
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

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

 

09.30 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

12.05 น. ออกเดินทางสูเมืองหลวงนครเวียงจันทนโดยเที่ยวบิน FD 1040  (มีบริการอาหารรอนบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.15 น. เดินทางถึงสนามบิน วัตไตเมืองเวียงจันทน ประเทศลาว ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

บาย นําทานไปสักการะ วัดพระธาตุหลวงตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัยเปนศาสนสถานที่สําคัญที่สุดของ

ประเทศลาว เปนสัญลักษณประจําชาติลาวมีความหมายตอจิตใจของประชาชนชาวลาวอยางใหญหลวงแทนถึงความ

เปนเอกราชและอํานาจอธิปไตยของลาวสรางขึ้นในศตวรรษที่ 16เปนเจดียที่มีลักษณะโดดเดนที่สุดในอาณาจักรลาน

ชางเปนการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปตยกรรมของอาณาจักรมีลักษณะคลายปอม



ปราการมีการกอสรางระเบียงสูงใหญขึ้นโอบลอมองคพระธาตุไวพรอมกับทําชองหนาตางเล็กๆเอาไวโดยตลอด ประตู

ทางเขาเปนบานประตูไมใหญลงรักสีแดงรอบๆองคพระธาตุยังมีเจดียบริวารลอมอยูโดยรอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทาน  ชมอนุสาวรียประตูชัยตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทนบนถนนลานชางจะไปสิ้นสุดที่บริเวณ

ประตูชัย สรางเสร็จในป  พ.ศ.2512เปน

อนุสรณสถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาว

ที่สละชีวิตในสงครามกอนหนาการปฏิวัติ

พรรคคอมมิวนิสตประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอยาง

วา รัยเวยแนวตั้งเพราะการกอสรางนี้ใชปูนซี

เมนสจากประเทศอเมริกาที่ซื้อมาเพื่อสราง

สนามบินใหม ในเวียงจันทน ในระหว า ง

สงครามอินโดจีนแตพายเสียกอนจึงไดนํามา

สรางประตูชัยแทนเปนสถาปตยกรรมที่

ผสมผสานศิลปะลานชางกับฝรั่ ง เศสเขา

ดวยกันอยางงดงามและกลมกลืนอยางยิ่ง 

 

 



จากนั้น นําทานเดินทางมุงสูเมืองวังเวียงสัมผัสวิถีชีวิตความ

เปนอยูและธรรมชาติทามกลางขุนเขาที่รายลอมอยู

โดยรอบ จนไดชื่อวาเปน “กุยหลินแหงเมืองลาว” 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารที่วังเวียง  

และใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินไปกับสีสันยามค่ําคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน( Walking Street 

)หรือถนนโรตีซึ่งมีโรตีใหทานไดเลือกชิมกันอยางจุใจ 

เขาสูที่พัก THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

 
 

วันสอง วังเวียง – ถ้ําจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษ–ี ถนนคนเดิน                              (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมท่ีพัก 

หลังอาหารพาทานตระการตากับความงาม

ขอ ง หิ น ง อก หิ น ย อ ย ใ น  ถ้ํ า จั งภ า ย ใ น

บรรยากาศเย็นสบายรวมทั้งสูดอากาศแสน

บริสุทธิ์บนยอดถ้ํา พรอมทั้งชม จุดชมวิว สุด

ยอดถํ้าที่ทานจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียง

ไดทั้งเมือง  และชม สระมรกต ซึ่งเปนบอ

น้ําแรที่ไดจากภูเขาหินปูนไดเวลาสมควรพา

ทุกทานมุงหนาเมืองหลวงพระบางเมืองมรดก

โลกระหวางทาง ทานจะไดผานหมูบานชาว

ลาวพรอมทั้งตนไมนานาพันธุ  เพลิดเพลินไป

กับทัศนียภาพอันงดงาม การทํานาขั้นบันไดและหมูบานชนเผาตางๆ ของลาว ผานเมือง กาสี พูคูณ เชียงเงิน   และ

เสนทางสายนี้ถือวาเปนสันทางที่สวยที่สุด เสนทางหนึ่งในเอเชียอาคเนยระหวางทางใหทานถายรูปจากมุมสูงของยอด

เขาที่สวยที่สุดแหงหนึ่งบนเสนทางนี้และพักผอนหยอนใจกับบรรยากาศแสนสบายที ่ภูเพียงฟา 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ รานอาหาร ถึงหลวงพระบางแลวนําทานเดินขึ้นบันได 328 ขั้นเพื่อนมัสการ พระธาตุ

ภูษี (Phou Si Mountian) สองขางทางรมรื่นดวยตนดอกจําปา ภูษีนี้หมายถึง “ภูศรี” คือเปนศรีของเมืองหลวงพระ

บางนั่นเองตั้งโดดเดนกลางใจเมืองมีจุดชมวิวกอนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บานเรือนทอดยาวขนานกับแมน้ําโขง

จรดปากแมน้ําคานยอดสูงสุดของภูษี อยูบนพื้นที่ราบแคบๆตัวพระธาตุเปนทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทองตั้งอยูบนฐาน

สี่เหลี่ยมยอดประดับดวยเศวตฉัตรทองสําริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตรจะสวยมากในยามเย็น แบบนี้แสงแดดจะสอง

องคพระธาตุเปนสีทองสุกปลั่งมีทางเดินรอบองคพระธาตุสามารถชมทิวทัศนตัวเมืองหลวงพระบางไดเกือบรอบเลย

ทีเดียว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร (พเิศษ!! พิธีบายศรีสูขวัญตามประเพณีพื้นบานของหลวงพระบาง) 

หลังทานอาหารสามารถเดินเที่ยว ชมถนนขาวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองไว

เปนของฝากหรือเปนที่ระลึก อิสระพักผอนตามอัธยาศัย  

นําทานเขาสูพักที ่ChitchareungMuanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  

 

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

05.00  น. ตื่นเชาไปรวมทําบุญ-ตักบาตรกับชาวหลวงพระบางทุกเชา

ชาวหลวงพระบางทุกบานจะพากันออกมานั่งรอตักบาตร

พระสงฆที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเปนรอยๆ รูปซึ่งเปน

ภาพยามเชาที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอนถึง

วิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีตอ

พุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวลานชาง 

และนําทานแวะเท่ียวชมตลาดเชา 

เชา    บริการอาหารเชา ณ  โรงแรมท่ีพัก 

จากนั้น นําทานเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) 

เปนวัดหลวงคูบานคูเมืองหลวงพระบางสรางขึ้นในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชกอนที่จะยายเมืองหลวงไปเวียงจันทน

และยังไดรับการอุปถัมภจากเจามหาชีวิตศรีสวางวงศ และเจาชีวิตศรีสวางวงศวัฒนากษัตริยสองพระองคสุดทายของ



ลาวบริเวณที่ตั้งของวัดอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบางใกลบริเวณที่แมน้ําคานไหลมาบรรจบ

กันกับแมน้ําโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา“สิม” เปนหลังไมใหญโตนัก หลังคาพระอุโบสถแอนโคงและลาด

ต่ําลงมาก ซอนกันอยู 3 ชั้น เปนศิลปะแบบหลวงพระบาง สวนกลางมี ชอฟา ประกอบดวย 17 ชอซึ่งเปนที่สังเกตกัน

วา เปนวัดที่พระมหากษัตริยสรางขึ้นจึงมี 17 ขั้นสวนสามัญจะสรางกันแค 1-7 ชอ เชื่อกันวาจะเก็บของมีคาไวในนั้น

ดวยสวนหนาบัน หรือภาษาลาววา “โหง” เปนรูปเศียรนาคความงามของวัดอยูที่ความสงบสงาสะอาดมีการวางผัง

ออกแบบและบํารุงรักษาจากนั้นนําทานชมพระราชวังเกา (Royal Palace Museum) เปนวังที่ เจามหาชีวิตศรีสวางวงศทรง

ประทับอยูที่นี่จนสิ้นพระชนม  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อป พ.ศ.2518  พระราชวังก็ไดถูกเปลี่ยนเปน 

พิพิธภัณฑ ประกอบดวยหอฟงธรรมหองรับแขกของเจามหาชีวิตและพระมเหสี หองทองพระโรง ทางดานหลังก็เปน

พระตําหนักซึ่งมีเครื่องใชไมสอยตางๆ จัดเก็บไวเปนระเบียบเรียบงาย และ นมัสการหอพระบางซึ่งเปนพระ

คูบานคูเมืองของหลวงพระบาง เปนพระพุทธรูปประทับยืนปรางคหามสมุทรเปนพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน 

น้ําหนัก 54 กก. ประกอบดวยทองคํา 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคประดิษฐานอยู 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  

หลังอาหารนําทานเดินทางไปวัดใหมสุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆวา "วัดใหม" เคยเปนที่

ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเปนสมเด็จพระสังฆราชองคสุดทายของลาวและยังเคยเปนที่ประดิษฐานพระ

บาง พระพุทธรูปคูเมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปพ.ศ. 2437 จึงไดอัญเชิญ

พระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแหงนี้สิ่งที่เรา 

จะสังเกตเห็นถึงความแตกตางจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเปนอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ มี

ชายคาปกคลุมทั้งสี่ดานสองระดับตอเนื่องกัน จากนั้นนําทาน นมัสการ พระธาตุหมากโมเปนเจดียปทุมหรือพระธาตุ

ดอกบัว แตชาวลาวทั่วไปเรียกวา พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นวามีรูปทรงคลายแตงโมผาครึ่งหรือทรงโอคว่ํา คลาย

สถูปฟองน้ําที่สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคลายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือ



สุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม ไดเวลาสมควรนําทุกทานมุงหนาสูสนามบิน

นานาชาติหลวงพระบาง 

 

 

 

 

 

 

16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเซีย เที่ยวบินที่ FD 1031  

17.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

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

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

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

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

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

18 ม.ค.63 20 ม.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

25 ม.ค.63 27 ม.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

01 ก.พ.63 03 ก.พ.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

15 ก.พ.63 17 ก.พ.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

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 (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คารถตูรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 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 สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน 

มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต

ฤกษ 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            การ

เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่

บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท

ตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย

โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด 

ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไข

ดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ

ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจดุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น 

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลอืใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 



 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การ

กอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรอืเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่

เกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบตัิเหตใุนรายการ

ทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิง่ที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ

ทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ

ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,

เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดนิทางเรียบรอยแลวเปนการ

ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตทุี่เกิดจากความประมาทของ

นักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสญูหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนืคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิน้ 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะถือวาทาน

ไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบไุวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงนิมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 

 


