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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์    

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตภุูษี-ตลาดมืด                              (-/-/เยน็)                                                                                                                            

12.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok 

Airway (PG) โดยมีเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

15.05 น.    ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง โดยเท่ียวบิน PG 945  ** บริการอาหารบนเครื่อง** 

16.40 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

** หมายเหต ุ   เที่ยวบินบางกอกแอรเ์วยต์ั้งแตเ่ดือน เมษายน 60 เป็นตน้ไป เฉพาะไฟลท์ขาไปจะ 

เปล่ียนเวลาบินเป็น 14.45-16.45 น. จะเร็วข้ึนจากเวลาเดิม 20 นาทีค่ะ *** 

จากน้ัน น าท่านเดินขึ้ นบนัได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) 

สองขา้งทางร่มร่ืนดว้ยตน้ดอกจ าปา ภูษี น้ีหมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรี

ของเมืองหลวงพระบางนัน่เอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อน

ถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวดั บา้นเรือน ทอดยาวขนานกบัแม่น ้าโขงจรด

ปากแม่น ้าคานยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพ้ืนท่ีราบแคบๆ ตัวพระธาตุ

เป็นทรงดอกบวัส่ีเหล่ียมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานส่ีเหล่ียมยอดประดับ

ดว้ยเศวตฉตัรทองส าริด7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากใน

ยามเย็น แบบน้ีแสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตุเป็นสีทองสุกปลัง่ มีทาง 

เดินรอบองคพ์ระธาตุสามารถชมทิวทศัน์ตวัเมืองหลวงพระบางไดเ้กือบ

รอบเลยทีเดียว 

  ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง  

หลงัทานอาหาร  น าท่าน ชมถนนขา้วเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือก

ซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นท่ีระลึก  

 น าทา่นเขา้สู่พกัที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบางหรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัที่สอง ตกับาตรขา้วเหนียว-บา้นช่างไห่-บา้นผานม-ถ ้าติง่-น ้าตกกวงชี-พิธีบายศรีสูข่วญั              

 (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00  น. ต่ืนเชา้ไปร่วม ท าบุญ-ตกับาตร กบัชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนัออกมานัง่รอ

ตกับาตรพระสงฆท่ี์เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูปซ่ึงเป็นภาพยามเชา้

ท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสังคมอนัสงบสุขและ

ความเล่ือมใสศรทัธาท่ีมีต่อพุทธศาสนาท่ีหยัง่รากลึกลงในวฒันธรรมของชาว

ลา้นชา้งและน าท่านแวะเท่ียวชม ตลาดเชา้  

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

หลงัอาหาร น าท่านจากน้ันน าท่านแวะชอ้ปป้ิงผา้พ้ืนเมืองท่ี บา้นผานม เป็นหมูบ่า้นชาว

ไทล้ือ มีฝีมือในการทอผา้อยา่งสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผา้ถวายแด่เจา้มหาชีวิต ปัจจุบนัผา้ทอจากบา้นผา

นมน้ีมีช่ือเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนยห์ตัถกรรมแสดงสินคา้ และยงัมีการสาธิตใหท่้านชมดว้ย

จากน้ันน าท่านลงเรือเดินทางชมวิวทิวทศัน์สองฝัง่แม่น ้าโขง ถ ้าติง่ (Ting Cave) ซ่ึงเป็นถ ้าอยูบ่นหนา้ผาริม

แมน่ ้าโขงมีอยู ่2 ถ ้า คือ ถ ้าล่างและถ ้าบน ถ ้าต่ิงลุ่ม หรือ ถ ้าล่างสูง 60 เมตร จากพื้ นน ้ามีลกัษณะเป็นโพรง

น ้าต้ืนๆ มีหินงอกหินยอ้ย มีพระพุทธรปูไมจ้ านวนนับ 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทาน
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พร และปางหา้มญาติ ถ ้าต่ิงบน จะไปทางแยกซา้ยเดินขึ้ นบนัไดไป 218 ขัน้ ปากถ ้าไมลึ่กมากมีพระพุทธรปู

อยูใ่นถ ้าแต่ไมม่ากเท่าถ ้าล่าง สมยัโบราณเป็นท่ีสกัการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาต่ิง 

ต่อมาพระเจา้โพธิสารทรงเล่ือมใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรปูเขา้มา และจึงทรงใชถ้ ้าต่ิงเป็นสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิทางพุทธศาสนาแลว้ล่องเรือกลบั ก่อนถึงตวัเมืองหลวงพระบางแวะ บา้นช่างไห ชมวิถีชีวิตของ

ชาวบา้นท่ีอยูริ่มแม่น ้าโขง มีอาชีพในการหมกัสาโท และตม้เหลา้ขาว จ าหน่ายและยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้

พ้ืนเมืองจ าพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เคร่ืองเงิน วางจ าหน่ายอยา่งเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือ

ของชาวบา้นท่ีไดจ้ดัแต่งลานบา้น อยา่งสวยงามเพ่ือรอรบันักท่องเท่ียว ไดเ้วลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลบั

สู่ตวัเมืองหลวงพระบาง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าเดินทางผ่านหมู่บา้นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบา้นสู่ น ้าตกตาดกวงชี (Kuang Xi Waterfall)ห่างจาก

หลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้หน่ึงในน ้าตกท่ี

สวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน ้าตกท่ีตกลดหลัน่เป็น

ชั้นๆอยา่งสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปนูสูงราว 70 เมตร มี 

2 ชั้น สภาพป่าร่มร่ืน มีสะพานและเสน้ทางเดินชมรอบๆ น ้าตก 

ไดเ้วลาสมควร น าทุกท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมืองหลวงพระบาง 

  ค า่       รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารเมืองหลวงพระบาง  

(พิศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวญัตามประเพณีพ้ืนบา้นของหลวงพระบาง) 

          น าท่านเขา้สู่พกัที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่สาม วดัเชียงทอง-วดัใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวงัเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ                  

 (เชา้/กลางวนั/-)                                                                               

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

น าท่าน เท่ียวชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวคู่บา้นคู่เมือง

หลวงพระบางสรา้งขึ้ นในสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชก่อนท่ีจะยา้ยเมือง

หลวงไปเวียงจนัทน์ และยงัไดร้บัการอุปถัมภจ์ากเจา้มหาชีวิตศรีสว่าง

วงศ ์และเจา้ชีวิตศรีสว่างวงศว์ฒันา กษัตริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว 

บริเวณท่ีตั้งของวดัอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมืองหลวงพระ

บาง ใกลบ้ริเวณท่ีแม่น ้าคานไหลมาบรรจบกนักบัแม่น ้าโขงมีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็น

หลงัไม่ใหญ่โตนัก หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต า่ลงมาก ซอ้นกนัอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระ

บาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซ่ึงเป็นท่ีสงัเกตกนัวา่ เป็นวดัท่ีพระมหากษัตริยส์รา้งขึ้ นจึงมี 17 

ขั้น ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เช่ือกนัว่าจะเก็บของมีค่าไวใ้นน้ันดว้ย ส่วนหน้าบนั หรือภาษาลาวว่า 

“โหง”่ เป็นรปูเศียรนาค ความงามของวดัอยูท่ี่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผงัออกแบบและบ ารุงรกัษาอย่าง

ดีเยี่ยม จากน้ันน าท่านเทียวชม วดัวิชุนราช น าท่านนมสัการ พระธาตหุมากโม เป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุ

ดอกบวั แต่ชาวลาวทัว่ไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็นว่ามีรูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าคร่ึงหรือทรงโอ

คว า่ คล้ายสถูปฟองน ้ าท่ีสาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของ

พระพุทธรปูแบบลงักาหรือสุโขทยั บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยทิ์ศทรงดอกบวัตูมทั้งส่ีมุม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปวดัใหม่สุวรรณภูมารามหรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกนัสั้นๆ 



 
4 

ว่า "วดัใหม่" เคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทัน ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของ

ลาวและยงัเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชีวิตสกัริน

ฤทธ์ิ จนกระทัง่ถึงปีพ.ศ. 2437 จึงไดอ้ญัเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบ

จนกระทัง่ปัจจุบนั เมื่อมาเยือนวดัแห่งน้ีส่ิงท่ีเราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือตัวอุโบสถ

(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งส่ีดา้นสองระดับต่อเน่ืองกัน 

จากน้ัน น าท่านชม พระราชวงัเก่า (Royal Palace Museum) เป็น

วงัท่ี เจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์ทรงประทบัอยูท่ี่น่ีจนส้ินพระชนม ์ เมื่อ

มีการเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวงัก็ไดถู้ก

เปล่ียนเป็น พิพิธภัณฑ ์ประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรบัแขกของเจา้

มหาชีวิตและพระมเหสี หอ้งทอ้งพระโรง  ทางดา้นหลังก็เป็นพระ

ต าหนักซ่ึงมีเคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเก็บไวเ้ป็นระเบียบเรียบง่าย 

และ นมัสการหอพระบาง ซ่ึงเป็นพระคู่บา้นคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทบัยืนปรางค์

หา้มสมุทรเป็นพระพุทธรปูศิลปะขอมสมยัหลงับายน น ้าหนัก 54 กก. ประกอบดว้ยทองค า 90% และยงัมี

พระพุทธรปูนาคปรกสลกัศิลาศิลปะขอมอีก 4 องคป์ระดิษฐานอยู่ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่

สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 

17.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG 946 ** บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง **  

19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

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

 
อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วดัเชียงทอง พกั 4 ดาว 3 วนั บนิ PG 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

12 ม.ค.61 14 ม.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

19 ม.ค.61 21 ม.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

3 ก.พ.61 5 ก.พ.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

10 ก.พ.61 12 ก.พ.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

16 ก.พ.61 18 ก.พ.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

17 ก.พ.61 19 ก.พ.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

23 ก.พ.61 25 ก.พ.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 
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2 มี.ค.61 4 มี.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

10 มี.ค.61 12 มี.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

7 เม.ย.61 9 เม.ย.61 24 14,900 14,500 13,900 3,000 

20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

27 เม.ย.61 29 เม.ย.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

5 พ.ค.61 7 พ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

18 พ.ค.61 20 พ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นที่เหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

   2.กรณียกเลกิ     2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 
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    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

    5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 

กอ่นทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎิ

เสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยน

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยว

เองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั

ในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 


