
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-นาํตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมดื  (-/กลางวนั/เยน็)                     

06.30น. พร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมชัิน 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ Fสายการบนิบางกอกแอร์เวย์Bangkok Airway (PG)โดย

มีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.55น. ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง โดยเทียวบิน PG 941** บริการอาหารบนเครือง** 

12.05 น. เดินทางถึง เมอืงหลวงพระบาง ประเทศลาว ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

 นาํเดินทางผา่นหมู่บา้นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบา้นสู่นาํตกตาดกวางสี(Kuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวงพระ

บาง 30กิโลเมตรไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตโ้ดยผา่นหมู่บา้นชนบทริมถนน 2 ขา้งทางเป็นหนึงในนาํตกทีสวยทีสุด

ในเขตหลวงพระบาง มีแม่นาํใสสีมรกตตลอดปีชมความงามของนาํตกทีตกลดหลนัเป็นชนัๆอยา่งสวยงามแต่ละชนั

เกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชนัสภาพป่าร่มรืน มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ นาํตก ให้

เวลาอิสระดืมดาํกบัธรรมชาติ และ อิสระกบัการเล่นนาํ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ นาํท่านลงเรือเพือชมบา้นเรือน และการดาํรงชีวิต

ของชาวเมืองหลวงพระบาง ใหท่้านเพลิดเพลินกบั

บรรยากาศพระอาทิตยอ์สัดง และอิมอร่อยกับ

อาหารบนเรือจากนันนําท่านเลือกซือสินค้าที 

ตลาดมดืซึงชาวหลวงพระบางจะวางของขายตาม

ถนนศรีสว่างวงศจ์นถึงหนา้พระราชวงั ให้ทุกท่าน

เลือกซือสินค้าตามอธัยาศยัพืไวเ้ป็นของฝากหรือ

เป็นของทีระลึก 

 นําท่านเข้าสู่ทีพกัChitchareungMuanglouang Hotelณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

วนัทีสอง บ้านช่างฆ้อง-ถาํตงิ-บ้านช่างไห-พระราชวงัเก่า-วดัเชียงทอง-วดัใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวญั 

             (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                              

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีกั 

จากนนั นาํท่านเยยีมชม บ้านช่างฆ้อง ศนูยห์ตักรรมพืนบา้นอีกแห่งหนึงของเมืองหลวงพระบางทีรวบรวมสินคา้หตักรรมงาน

ฝีมือต่างๆ ไวส้าํหรับนกัท่องเทียวเขา้เยยีมชมหรือเรียนรู้วิธีการทาํ อาทิ การทาํงานกระดาษสา การทอผา้ไหมของลาว 

จากนนัเดินทางสู่ท่าเรือบา้นช่างไห เพือล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทศัน์สองฝังแม่นาํโขงสู่ถาํตงิซึงเป็นถาํอยู่บนหน้าผา



 
 

ริมแม่นาํโขงมีอยู ่2 ถาํคือถาํล่างและถาํบนถาํติงลุ่มหรือถาํล่างสูง 60 เมตรจากพืนนาํมีลกัษณะเป็นโพรงนาํตืนๆมีหิน

งอกหินยอ้ยมีพระพุทธรูปไมจ้าํนวนนบั 2,500 องคส่์วนใหญ่จะเป็นพระยนืมีทงัปางประทานพรและปางห้ามญาติถาํ

ติงบนจะไปทางแยกซา้ยเดินขึนบนัไดไป 218 ขนัปากถาํไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถาํแต่ไม่มากเท่าถาํล่างสมยั

โบราณเป็นทีสกัการะบวงสรวงดวงวิญญาณผฟ้ีาผแีถนเทวดาผาติงต่อมาพระเจา้โพธิสารทรงเลือมใสพระพุทธศาสนา

เป็นผูน้าํพระพุทธรูปเขา้มาและจึงทรงใชถ้าํติงเป็นสถานทีศกัดิสิทธิทางพุทธศาสนา  

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

จากนนั นาํท่านเดินทางกลบัสู่บ้านช่างไหชมวิถีชีวิตของชาวบา้นทีอยูริ่มแม่นาํโขงมีอาชีพในการหมกัสาโทและตม้เหลา้ขาว

จาํหน่ายและยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้พืนเมืองจาํพวกผา้ทอลวดลายสวยงามมากมายเครืองเงินวางจาํหน่ายอย่างเป็น

ระเบียบชมความร่วมมือของชาวบ้านทีได้จัดแต่งลานบ้านอย่างสวยงามเพือรอรับนักท่องเทียว  จากนันเยียมชม 

พระราชวงัเก่า (Royal Palace Museum) สร้างขึนปี พ.ศ.2447 โดยสถาปนิกชาวฝรังเศสเป็นผูอ้อกแบบเป็นวงัที เจา้

มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ทรงประทับอยู่ทีนีจนสินพระชนม์เมือมีการเปลียนแปลงการปกครองเมือปี พ.ศ.2518  

พระราชวงัก็ไดถ้กูเปลียนเป็น พิพิธภณัฑ ์ภายในมีหอทีประดิษฐานองคพ์ระบางพระพุทธรูปปางหา้มญาติ สูง 83 ซม. 

หนัก 54 กก. และยงัประกอบดว้ยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจา้มหาชีวิตและพระมเหสี ห้องทอ้งพระโรง ทาง

ดา้นหลงัก็เป็นพระตาํหนกัซึงมีเครืองใชไ้มส้อยต่างๆ จดัเก็บไวเ้ป็นระเบียบเรียบง่าย จากนนั นาํท่านเยยีมชม วัดเชียง

ทองเป็นวดัหลวงคู่บ้านคู่ เมืองหลวงพระบางสร้างขึนในสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชก่อนทีจะยา้ยเมืองหลวงไป

เวียงจนัทน์มีพระอุโบสถหรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม”เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนกัหลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดตาํลง

มากซอ้นกนัอยู ่3 ชนัเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางส่วนกลางมีช่อฟ้าประกอบดว้ย 17 ช่อซึงเป็นทีสงัเกตกนัว่าเป็นวดั

ทีพระมหากษตัริยส์ร้างขึนจึงมี 17 ขนัส่วนสามญัจะสร้างกนัแค่ 1-7 ช่อเชือกนัว่าจะเก็บของมีค่าไวใ้นนันดว้ยส่วน

หนา้บนัหรือภาษาลาวว่า “โหง่”เป็นรูปเศียรนาคความงามของวดัอยูที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผงัออกแบบและ

บาํรุงรักษาอยา่งดีเยยีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

นาํท่านไหวพ้ระที วดัใหม่สุวรรณภูมารามหรือทีชาวหลวงพระบางเรียกกนัสันๆว่า"วัดใหม่"เคยเป็นทีประทบัของ

สมเด็จพระสังฆราชบุญทันซึงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยงัเคยเป็นทีประดิษฐานพระบาง

พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมยัของเจา้มหาชีวิตสักรินฤทธิจนกระทงัถึงปีพ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระ

บางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทงัปัจจุบนัเมือมาเยอืนวดัแห่งนีสิงทีเราจะสังเกตเห็น

ถึงความแตกต่างจากวดัอืนๆคือตวัอุโบสถ(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรงหลงัคามีขนาดใหญ่มีชายคาปกคลุมทงั

สีดา้นสองระดบัต่อเนืองกนั จากนนั นาํท่านสู่ พระธาตุภูษี เป็นยอดเขาทีมีความสูงประมาณ 150 เมตร ตงัอยู่ใจกลาง

เมืองหลวงพระบาง เปรียบเสมือนเสาหลกัของเมือง และยงัเป็นจุดชมวิวทีนักท่องเทียวนิยมไปชมบรรยากาศพระ

อาทิตยต์กดิน และสามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได ้360 องศา บนัไดทางขึนมีทงัหมด 328 ขนั ชาวหลวง

พระบางกล่าวว่า “ไปเยยีมนครหลวงพระบาง ถ้าไม่ได้ขนึภูษีถือว่าไม่ถึงหลวงพระบาง” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ รับประทานอาหารเยน็ณร้านอาหารเมอืงหลวงพระบาง(พเิศษ!! พธิีบายศรีสู่ขวญัตามประเพณพีนืบ้านของหลวง

พระบาง)ตามประเพณีพืนเมืองของคนลาว ทีจดัขึนเพือตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง และร่วมรับประทานอาหารตาม

แบบพืนบา้น (ขนัโตก)ได้เวลาสมควรนําท่านเข้าสู่ทีพักChitchareungMuanglouang Hotelณหลวงพระบางหรือ

เทียบเท่าระดับ4ดาวของประเทศลาว 

วนัทีสาม ใส่บาตรข้าวเหนยีว-วดัวชุินราช-บ้านผานม-กรุงเทพฯ     (เช้า/-/-)                                                                              

เช้า  ตืนเชา้ไปร่วมทําบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียวกบัชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนัออกมานงัรอ

ตกับาตรพระสงฆ์ทีเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆรูปซึงเป็นภาพยามเชา้ที มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดย

สะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสงัคมอนัสงบสุขและความเลือมใสศรัทธาทีมีต่อพุทธศาสนาทีหยงัรากลึกลงในวฒันธรรมของ

ชาวลา้นชา้งและนาํท่านแวะเทียวชมตลาดเช้า ทีเต็มไปดว้ยอาหารพืนเมือง และของฝาก แวะชิมกาแฟลาวทีขึนชือ 

ร้านประชานิยม ใหท่้านไดลิ้มรสกาแฟลาว คู่กบั ขนมคู่ หรือ ปาท่องโก๋ 

 บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมทพีกั 

จากนนั จากนนันาํท่านเทียวชมวดัวชุินราชนาํท่านนมสัการพระธาตุหมากโมเป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวัแต่ชาวลาว

ทวัไปเรียกว่าพระธาตุหมากโมเนืองจากเห็นว่ามีรูปทรงคลา้ยแตงโมผา่ครึงหรือทรงโอควาํคลา้ยสถูปฟองนาํทีสาญจี

ประเทศอินเดียยอดพระธาตุมีลกัษณะคลา้ยรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยับริเวณมุมฐาน



 
 

ชนักลางและชนับนมีเจดยทิ์ศทรงดอกบวัตูมทงัสีมุมจากนันนาํท่านแวะชอ้ปปิงผา้พืนเมืองทีบ้านผานมเป็นหมู่บา้น

ชาวไทลือมีฝีมือในการทอผา้อยา่งสวยงามอดีตเป็นแหล่งทอผา้ถวายแด่เจา้มหาชีวิตปัจจุบนัผา้ทอจากบา้นผานมนีมี

ชือเสียงมากและมีการรวมกลุ่มตงัเป็นศนูยห์ตัถกรรมแสดงสินคา้และยงัมีการสาธิตใหท่้านชมดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาสมควร  เดินทางสู่ สนามบินนานาชาตหิลวงพระบาง เพือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

12.48น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทียวบินที PG 942 

** บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง ** 

14.50น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบางวดัเชียงทอง 3 วนั 2 คนื บนิ PG 

เริมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พกัเดียว 

05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 ก.ค.62 18 ก.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 



 
 

26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

18 ต.ค.62 20 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

07 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

27 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินชันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 

 ทีพกัโรงแรมตามรายการ2 คนื พกัห้องละ 2-3 ท่าน(กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพมิเงินพกัห้องเดียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมอืหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานทีท่องเทยีวตามรายการระบุ 



 
 

 ค่าไกด์ท้องถนิและหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ 

 ประกนัอบุัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม์)  

เงือนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจาํตวัของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพมิหากสายการบินปรับขนึก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางนาํหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพมิพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรีดทไีม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืงจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมอืงและเจ้าหน้าทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและต่างประเทศซึงอยู่

นอกเหนอืความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 

เงือนไขการสํารองทีนังและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมดัจาํ 5,000 บาท ส่วนทเีหลอืชําระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 

วนั มฉิะนนัถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก: 

 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธกิารคนืเงินมดัจาํโดยไม่มเีงือนไขใดๆทังสิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมดัจาํทงัหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธกิารคนืเงินค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 

กรณีเจบ็ป่วย: 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทังนท่ีานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลกิหรือเลอืนการเดินทางได้ตามความเป็น

จริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคนืเงินทุกกรณ ี



 
 

เงอืนไขอืนๆ : 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธใินการเกบ็ค่าใช้จ่ายทังหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมผีลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวน

ทีบริษัทฯกาํหนดไว้(15 ท่านขนึไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้ เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน 

บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางในกรณทีีมผีู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มหีัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป

ด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่านต้องออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน,ตวัรถทัวร์,ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตวัภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลยีนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก

ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คนืค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทังสิน 

 

รายละเอยีดเพมิเตมิ 

 บริษัทฯมสิีทธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทียวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

สําคญั 

 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพอืท่องเทียว

เท่านนั (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดัหยดุ

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมอืง หรือ เจ้าหน้าทกีรมแรงงาน

ทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซึงลกูค้าจะต้อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณทีีเกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึงไม่ได้เกดิจากอบุัตเิหตุใน

รายการท่องเทียว(ซึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนใีนกรณทีีเกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท

ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีทําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดงันนั ท่านต้องทําพาสปอร์ต

เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  



 
 

 กรณมี ี“คดีความ” ทีไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเป็นสิงทอียู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทงัสิน 

 กรณ ี“หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอยีด

อายุครรภ์ทีชัดเจน สิงนีอยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มอื,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกดิสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุทีเกดิจากความประมาท

ของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีีการตรวจคนเข้าเมอืงทังทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธทิีจะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทงัสิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคนืเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้ 

 เมอืท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทงัหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลทีต้องการันตมีดัจาํกบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทียวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงอืนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 

 


