
 

 

รหัสทัวร BID2000517 
ทัวรลาว มหัศจรรย.....เวียงจันทน วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (FD) 

เวียงจันทร – พระธาตหุลวง – ประตชูัย –วงัเวียง – ถนนโรต ี- ถํ้าจงั – หลวงพระบาง – พระธาตุ
ภูษ–ี ถนนคนเดิน - ตักบาตรขาวเหนียว - วดัเชียงทอง– พระราชวงั – หอพระบาง –วดัวิชนุราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ– เวียงจันทร – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรต ี
               ไ(-/-/เย็น) 

 
09.30 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประต ู1 เคานเตอรสาย

การบินไทยแอรเอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก
แกทุกทาน **พีเรียดชวงเดือนธันวาคม เปลี่ยนแปลงเวลาขาออกเปน 12.45-
14.00 น.** 

12.05 น. ออกเดินทางสูเมืองหลวงนครเวียงจันทนโดยเที่ยวบิน FD 1040 (มบีริการอาหาร
รอนบนเคร่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบิน วัตไตเมืองเวียงจันทน 
ประเทศลาว ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

บาย นําทานไปสักการะ วัดพระธาตุหลวงต้ังอยูทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัยเปนศาสน
สถานที่สําคัญท่ีสุดของประเทศลาว เปน
สัญลักษณประจําชาติลาวมีความหมายตอจิตใจ
ของประชาชนชาวลาวอยางใหญหลวงแทนถึงความเปนเอกราชและอํานาจอธิปไตย
ของลาวสรางขึ้นในศตวรรษที ่16เปนเจดียทีม่ีลักษณะโดดเดนที่สุดในอาณาจักรลาน
ชางเปนการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปตยกรรม
ของอาณาจักรมีลักษณะคลายป�อมปราการมกีารกอสรางระเบียงสูงใหญข้ึนโอบลอม
องคพระธาตุไวพรอมกบัทําชองหนาตางเล็กๆเอาไวโดยตลอด ประตูทางเขาเปนบาน
ประตูไมใหญลงรกัสีแดงรอบๆองคพระธาตยุังมีเจดียบริวารลอมอยูโดยรอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน  ชมอนุสาวรียประตูชัยตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทนบนถนน

ลานชางจะไปสิ้นสุดท่ีบริเวณประตูชัย สรางเสร็จในป พ.ศ.2512เปนอนุสรณสถาน
เพ่ือระลึกถึงประชาชนชาวลาวท่ีสละชีวิตในสงครามกอนหนาการปฏิวัติพรรค
คอมมิวนิสตประตูชัยมชีื่อเรียกอีกอยางวา รัยเวยแนวตั้งเพราะการกอสรางนี้ใชปูนซี
เมนสจากประเทศอเมรกิาที่ซื้อมาเพ่ือสรางสนามบินใหมในเวียงจันทนในระหวาง
สงครามอินโดจีนแตพายเสียกอนจึงไดนํามาสรางประตูชัยแทนเปนสถาปตยกรรมที่



 

 

ผสมผสานศิลปะลานชางกับฝร่ังเศสเขาดวยกนั
อยางงดงามและกลมกลืนอยางยิ่งจากนั้นนํา
ทานเดินทางมุงสูเมืองวังเวียงสัมผัสวิถีชวีิต
ความเปนอยูและธรรมชาติทามกลางขุนเขาท่ี
รายลอมอยูโดยรอบ จนไดชื่อวาเปน “กุย
หลินแหงเมืองลาว 

ค่ํา ไรับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารที่วังเวียง  และใหทานไดพักผอนตาม
อัธยาศัยเพลิดเพลินไปกับสีสันยามคํ่าคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน( Walking 
Street )หรือถนนโรตซีึ่งมีโรตีใหทานไดเลือกชิมกันอยางจุใจ 

ที่พัก      THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทยีบเทาระดับ 4 ดาว 
 

วันสอง  วังเวียง – ถํ้าจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน                              
 ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
เชา  ไบริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 

หลังอาหารพาทานตระการตากบัความงาม
ของหินงอกหินยอยใน ถํ้าจังภายใน
บรรยากาศเย็นสบายรวมท้ังสูดอากาศแสน
บริสุทธ์ิบนยอดถํ้า พรอมทั้งชม จุดชมวิว 
สุดยอดถํ้าที่ทานจะสามารถมองเห็นเมือง
วังเวียงไดทั้งเมือง  และชม สระมรกต ซึ่งเปนบอนํ้าแรท่ีไดจากภูเขาหินปูนไดเวลา
สมควรพาทุกทานมุงหนาเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกระหวางทาง ทานจะได
ผานหมูบานชาวลาวพรอมท้ังตนไมนานาพันธุ  เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงาม 
การทํานาขั้นบันไดและหมูบานชนเผาตางๆ ของลาว ผานเมือง กาสี พูคูณ เชียง
เงิน   และเสนทางสายนี้ถือวาเปนสันทางท่ีสวยที่สุด เสนทางหน่ึงในเอเชียอาคเนย
ระหวางทางใหทานถายรูปจากมุมสูงของยอดเขาที่สวยท่ีสุดแหงหนึ่งบนเสนทางนี้และ
พักผอนหยอนใจกับบรรยากาศแสนสบายท่ีภูเพียงฟ�า 



 

 

เที่ยง ไ บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ถงึหลวงพระบางแลวนําทานเดินข้ึนบันได 
328 ข้ันเพ่ือนมัสการพระธาตุภูษ ี(Phou Si Mountian) สองขางทางรมรื่นดวยตน
ดอกจําปา ภูษีนี้หมายถึง “ภูศร”ี คือเปนศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเองตั้งโดดเดน
กลางใจเมืองมีจุดชมววิกอนถึงยอดพระธาต ุมองเห็นวัด บานเรือนทอดยาวขนานกับ
แมน้ําโขงจรดปากแมน้ําคานยอดสูงสุดของภูษี อยูบนพื้นท่ีราบแคบๆตัวพระธาตุเปน
ทรงดอกบวัส่ีเหลี่ยมทาสีทองตั้งอยู 
บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับดวยเศวตฉตัรทองสําริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตรจะ
สวยมากในยามเย็น แบบนี้แสงแดดจะสององคพระธาตุเปนสีทองสุกปลั่งมีทางเดิน
รอบองคพระธาตุสามารถชมทิวทัศนตวัเมืองหลวงพระบางไดเกือบรอบเลยทีเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  ไ รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร(พิศษ!! พิธีบายศรีสูขวัญตามประเพณี

พื้นบานของหลวงพระบาง) 
                หลังทานอาหารสามารถเดินเที่ยว ชมถนนขาวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ 

ตลาดมืดเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองไวเปนของฝากหรือเปนท่ีระลึก อิสระพักผอนตาม
อัธยาศัย  

พักท่ี      ChitchareungMuanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเทาระดับ 
4 ดาว  

 
 



 

 

วันสาม      ตักบาตรขาวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช -    
กรุงเทพฯ  ไ (เชา/กลางวัน/-) 

 
05.00  น. ตื่นเชาไปรวมทําบุญ-ตักบาตรกับชาวหลวงพระ

บางทุกเชาชาวหลวงพระบางทุกบานจะพากัน
ออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดนิมา
ตามถนนเปนรอยๆ รปูซึ่งเปนภาพยามเชาที่มี
ชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอนถึงวถิีชวีิต
ของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มี
ตอพุทธศาสนาที่หย่ังรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชาง และนําทานแวะเที่ยวชม
ตลาดเชา 

เชา   ไ บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 
                จากนั้นนาํทานเท่ียวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เปนวัดหลวง

คูบานคูเมืองหลวงพระบางสรางขึ้นในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชกอนที่จะยายเมือง
หลวงไปเวียงจันทนและยังไดรับการอุปถัมภจากเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิต
ศรีสวางวงศวัฒนากษตัริยสองพระองคสุดทายของลาวบริเวณที่ตั้งของวัดอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบางใกลบริเวณท่ีแมนํ้าคานไหลมาบรรจบ
กันกับแมนํ้าโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา“สิม” เปนหลังไมใหญโตนกั 
หลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาดตํ่าลงมาก ซอนกันอยู 3 ชั้น เปนศิลปะแบบหลวง
พระบาง สวนกลางมี ชอฟ�า ประกอบดวย 17 ชอซ่ึงเปนที่สังเกตกันวา เปนวัดที่
พระมหากษัตริยสรางขึน้จึงมี 17 ข้ันสวนสามญัจะสรางกันแค 1-7 ชอ เชื่อกันวาจะ
เก็บของมีคาไวในน้ันดวยสวนหนาบัน หรือภาษาลาววา “โหง” เปนรปูเศียรนาคความ
งามของวัดอยูท่ีความสงบสงาสะอาดมีการวางผังออกแบบและบํารุงรักษาจากนั้นนํา
ทานชมพระราชวังเกา (Royal Palace Museum) เปนวังที่ เจามหาชีวิตศรีสวาง
วงศทรงประทับอยูท่ีนีจ่นสิ้นพระชนม  เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป พ.ศ.
2518  พระราชวงัก็ไดถูกเปล่ียนเปน พิพิธภัณฑ ประกอบดวยหอฟงธรรม
หองรับแขกของเจามหาชีวิตและพระมเหสี หองทองพระโรง ทางดานหลังก็เปนพระ
ตําหนักซึ่งมีเครื่องใชไมสอยตางๆ จัดเกบ็ไวเปนระเบียบเรียบงาย และ นมัสการหอ



 

 

พระบางซึ่งเปนพระคูบานคูเมืองของหลวงพระบาง เปนพระพุทธรูปประทบัยืน
ปรางคหามสมุทรเปนพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน นํ้าหนกั 54 กก. 
ประกอบดวยทองคํา 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 
องคประดิษฐานอยู 

 
  
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหารนําทานเดินทางไปวัดใหมสุวรรณภูมารามหรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียก

กันสั้นๆวา "วัดใหม" เคยเปนท่ีประทับของสมเด็จพระสังฆราชบญุทัน ซึ่งเปนสมเด็จ
พระสังฆราชองคสดุทายของลาวและยังเคยเปนท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู
เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจามหาชีวติสักรินฤทธ์ิ จนกระท่ังถึงป
พ.ศ. 2437 จึงไดอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบ
จนกระท่ังปจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแหงนี้ส่ิงท่ีเราจะสังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัด
อ่ืนๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเปนอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ มีชายคา
ปกคลมุทั้งส่ีดานสองระดับตอเนื่องกัน จากนัน้นําทาน นมัสการ พระธาตุหมากโม
เปนเจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แตชาวลาวท่ัวไปเรียกวา พระธาตุหมากโม 
เนื่องจากเห็นวามีรูปทรงคลายแตงโมผาครึง่หรือทรงโอควํ่า คลายสถูปฟองนํ้าที่สาญ
จี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบ
ลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชัน้กลางและชั้นบนมีเจดยทิศทรงดอกบัวตมูท้ังสี่มุม 
ไดเวลาสมควรนําทุกทานมุงหนาสูสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ FD 1031  
17.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
 

....................................................................................... 
 
อัตราคาบริการและเง่ือนไขรายการทองเที่ยว 

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

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

07 มี.ค.63 09 มี.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

21 มี.ค.63 23 มี.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

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

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

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

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

02 พ.ค.63 04 พ.ค.63 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

16 พ.ค.63 18 พ.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

30 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหอง

เด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คารถตูรับ-สงสถานที่ทองเท่ียวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 เง่ือนไขประกันการเดนิทาง  คาประกันอุบติัเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง

เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสูญเสียทรัพยสิน
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) 

 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 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 



 

 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมกีารคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน
ของทานเอง** 

 


