
 



 



 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษ-ีตลาดมืด                                   

(-/-/เย็น)                                                                                                                            

11.00 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

13.55 น.             ออกเดินทางสูเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน FD 1030   **ไมมีอาหารบนเครื่อง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.20 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

 



จากนั้น นําทานเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู พระธาตุภูษ ี(Phou Si Mountian) สองขางทางรมรื่นดวยตนดอกจําปา ภูษี นี้หมายถึง “ภู

ศรี” คือเปนศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเดนกลางใจเมืองมีจุดชมวิวกอนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด 

บานเรือน ทอดยาวขนานกับแมน้ําโขงจรด

ปากแมน้ําคานยอดสูงสุดของภูษี อยูบน

พื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเปนทรง

ดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยูบนฐาน

สี่เหลี่ยมยอดประดับดวยเศวตฉัตรทอง

สําริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวย

มากในยามเย็น แบบนี้แสงแดดจะสององค

พระธาตุเปนสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบ

องคพระธาตุสามารถชมทิวทัศนตัวเมือง

หลวงพระบางไดเกือบรอบเลยทีเดียว 

ค่ํา  รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เ ย็ น  ณ 

รานอาหารเมืองหลวงพระบาง หลังทานอาหาร  นําทาน ชมถนนขาวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด 

เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองไวเปนของฝากหรือเปนที่ระลึก  

   นําทานเขาสูพักที ่Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

 

วันที่สอง ตักบาตรขาวเหนียว-บานผานม-ถ้ําติ่ง-บานชางไห-น้ําตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสูขวัญ         (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                              

 

05.00  น. ตื่นเชาไปรวม ทําบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวง

พระบางทุกเชาชาวหลวงพระบางทุกบานจะพา

กันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆที่เรียงแถว

เดินมาตามถนนเปนรอยๆ รูปซึ่งเปนภาพยาม

เชาที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอน

ถึงวิถีชี วิ ตของสั งคมอันสงบสุขและความ

เลื่อมใสศรัทธาที่มีตอพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึก

ลงในวัฒนธรรมของชาวลานชางและนําทาน

แวะเที่ยวชม ตลาดเชา  

เชา             บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมที่พัก 



จากนั้น นําทานแวะชอปปงผาพื้นเมืองที่ บานผานม เปนหมูบานชาวไทลื้อ มีฝมือในการทอผาอยางสวยงาม อดีตเปนแหลงทอ

ผาถวายแดเจามหาชีวิต ปจจุบันผาทอจากบานผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุมตั้งเปนศูนยหัตถกรรมแสดง

สินคา และยังมีการสาธิตใหทานชมดวยจากนั้นนําทานลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศนสองฝงแมน้ําโขง ถ้ําติ่ง (Ting Cave) 

ซึ่งเปนถ้ําอยูบนหนาผาริมแมน้ําโขงมีอยู 2 ถ้ํา คือ ถ้ําลางและถ้ําบน ถ้ําติ่งลุม หรือ ถ้ําลางสูง 60 เมตร จากพื้นน้ํามี

ลักษณะเปนโพรงน้ําตื้นๆ มีหินงอกหินยอย มีพระพุทธรูปไมจํานวนนับ 2,500 องค สวนใหญจะเปนพระยืน มีทั้งปาง

ประทานพร และปางหามญาติ ถ้ําติ่งบน จะไปทางแยกซายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ําไมลึกมากมีพระพุทธรูป

อยูในถ้ําแตไมมากเทาถ้ําลาง สมัยโบราณเปนที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟา ผีแถน เทวดาผาติ่ง ตอมาพระเจา

โพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเปนผูนําพระพุทธรูปเขามา และจึงทรงใชถ้ําติ่งเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธ

ศาสนาแลวลองเรือกลับ กอนถึงตัวเมืองหลวงพระบางแวะ บานชางไห ชมวิถีชีวิตของชาวบานที่อยูริมแมน้ําโขง มี

อาชีพในการหมักสาโท และตมเหลาขาว จําหนายและยังเปนแหลงรวมสินคาพื้นเมืองจําพวก ผาทอลวดลายสวยงาม

มากมาย เครื่องเงิน วางจําหนายอยางเปนระเบียบ ชมความรวมมือของชาวบานที่ไดจัดแตงลานบาน อยางสวยงาม

เพื่อรอรับนักทองเที่ยว ไดเวลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลับสูตัวเมืองหลวงพระบาง 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําเดินทางผานหมูบานชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบานสู น้ําตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall) หางจากหลวงพระบาง 30 

กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต หนึ่งในน้ําตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ําตกที่ตกลดหลั่น

เปนชั้นๆอยางสวยงามแตละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพปารมรื่น มีสะพานและ

เสนทางเดินชมรอบๆ น้ําตก 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ไดเวลาสมควรนําทุกทานเดินทางกลับเขาสูเมืองหลวงพระบาง 

  ค่ํา       รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารเมืองหลวงพระบาง  

          (พเิศษ!! พิธีบายศรีสูขวัญตามประเพณีพื้นบานของหลวงพระบาง) 

   นําทานเขาสูพักที ่Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

 

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

เชา     บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมท่ีพัก 

นําทาน เที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เปนวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวงพระบางสรางขึ้นในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิ

ราชกอนที่จะยายเมืองหลวงไปเวียงจันทน และยังไดรับการอุปถัมภจากเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิตศรีสวาง

วงศวัฒนา กษัตริยสองพระองคสุดทายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระ

บาง ใกลบริเวณที่แมน้ําคานไหลมาบรรจบกันกับแมน้ําโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา “สิม” เปนหลังไม



ใหญโตนัก หลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาดต่ําลงมาก ซอนกันอยู 3 ชั้น เปนศิลปะแบบหลวงพระบาง สวนกลางมี 

ชอฟา ประกอบดวย 17 ชอ ซึ่งเปนที่สังเกตกันวา เปนวัดที่พระมหากษัตริยสรางขึ้นจึงมี 17 ขั้น สวนสามัญจะสรางกัน

แค 1-7 ชอ เชื่อกันวาจะเก็บของมีคาไวในนั้นดวย สวนหนาบัน หรือภาษาลาววา “โหง” เปนรูปเศียรนาค ความงามของ

วัดอยูที่ความสงบสงาสะอาดมีการวางผังออกแบบและบํารุงรักษาอยางดีเยี่ยม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นําทานเทียวชม วัดวิชุนราช นําทานนมัสการ 

พระธาตุหมากโม เปนเจดียปทุมหรือพระธาตุ

ดอกบัว แตชาวลาวทั่วไปเรียกวา พระธาตุ

หมากโม เนื่องจากเห็นวามีรูปทรงคลายแตงโม

ผาครึ่งหรือทรงโอคว่ํา คลายสถูปฟองน้ําที่

สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะ

คลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบ

ลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลางและ

ชั้นบนมีเจดยทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม 



เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนําทานเดินทางไปวัดใหมสุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆวา "วัดใหม" เคยเปนที่

ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเปนสมเด็จพระสังฆราชองคสุดทายของลาวและยังเคยเปนที่ประดิษฐานพระ

บาง พระพุทธรูปคูเมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปพ.ศ. 2437 จึงไดอัญเชิญ

พระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแหงนี้สิ่งที่เราจะ

สังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเปนอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ มีชายคา

ปกคลุมทั้งสี่ดานสองระดับตอเนื่องกัน จากนั้น นําทานชม พระราชวังเกา (Royal Palace Museum) เปนวังที่ เจามหาชีวิต

ศรีสวางวงศ ทรงประทับอยูที่นี่จนสิ้นพระชนม  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป พ.ศ.2518  พระราชวังก็ได

ถูกเปลี่ยนเปน พิพิธภัณฑ ประกอบดวยหอฟงธรรมหองรับแขกของเจามหาชีวิตและพระมเหสี หองทองพระโรง  ทาง

ดานหลังก็เปนพระตําหนักซึ่งมีเครื่องใชไมสอยตางๆ  จัดเก็บไวเปนระเบียบเรียบงาย และ นมัสการหอพระบาง ซึ่ง

เปนพระคูบานคูเมืองของหลวงพระบาง เปนพระพุทธรูปประทับยืนปรางคหามสมุทรเปนพระพุ3ทธรูปศิลปะขอมสมัย

หลังบายน น้ําหนัก 54 กก. ประกอบดวยทองคํา 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค

ประดิษฐานอยู ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางมุงหนาสูสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 

 

 

 

 

 

 

**พีเรียดชวงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 เปลี่ยนแปลงเวลาขากลับเปน 15.50-17.20 น.** 
15.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ FD 1031 **ไมมีอาหารบนเครื่อง** 

17.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

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

 

 

 

 

 



อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

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

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

10 ม.ค. 63 12 ม.ค. 63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

24 ม.ค. 63 26 ม.ค. 63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

07 ก.พ. 63 09 ก.พ. 63 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

14 ก.พ. 63 16 ก.พ. 63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

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

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

27 มี.ค. 63 29 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 15,900 15,500 14,900 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 

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

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

 

อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 คารถตูรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 



 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการ

เดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวใน

รายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่ง

อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

คะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 

เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่งและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย

กวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บปวย :  



 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            

การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตาม

ความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ

เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน โดยทางบริษัทจะแจงใหทาน

ทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวา

ทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ

เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด

งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา

จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหาร

บางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง

เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนืคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน

ชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทาน

โดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทํา

พาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม

รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียด

อายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมดัจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
 


