตกลดหลั่นเปนชั้นๆอยาง
สวยงามแตละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร ม ี2 ชั้น สภาพป�ารม



 

 

รื่น มีสะพานและเสนทางเดินชมรอบๆ นํ้าตก ใหเวลาอิสระดื่มดํ่ากบัธรรมชาต ิและ 
อิสระกับการเลนน้ํา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา นําทานลงเรือเพื่อชมบานเรือน และการดํารงชีวิตของชาวเมืองหลวงพระบาง ใหทาน
เพลิดเพลินกับบรรยากาศพระอาทิตยอัสดง และไ อ่ิมอรอยกับอาหารบนเรือ 
จากนั้น นําทานเลือกซื้อสินคาที่ ตลาดมืด ซึ่ง
ชาวหลวงพระบางจะวางของขายตามถนนศรี
สวางวงศจนถงึหนาพระราชวัง ใหทุกทาน
เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยพ้ืไวเปนของฝาก
หรือเปนของที่ระลึก  

 ทีพ่ัก      Chitchareung Muanglouang Hotel 
ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

 
 
 
 



 

 

วันที่สอง บานชางฆอง-ถ้ําต่ิง-บานชางไห-พระราชวังเกา-วัดเชียงทอง-วัดใหม-พระธาตุษู
สี-บายศรีสูขวัญ ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                              

 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
                   จากน้ันนําทานเยี่ยมชม บานชางฆอง ศูนยหัตกรรมพื้นบานอีกแหงหนึ่งของเมืองหลวง

พระบางที่รวบรวมสินคาหัตกรรมงานฝมือตางๆ ไวสําหรับนักทองเที่ยวเขาเย่ียมชม
หรือเรียนรูวิธีการทํา อาทิ การทํางานกระดาษสา การทอผาไหมของลาว จากนั้น
เดินทางสูทาเรือบานชางไห เพ่ือลองเรือเดินทางชมวิวทิวทัศนสองฝم�งแมนํ้าโขงสู ถํ้าติ่ง 
ซึ่งเปนถํ้าอยูบนหนาผาริมแมนํ้าโขงมีอยู 2 ถํา้ คือ ถํ้าลางและถํ้าบน ถํ้าติ่งลุม หรือ ถํ้า
ลางสูง 60 เมตร จากพื้นนํ้ามีลักษณะเปนโพรงนํ้าตื้นๆ มีหินงอกหนิยอย มี
พระพุทธรูปไมจํานวนนับ 2,500 องค สวนใหญจะเปนพระยืน มีท้ังปางประทานพร 
และปางหามญาติ ถํ้าติง่บน จะไปทางแยกซายเดินขึ้นบันไดไป 218 ข้ัน ปากถํ้าไมลึก
มากมีพระพุทธรูปอยูในถํ้าแตไมมากเทาถํ้าลาง สมัยโบราณเปนที่สักการะบวงสรวง
ดวงวญิญาณ ผีฟ�า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ตอมาพระเจาโพธิสารทรงเลื่อมใส
พระพุทธศาสนาเปนผูนําพระพุทธรูปเขามา และจึงทรงใชถํ้าติ่งเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ
ทางพุทธศาสนา 

  

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
              จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู บานชางไหชมวิถชีีวิตของชาวบานท่ีอยูริมแมนํ้าโขง มี

อาชีพในการหมักสาโท และตมเหลาขาว จําหนายและยังเปนแหลงรวมสินคาพ้ืนเมือง
จําพวก ผาทอลวดลายสวยงามมากมาย เครือ่งเงิน วางจําหนายอยางเปนระเบียบ ชม



 

 

ความรวมมือของชาวบานที่ไดจัดแตงลานบาน อยางสวยงามเพ่ือรอรับนักทองเท่ียว 
จากนั้นเยี่ยมชม พระราชวังเกา (Royal Palace Museum) สรางขึ้นป พ.ศ.2447 
โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศสเปนผูออกแบบ เปนวังท่ี เจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ทรงประทับ
อยูท่ีนี่จนส้ินพระชนม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือป พ.ศ.2518  
พระราชวังก็ไดถูกเปลีย่นเปน พิพิธภัณฑ ภายในมีหอท่ีประดิษฐานองคพระบาง
พระพุทธรูปปางหามญาติ สูง 83 ซม. หนัก 54 กก. และยังประกอบดวยหอฟงธรรม
หองรับแขกของเจามหาชีวิตและพระมเหสี หองทองพระโรง  ทางดานหลังก็เปนพระ
ตําหนักซึ่งมีเครื่องใชไมสอยตางๆ  จัดเก็บไวเปนระเบียบเรียบงาย จากน้ัน นําทาน
เยี่ยมชม วัดเชียงทองเปนวัดหลวงคูบานคูเมอืงหลวงพระบางสรางข้ึนในสมัยพระเจา
ไชยเชษฐาธิราชกอนท่ีจะยายเมืองหลวงไปเวียงจันทน มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาว
เรียกวา “สิม” เปนหลังไมใหญโตนกั หลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาดตํ่าลงมาก 
ซอนกันอยู 3 ชั้น เปนศิลปะแบบหลวงพระบาง สวนกลางม ีชอฟ�า ประกอบดวย 17 
ชอ ซึ่งเปนท่ีสังเกตกันวา เปนวัดที่พระมหากษัตริยสรางข้ึนจงึม ี17 ขั้น สวนสามัญจะ
สรางกันแค 1-7 ชอ เชือ่กันวาจะเก็บของมีคาไวในน้ันดวย สวนหนาบัน หรือภาษาลาว
วา “โหง” เปนรปูเศียรนาค ความงามของวดัอยูที่ความสงบสงาสะอาดมีการวางผัง
ออกแบบและบํารุงรักษาอยางดีเยี่ยม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานไหวพระท่ี วัดใหมสุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆวา 
"วัดใหม" เคยเปนที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทันซึ่งเปนสมเด็จพระสังฆราช
องคสุดทายของลาวและยังเคยเปนท่ีประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคูเมืองหลวงพระ
บางในรชัสมัยของเจามหาชีวิตสักรินฤทธ์ิจนกระท่ังถงึปพ.ศ. 2437 จึงไดอัญเชิญพระ
บางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระท่ังปจจุบัน เม่ือมาเยือน
วัดแหงนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัดอ่ืนๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะ
จะเปนอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ มชีายคาปกคลุมทั้งส่ีดานสองระดับ
ตอเนื่องกัน จากน้ัน นําทานสู พระธาตุภูษ ีเปนยอดเขาท่ีมีความสูงประมาณ 150 
เมตร ต้ังอยูใจกลางเมอืงหลวงพระบาง เปรียบเสมือนเสาหลักของเมือง และยังเปนจุด
ชมวิวที่นกัทองเที่ยวนิยมไปชมบรรยากาศพระอาทิตยตกดิน และสามารถมองเห็นวิว
เมืองหลวงพระบางได 360 องศา บันไดทางข้ึนมีทั้งหมด 328 ข้ัน ชาวหลวงพระบาง
กลาววา “ไปเยี่ยมนครหลวงพระบาง ถาไมไดขึ้นภูษถีือวาไมถึงหลวงพระบาง” 

 
 
  
 
 
 
 
ค่ํา ไ รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารเมืองหลวงพระบาง (พเิศษ!! พิธีบายศรี

สูขวัญตามประเพณีพื้นบานของหลวงพระบาง) ตามประเพณีพ้ืนเมืองของคนลาว 
ที่จัดขึ้นเพ่ือตอนรับแขกบานแขกเมือง และรวมรบัประทานอาหารตามแบบพื้นบาน 
(ขันโตก) ไดเวลาสมควร 

ที่พัก      Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเทาระดับ 
4 ดาวของประเทศลาว 

 
 



 

 

วันที่สาม ใสบาตรขาวเหนียว-วัดวิชุนราช-บานผานม-กรุงเทพฯ   ไ (เชา/-/-)                                                                              

 
เชา  ตื่นเชาไปรวม ทําบุญ-ใสบาตรขาวเหนียว กบัชาวหลวงพระบางทุกเชาชาวหลวงพระ

บางทุกบานจะพากันออกมาน่ังรอตกับาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเปน
รอยๆรูป ซึง่เปนภาพยามเชาท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอนถึงวิถชีีวิตของ
สังคมอันสงบสุขและความเล่ือมใสศรัทธาท่ีมีตอพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงใน
วัฒนธรรมของชาวลานชาง และนําทานแวะเที่ยวชม ตลาดเชา ที่เต็มไปดวยอาหาร
พ้ืนเมือง และของฝาก แวะชิมกาแฟลาวท่ีข้ึนชื่อ รานประชานิยม ใหทานไดลิ้มรสกาแฟ
ลาว คูกบั ขนมคู หรือ ปาทองโก 
ไ บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 

              จากนั้นจากนั้นนําทานเทีย่วชม วัดวิชุนราช นําทานนมัสการ พระธาตุหมากโม เปน
เจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบวั แตชาวลาวท่ัวไปเรียกวา พระธาตหุมากโม เนื่องจาก
เห็นวามีรูปทรงคลายแตงโมผาครึ่งหรือทรงโอควํ่า คลายสถปูฟองนํ้าที่สาญจี ประเทศ
อินเดีย ยอดพระธาตุมลีักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือ
สุโขทัย บริเวณมมุฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิศทรงดอกบัวตูมทัง้สี่มุม จากนั้น นํา
ทานแวะชอปปم�งผาพ้ืนเมืองที่ บานผานม เปนหมูบานชาวไทล้ือ มีฝมอืในการทอผา
อยางสวยงาม อดีตเปนแหลงทอผาถวายแดเจามหาชีวิต ปจจุบันผาทอจากบานผานมนี้
มีชื่อเสียงมาก และมกีารรวมกลุมตั้งเปนศูนยหัตถกรรมแสดงสินคา และยังมีการสาธิต
ใหทานชมดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

              ไดเวลาสมควรเดินทางสู สนามบนินานาชาติหลวงพระบาง เพ่ือเดินทางกลับสู
กรุงเทพฯ 

12.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG 942 
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  

14.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
**เวลาบินบางพีเรียดอาจจะไมตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินตามตารางทาย
รายการคะ** 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

 

 ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน บิน PG 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน เวลาเดินทาง ผูใหญ 
เด็กมี
เตียง 

เด็กไมมี
เตียง 

พักเดี่ยว 

01 พ.ค. 63 03 พ.ค. 63 24+1 
PG941 09.55-12.05 
PG942 12.45-14.50 

14,900 14,500 13,900 3,000 

02 พ.ค. 63 04 พ.ค. 63 24+1 
PG941 09.55-12.05 
PG942 12.45-14.50 

13,900 13,500 12,900 3,000 

09 พ.ค. 63 11 พ.ค. 63 24+1 
PG941 09.55-12.05 
PG942 12.45-14.50 

12,900 12,500 11,900 3,000 

29 พ.ค. 63 31 พ.ค. 63 24+1 
PG941 09.55-12.05 
PG942 12.45-14.50 

12,900 12,500 11,900 3,000 

03 มิ.ย. 63 05 มิ.ย. 63 24+1 
PG941 09.55-12.05 
PG942 12.45-14.50 

12,900 12,500 11,900 3,000 

05 มิ.ย. 63 07 มิ.ย. 63 24+1 
PG941 09.55-12.05 
PG942 12.45-14.50 

12,900 12,500 11,900 3,000 

19 มิ.ย. 63 21 มิ.ย. 63 24+1 
PG941 09.55-12.05 
PG942 12.45-14.50 

12,900 12,500 11,900 3,000 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน(กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 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 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 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 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 

 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 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน

ของทานเอง** 

 


