
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซีย   
 

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

11.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

14.10 น.    ออกเดินทางสู่เมอืงมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเทีย่วบนิ FD 1030   

15.30 น.        เดินทางถงึ เมอืงหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง 

จากน ัน้ น าท่านเดินขึ้นบนัได 328 ข ัน้สู่ พระธาตภูุษี (Phou Si Mountian) สองขา้งทางร่มรื่น 

ดว้ยตน้ดอกจ าปา ภูษ ีนี้หมายถงึ “ภูศร”ี คือเป็นศรีของเมอืงหลวงพระบางน ัน่เอง ต ัง้ 

โดดเด่นกลางใจเมอืงมจีดุชมววิก่อนถงึยอดพระธาต ุมองเหน็วดั บา้นเรือน ทอดยาว 

ขนานกบัแม่น า้โขงจรดปากแม่น า้คานยอดสูงสุดของภูษ ีอยู่บนพื้นทีร่าบแคบๆ ตวัพระ 

ธาตเุป็นทรงดอกบวัสีเ่หลีย่มทาสีทอง ต ัง้อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัรทองส าริด7 ช ัน้ สูงประมาณ 21 เมตร จะ

สวยมากในยามเยน็ แบบนี้แสงแดดจะส่ององคพ์ระธาตเุป็นสทีองสุกปล ัง่ มทีางเดินรอบองคพ์ระธาตสุามารถชมทวิทศันต์วัเมอืง

หลวงพระบางไดเ้กือบรอบเลยทเีดียว 

  ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารเมอืงหลวงพระบาง หลงัทานอาหาร  น าท่าน ชมถนนขา้วเหนียว ของหลวงพระบาง  

หรือ ตลาดมดื เลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นทีร่ะลกึ  

 น าทา่นเขา้สูพ่กัที ่Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัที่สอง ตกับาตรขา้วเหนียว-บา้นช่างไห-่บา้นผานม-ถ ้าติ่ง-น ้ าตกกวงชี-พธิีบายศรีสูข่วญั               (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00  น. ตืน่เชา้ไปร่วม ท าบญุ-ตกับาตร กบัชาวหลวงพระบางทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะ 

พากนัออกมาน ัง่รอตกับาตรพระสงฆท์ีเ่รียงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆ รูปซึง่เป็นภาพ 

ยามเชา้ทีม่ชีวีติชวีาของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสุขและความ 

เลือ่มใสศรทัธาทีม่ต่ีอพุทธศาสนาทีห่ย ัง่รากลกึลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้งและน าท่าน 

แวะเทีย่วชม ตลาดเชา้  

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั 

หลงัอาหาร น าท่านจากน ัน้น าท่านแวะชอ้ปป้ิงผา้พื้นเมอืงที ่บา้นผานม เป็นหมู่บา้นชาวไทลื้อ มีฝีมอืในการทอผา้อย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่ง

ทอผา้ถวายแด่เจา้มหาชวีติ ปจัจบุนัผา้ทอจากบา้นผานมนี้มชีือ่เสยีงมาก และมกีารรวมกลุม่ต ัง้เป็นศูนยห์ตัถกรรมแสดงสนิคา้ และ

ยงัมกีารสาธิตใหท่้านชมดว้ยจากน ัน้น าท่านลงเรือเดินทางชมววิทวิทศัน์สองฝัง่แม่น า้โขง ถ ้าติง่ (Ting Cave) ซึง่เป็นถ  า้อยู่บนหนา้

ผาริมแม่น า้โขงมอียู่ 2 ถ า้ คือ ถ  า้ลา่งและถ  า้บน ถ า้ติง่ลุม่ หรือ ถ  า้ลา่งสูง 60 เมตร จากพื้นน า้มลีกัษณะเป็นโพรงน า้ตื้นๆ มหีนิงอก

หนิยอ้ย มีพระพทุธรูปไมจ้ านวนนบั 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มที ัง้ปางประทานพร และปางหา้มญาติ ถ  า้ติ่งบน จะไป

ทางแยกซา้ยเดินขึ้นบนัไดไป 218 ข ัน้ ปากถ  า้ไม่ลกึมากมีพระพทุธรูปอยู่ในถ  า้แต่ไม่มากเท่าถ  า้ลา่ง  สมยัโบราณเป็นที่สกัการะ

บวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผแีถน เทวดาผาติง่ ต่อมาพระเจา้โพธิสารทรงเลือ่มใสพระพุทธศาสนาเป็นผูน้ าพระพุทธรูปเขา้มา 

และจงึทรงใชถ้  า้ติง่เป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธ์ิทางพทุธศาสนาแลว้ลอ่งเรือกลบั ก่อนถงึตวัเมืองหลวงพระบางแวะ บา้นช่างไห ชมวถิชีวี ิต

ของชาวบา้นทีอ่ยู่ริมแม่น า้โขง มอีาชพีในการหมกัสาโท และตม้เหลา้ขาว จ าหน่ายและยงัเป็นแหลง่รวมสินคา้พื้นเมอืงจ าพวก ผา้



 

ทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจ าหน่ายอย่างเป็นระเบยีบ ชมความร่วมมือของชาวบา้นทีไ่ดจ้ดัแต่งลานบา้น อย่าง

สวยงามเพือ่รอรบันกัท่องเทีย่ว ไดเ้วลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลบัสู่ตวัเมอืงหลวงพระบาง 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าเดินทางผ่านหมู่บา้นชนบทชมวถิชีวีติของชาวบา้นสู่ น ้ าตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร 

ไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใต ้หนึ่งในน า้ตกทีส่วยทีสุ่ดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของ 

น า้ตกทีต่กลดหล ัน่เป็นช ัน้ๆอย่างสวยงามแต่ละช ัน้เกิดจากการผสมของหนิปูนสูงราว 70  

เมตร ม ี2 ช ัน้ สภาพป่าร่มรื่น มสีะพานและเสน้ทางเดินชมรอบๆ น า้ตก 

ไดเ้วลาสมควร น าทกุท่านเดินทางกลบัเขา้สู่เมอืงหลวงพระบาง 

  ค า่       รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารเมอืงหลวงพระบาง  

(พิศษ!! พิธีบายศรีสูข่วญัตามประเพณีพื้นบา้นของหลวงพระบาง) 

                  น าทา่นเขา้สูพ่กัที ่Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที่สาม วดัเชียงทอง-วดัใหม่สุวรรณภมูาราม-พระราชวงัเกา่-หอพระบาง--กรุงเทพฯ                          (เชา้/กลางวนั/-)                                                                               

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั 

น าท่าน เทีย่วชม วดัเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมอืงหลวง 

พระบางสรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชก่อนทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจนัทน ์ 

และยงัไดร้บัการอปุถมัภจ์ากเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ์ และเจา้ชวีติศรีสว่างวงศ์วฒันา  

กษตัริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว บริเวณทีต่ ัง้ของวดัอยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียง 

เหนือของตวัเมอืงหลวงพระบาง ใกลบ้ริเวณทีแ่ม่น า้คานไหลมาบรรจบกนักบัแม่น า้โขง 

 มพีระอโุบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สมิ” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนกั หลงัคาพระอโุบสถแอ่นโคง้และลาดต า่ลงมาก ซอ้นกนัอยู่ 3 ช ัน้ 

เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางม ีช่อฟ้า ประกอบดว้ย 17 ช่อ ซึง่เป็นทีส่งัเกตกนัว่า เป็นวดัทีพ่ระมหากษตัริยส์รา้งขึ้นจงึม ี

17 ข ัน้ ส่วนสามญัจะสรา้งกนัแค่ 1-7 ช่อ เชือ่กนัว่าจะเก็บของมค่ีาไวใ้นน ัน้ดว้ย ส่วนหนา้บนั หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียร

นาค ความงามของวดัอยู่ทีค่วามสงบสง่าสะอาดมกีารวางผงัออกแบบและบ ารุงรกัษาอย่างดีเยี่ยม  จากน ัน้น าท่านเทยีวชม วดัวชิุน

ราช น าท่านนมสัการ พระธาตหุมากโม เป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตดุอกบวั แต่ชาวลาวท ัว่ไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เนื่องจาก

เหน็ว่ามรูีปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว  า่ คลา้ยสถูปฟองน า้ทีส่าญจี ประเทศอนิเดีย ยอดพระธาตมุลีกัษณะคลา้ยรศัมี

แบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลงักาหรือสุโขทยั บริเวณมมุฐานช ัน้กลางและช ัน้บนมเีจดย์ทศิทรงดอกบวัตูมท ัง้สีม่มุ 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปวดัใหมสุ่วรรณภูมารามหรือทีช่าวหลวงพระบางเรียกกนั 

ส ัน้ๆว่า "วดัใหม"่ เคยเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จพระสงัฆราชบญุทนั ซึง่เป็นสมเด็จ 

พระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นทีป่ระดิษฐานพระบาง พระพทุธรูปคู่ 

เมอืงหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชีวติสกัรินฤทธ์ิ จนกระท ัง่ถงึปีพ.ศ. 2437 จงึไดอ้ญัเชญิพระบางไปประดิษฐานในหอ

พระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระท ัง่ปจัจบุนั เมือ่มาเยือนวดัแห่งนี้สิง่ทีเ่ราจะสงัเกตเหน็ถงึความแตกต่างจากวดัอื่นๆ คือตวั

อโุบสถ(สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมท ัง้สี่ดา้นสองระดบัต่อเนื่องกนั จากน ัน้ น าท่าน

ชม พระราชวงัเกา่ (Royal Palace Museum) เป็นวงัที ่เจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ์ ทรงประทบัอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม ์ เมือ่มกีาร



 

เปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่ปี พ.ศ.2518  พระราชวงัก็ไดถู้กเปลีย่นเป็น พพิธิภณัฑ ์ประกอบดว้ยหอฟงัธรรมหอ้งรบัแขกของ

เจา้มหาชวีติและพระมเหสี หอ้งทอ้งพระโรง  ทางดา้นหลงัก็เป็นพระต าหนกัซึ่งมเีครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเก็บไวเ้ป็นระเบยีบ

เรียบง่าย และ นมสัการหอพระบาง ซึง่เป็นพระคู่บา้นคู่เมอืงของหลวงพระบาง เป็นพระพทุธรูปประทบัยืนปรางค์หา้มสมทุรเป็น

พระพทุธรูปศิลปะขอมสมยัหลงับายน น า้หนกั 54 กก. ประกอบดว้ยทองค า 90% และยงัมพีระพทุธรูปนาคปรกสลกัศิลาศิลปะ

ขอมอกี 4 องคป์ระดิษฐานอยู่ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง 

16.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเซีย เทีย่วบนิที ่FD 1031  

18.05 น. เดินทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
....................................................................................... 

 
อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

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

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

3 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 24+1 16,900 16,500 15,900 3,000 

20 ม.ค.61 22 ม.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 ก.พ.61 25 ก.พ.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

3 มี.ค.61 5 มี.ค.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

13 เม.ย.61 15 เม.ย.61 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

15 เม.ย.61 17 เม.ย.61 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

27 เม.ย.61 29 เม.ย.61 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

 

 



 

อตัราคา่บริการรวม 

- ต ัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงต ัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอบุตัิเหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางน ้ าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราคา่บริการไมร่วม  

- ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมูลคา่เพิ่ม 7%  

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรีดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- คา่ทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทปิคะ่) 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไมน่้อย 

  กวา่15 วนั มฉิะนั้นถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลิก  2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 

       วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ 

    2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 30 - 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และริบเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 29 วนั กอ่นการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการ 

       เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ท ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจริง 

     4.บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม 

       จ านวนทีบ่ริษทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ 

        เดยีวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลิกของทา่น 

    6. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นข้ึนไปจงึออกเดนิทางในกรณีที่มผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่นไม่มหีวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางไป 

        ดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 7 วนักอ่นการเดนิทาง 



 

7.กรณีที่ทา่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีท่กุคร ัง้ 

กอ่นท าการออกต ัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

- บริษทัฯมสีทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเทีย่วเทา่นั้น (หนังสอืเดนิทาง

ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถ่ึงและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษทัฯหรือเหตภุยัพิบตัทิางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมื้อ,เพราะคา่ใชจ้า่ย

ทกุอยา่งทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด  

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กิดจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง

หรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นต ัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นช่ือได ้ 

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไมม่ีการคนืเงนิมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของทา่นเอง ** 

 
 

 
 
 

 


