
 

 

รหัสทัวร ITV2000432 

ทัวรลาว สะบายดี..หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD)  
หลวงพระบาง | ตักบาตรขาวเหนียว | พระราชวังหลวงพระบาง | พระธาตุพูสี 
วัดเชียงทอง | วัดวิชุนราช | วัดแสนสุขขาราม | นํ้าตกตาดกวางส ี| ถํ้าติ่ง  

 

 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก
2-6ป ไม
เสริมเตียง 

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม 

ที่นั่ง 

7-9 มีนาคม 63 10,888 

ไมมีราคา
เด็ก 

2,500 18 

14-16 มีนาคม 63 10,888 2,500 18 

21-23 มีนาคม 63 10,888 2,500 18 

28-30 มีนาคม 63 10,888 2,500 18 

12-14 เมษายน 63 17,888 2,500 18 

13-15 เมษายน 63 17,888 2,500 36 

14-16 เมษายน 63 15,888 2,500 18 

25-27 เมษายน 63 11,888 2,500 18 

3-5 พฤษภาคม 63 12,888 2,500 18 

9-11 พฤษภาคม 63 11,888 2,500 18 

16-18 พฤษภาคม 63 10,888 2,500 18 

23-25 พฤษภาคม 63 9,888 2,500 18 

30พฤษภาคม-1
มิถุนายน 63 

10,888 2,500 18 

6-8 มิถุนายน 63 9,888 2,500 18 

13-15 มิถุนายน 63 10,888 2,500 18 

20-22 มิถุนายน 63 10,888 

ไมมีราคา
เด็ก 

2,500 18 

27-29 มิถุนายน 63 9,888 2,500 18 

11-13 กรกฎาคม 63 10,888 2,500 18 

18-20 กรกฎาคม 63 10,888 2,500 18 

1-3 สิงหาคม 63 10,888 2,500 18 

15-17 สิงหาคม 63 10,888 2,500 18 

22-24 สิงหาคม 63 10,888 2,500 18 

29-31 สิงหาคม 63 10,888 2,500 18 



 

 

 
วันแรก  กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาติภูษี - ตลาดมืด                                         

ไ-/เย็น                                                                                                                           
11.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น3 

ประตู 3 
เคาเตอรเช็คอินสายการบิน  Thai Air Asia (รับ เอกสารตาง ๆ พรอม
ขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาท่ีสาย
การบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  

13.55น. เดินทางสูเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยแอรเอเซีย
(FD)เที่ยวบินที่ FD1030 
15.20น.         เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว หลังจากนั้นนําทานผานพิธี

ตรวจคนเขาเมือง 
เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ปจจุบันองคการยูเนสโกไดยกใหหลวงพระบางเปน
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองที่เก็บรักษากลิ่นไอของประวัตศิาสตรไวอยาง
ครบถวน เมืองที่ผสมผสานกันระหวางธรรมชาติและวัฒนธรรมไดอยางลงตัว 
นําทานดินทางสูจุดชมวิว 360องศา สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากมุม
สูง พระธาตุพูสี(Phou Si Mountian) ตั้งอยูใจกลางเมืองหลวงพระบางอยูบน
ยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 150เมตร เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู พระธาตุภูษี  
สองขางทางรมรื่นดวยตนดอกจําปา ภูษีนี้ หมายถึง 
“ภูศร”ี คือเปนศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้ง
โดดเดนกลางใจเมืองมีจุดชมวิวกอนถงึยอดพระธาตุ 
มองเห็นวัด บานเรือน ทอดยาวขนานกับแมนํ้าโขง
จรดปากแมนํ้าคาน ยอดสงูสุดของภูษี อยูบนพื้นที่ราบ
แคบๆ ตัวพระธาตุเปนทรงดอกบวัสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมยอด
ประดบัดวยเศวตฉัตรทองสําริด7ชั้นสูงประมาณ 21 เมตร  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตาคาร  
หลังอาหารใหทานเดินเที่ยวชม ตลาดมืด หรือ ถนนคนเดินของเมอืงหลวงพระ
บาง ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมือง เปนของระลึก หรือของฝาก มีซุมรานคากวา 
100 ราน สวนใหญจะเปนเสื้อผา ผาทอมือ และของตกแตงบานที่เปนงานทํามือ
และมีเอกลักษณเฉพาะตัวของชนเผาตางๆในหลวงพระบาง และ ของฝากพื้นเมือง
ยานนี้ ยังมีรานกาแฟชื่อดังหลายๆราน เชนราน โจมาเบเกอรีเ่ปนรานที่ใชตึกเกา



 

 

มาทําเปนรานกาแฟ มีเครื่องดื่มกาแฟ ขนมปง เคก อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย..ได
เวลาพอสมควรนําทานเดินทางเขาสูที่พัก   
:ที่พัก โรงแรมSUNWAY HOTEL /โรงแรมMY LAO HOME หรือระดับ
ใกลเคียงกัน: 

วันที่สอง   ทําบุญตักบาตรตอนเชา – ตลาดเชา - วัดแสนสุขขาราม  - วัดเชียงทอง 
  วัดวิชุนราช - บานชางไห - ถํ้าติ่ง - นํ้าตกตาดกวางสี                                              
ไ (เชา-เที่ยง-เย็น)                                                                                            

05.30 น. ตื่นเชา ทําบุญ-ตักบาตรขาวเหนียว ถือวาเปนอีก
หนึ่งไฮไลทของการมาเที่ยวที่หลวงพระบาง  
รวมตักบาตรการตกับาตรขาวเหนียว รวมกับชาวหลวง
พระบางทุกเชาชาวหลวงพระบางทุกบานจะพากัน
ออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถวเดนิมาตาม
ถนนเปนรอยๆ รูป ซ่ึงเปนภาพยามเชาที่มีชีวิตชีวาของ
หลวงพระบางโดยสะทอนถึงวิถีชวีิตของสังคมอันสงบ
สุขและความเลื่อมใสศรัทธาท่ีมีตอพุทธศาสนาท่ีหยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของ
ชาวลานชาง (คาทัวรไมรวมของใสบาตร)  
นําทานสู วัดแสนสุขขาราม เปนวัดเกาแกที่ถูกสราง ภายหลังหลวงพระบางแยก
ออกจากนครเวียงจันทร  เปนวัดที่มีพระพุทธรูปยืนองคใหญ ที่มีอยูเพียงองคเดียว
ในหลวงพระบาง และหอรอยพระพุทธบาทจําลองดานขางหอพระยืน สวนพระ
อุโบสถลงรักปดทองอยางสวยงาม จัดเปนศิลปะแบบหลวงพระบางตอนกลาง 
สังเกตไดจากเสาทรงแปดเหลี่ยม และยอดเสารูปกลีบบัว สวนผนังภายในพระ
อุโบสถตกแตงดวยการเขียนภาพสีทองลงบนพื้นแดง 
จากนั้นนําเที่ยวชมสัมผัสความเปนอยู ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบาง อาหารการกิน 
และแสดงไดถึงความบริบูรณของพืชพันธในทองถิ่น ที่ ตลาดเชา เปนตลาดของ
ชาวบานที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจายซื้อของใชยามเชา ชิมขาวจี่ กาแฟลาวที่ 
รานกาแฟประชานิยมซึ่งรานนี้เปนรานธรรมดามากกับผูท่ีเดินทางไปครัง้แรกแต
เม่ือไดชิมกาแฟหรือโอวัลติน จะยกนิ้วแสดงถึงรสชาติ
ที่อรอย 

เชา  ไบริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม 
จากนั้นนําทานเท่ียวชม วัดเชียงทอง (Xieng 
Thong Temple) เปนวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวง
พระบาง สรางขึ้นในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช



 

 

กอนที่จะยายเมืองหลวงไปเวียงจันทน และยังไดรับการอุปถัมภจากเจามหาชีวิตศรี
สวางวงศ และเจาชีวิตศรีสวางวงศวัฒนา กษัตริยสองพระองคสุดทายของลาว
บริเวณที่ตั้งของวดัอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล
บริเวณที่แมนํ้าคานไหลมาบรรจบกันกับแมนํ้าโขง ไฮไลต คือ พระอุโบสถ หรือ
ภาษาลาวเรียกวา “สิม” ที่ถือไดวาเปนอัญมณีแหงสถาปตยกรรมสกุลชางลาน
ชาง  สิ่งที่โดดเดนจนสะดุดตาคือหลังคา ที่ซอน 3 ตับ ถูกดัดใหออนโคงไลระดบั
ตํ่าลงมามากทีเดียวและตรงกลางหลงัคายังมียอดฉัตรที่เดนตระหงานสัญลักษณที่
แสดงถึงวัดของพระมหากษัตริย 
จากนั้นนําทานเขาชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สรางขึ้นในสมัย
พระเจาวิชุนราช ในป พ.ศ. 2046 สรางขึ้นเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่ง
อาราธนามาจากเมืองเวียงคํา มีเจดียปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ วัดนี้มีพระ
ธาตุเจดียองคใหญรูปทรงคลายแตงโมผาครึ่ง ทําใหชาวลาวเรียกกันวา พระธาตุ
หมากโม เปนทรงโอควํ่า ยอดพระธาตุลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของ
พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดียนี้อาจดูทรุดโทรมมากแมจะมีการ
ปฏิสังขรณมา 2 ครั้งแลวในป พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจาสักกรินทร (คําสุก) ซึ่ง
เปนพระราชบิดาของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ไดโปรดใหมีการบูรณะใหมและไดมี
การบูรณะครั้งใหญในป พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ ได
คนพบโบราณวัตถุมีคามากมาย เชน เจดียทองคํา พระพุทธรูปหลอสําริด 
พระพุทธรูปทองคํา ปจจุบันนําไปเก็บไวในหอพิพิธภัณฑหลวงพระบาง ใน
พระราชวังหลวงจนปจจุบัน   จากนั้นนําทานเยี่ยมชม บานผานมศูนยหัตถกรรม 
พื้นบานของเมืองหลวงพระบาง  ที่รวบรวมสินคาหัตกรรมงานฝมือตางๆ ไว
สําหรับนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชม  และชมงานฝมือ เชน งานกระดาษสาการทอผา
ไหมของลาว   

เที่ยง  ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ.รานอาหาร 
จากนั้นเดินทางสูทาเรือ บานชางไห เพ่ือลองเรือเดินทางชมวิวทิวทศันสองฝم�งแมนํ้า
โขง 

สูถํ้าติง่ ผาริมแมนาโขงมีอยู 2 ถา คือถํ้าลางและถํ้าบน 
ถํ้าติ่งลุม หรือถํ้าลางสูง 60 เมตรจากพืน้นํ้า มีลกัษณะ
เปนโพรงนํ้า ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอยท่ีเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ มีพระพุทธรูปไมจํานวนนับ 2,500 องค
สวนใหญจะเปนพระยนืมีท้ังปางประทานพรและปาง
หามญาติถา ติ่งบน จะไปทางแยกซายเดินขึน้บันไดไป 



 

 

218 ขั้นปากถํ้า  แตเดิมท่ีนี่เปนที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ�า ผีแถน 
เทวดาผาติ่ง กอนที่ศาสนาพุทธจะเขามาในแผนดินลาว และใชถํ้าติ่งเปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา 
ถํ้าติ่ง แสดงถึงยุคแหงการปฏิวตัิความเชือ่ของชาวลาวในอดีตที่เคยนับถือผพีระเจา
โพธิสารราชทรงเล่ือมใส จากนั้นลองเรือกลับ 
นั่งรถบัสเดินทางสู นํ้าตกตาดกวางสี ไดชื่อวาเปน
นํ้าตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเปนอีกหนึง่จุดที่ควร
คาแกการมาเยือนสักครั้งโดยนํ้าตกแหงนี้เปนนํ้าตก
หินปูน นํ้าในนํ้าตกจึงเปนสีเขียวมรกตสดใส แวดลอม
ดวยป�าไมอันอุดมสมบูรณ และดวยความสวยงามของธรรมชาติ นํ้าตกตาดกวางส ี
จึงเปนจุดที่นักทองเที่ยวตางชาตนิิยมมาตั้งแคมป�ผจญภัยกันนักทองเที่ยวสามารถ
เท่ียวชมนํ้าตกไดในชั้นตางๆ สวนจุดที่เปนไฮไลต คือ สะพานไมที่ชั้น 4 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตาคาร  
:ที่พัก โรงแรมSUNWAY HOTEL /โรงแรมMY LAO HOME หรือระดับ
ใกลเคียงกัน: 

   อิสระใหทานพักผอน และ สัมผัสบรรยากาศของเมืองหลวงพระบางตามอัธยาศัย 
วันสาม  พระราชวังหลวงพระบาง - สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินดอนเมือง      

ไ (เชา,เที่ยง/)                                                                                                                           
เชา  บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสูพระราชวังหลวงพระบาง
(Royal Palace Museum) เปนพระราชวัง
เกาแกของเจามหาชีวิตสายหลวงพระบางโดดเดน
ดวยสถาปตยกรรมและตัวอาคารที่มีการผสมผสาน
ของสถาปตยกรรมแบบยุโรป ตัวอาคารมีลักษณะ
แบบฝรั่งเศส สวนหลังคาจะเปนทรงลาว ดานหนา
หันไปทางพระธาตุพูสี  ปจจุบันถูกตั้งใหเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเมืองหลวง
พระบางและหอพระแกว ที่นี่เคยเปนพระราชวังเกา ที่ประทับของเจามหาชีวิต 
หมายถึงที่ประทับของพระมหากษัตริย สรางขึ้นในป พ.ศ.2447 สมัยเจามหาชีวิต
ศรีสวางวงศ สืบทอดตอมาถึงสมัยเจามหาชีวิตศรีสวางวัฒนา เจาม  หาชีวิตองค
สุดทายของลาว  บริเวณขอปฏิบัติสําคัญคือ หามถายรูป ยกเวนภายนอกตัวอาคาร 
และนําทานนมัสการ หอพระบาง ซึ่งเปนพระคูบานคูเมืองของหลวงพระบาง เปน
พระพุทธรูปประทับยืน ปรางคหามสมุทร เปนพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลัง



 

 

บายน นํ้าหนัก 54 กก. ประกอบดวยทองคํา 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรก
สลักศิลาศิลปะขอมอีก 4องคประดษิฐานอยู  

เที่ยง  ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ.รานอาหาร 
  ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินหลวงพระบาง 
15.50น.  เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบินไทยไทยแอรเอเซีย(FD) 
เที่ยวบินที่ FD1031 

(สายการบินมีบริการจาํหนายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **คาทัวรไมรวม
คาอาหารบนเครื่อง 

17.20น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
                                                                       --- 
การทองเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง ไมสามารถทองเที่ยวโดยรถทองเที่ยวขนาดใหญ 

จะตองเปลี่ยนเปนรถเล็กรถตู นั่งคันละ 8-10ทาน 
........................................ 

หมายเหตุ :รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเครือ่งบินภายในประเทศ กรุณาแจงบรษิัทกอนทําการ

จองตั๋วเครื่อง 
มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 

กรุปออกเดินทางได 9ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวร  
 
อัตราคาบริการรวม คาตั๋วเครื่องบิน กรงุเทพฯ–หลวงพระบาง–กรุงเทพฯ ไปกลับพรอมที่พัก2
คืน พักหองละ 2-3ทาน  อาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามรายการ) บัตรทองเท่ียว
สถานที่ตาง ๆ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก คานํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20กก. คา
ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล โดยความ
คุมครองเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว ** รวมคาภาษีสนามบินทุก
แหงและคาภาษีนํ้ามันของสายการบินตามรายการ   *คาบริการนี้รับเฉพาะนักทองเที่ยวชาว
ไทยเทานั้น  
 
ราคาทัวรไมรวม คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิ
บาร ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด 
(ปกติ 20กก.) คาวซีาพาสปอรตตางดาว  นักทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท),คาทิป



 

 

ไกด คนขับรถ ทานละ 900บาท/ทริป/ทาน  สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจใน
การบริการ  ราคาทัวรไมรวมคาวีซา  
 
 เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ  5,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวัน
เดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคาร
ถูกระงบัการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการ
โอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 
 
การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เม่ือทาน
ตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การ
เดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลกูคาและบริษัทฯ และเมื่อทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว 
ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแลว 
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 18 
ทาน โดยจะแจงใหกับทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
สามารถแกไขได  
3) ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ 
การกอจลาจล การปฏวิัติ อุบัตเิหตุ และอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ 
คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย 
ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการ
บินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสาย
การบิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบรกิารตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุด



 

 

ลง ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการทีไ่ดชําระไว ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น เนื่องจากคาใชจายท่ีทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบรกิารแบบผู
จัดเปนตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชาํระ
เต็มมีเงื่อนไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจัดจะดําเนิน
โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารนั้น ๆ  
7) การประกันภัย ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบตัิเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถ
ขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลว
เม่ือทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท 
ประกันทั่วไป)  
7) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น  
8) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 
 


