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วนัแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-นํ&าตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทติย์ตกดิน-ตลาดมืด   � (-/กลางวนั/
เยน็)                                                                                                                            

34.�3 น. พร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั&น 9 ประตู 9 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway 

(PG) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
09.25 น.    ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง โดยเที�ยวบิน PG 941  ** บริการอาหารบนเครื>อง** 
11.35 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
เที>ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
จากนั*น นาํเดินทางผา่นหมู่บา้นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบา้นสู่ นํ&าตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวง

พระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้โดยผา่นหมู่บา้นชนบทริมถนน 1 ขา้งทาง เป็นหนึ�งในนํ*าตกที�
สวยที�สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่นํ* าใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของนํ*าตกที�ตกลดหลั�นเป็นชั*นๆอยา่ง
สวยงามแต่ละชั*นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั*น สภาพป่าร่มรื�น มีสะพานและเสน้ทางเดิน
ชมรอบๆ นํ*าตก ใหเ้วลาอิสระดื�มดํ�ากบัธรรมชาติ และ อิสระกบัการเล่นนํ*า   



 

 
คํ>า นาํท่านลงเรือเพื�อชมบา้นเรือน และการดาํรงชีวิตของ

ชาวเมืองหลวงพระบาง ใหท่้านเพลิดเพลินกบับรรยากาศ
พระอาทิตยอ์สัดง และ� อิ>มอร่อยกบัอาหารบนเรือ 
จากนั*น นาํท่านเลือกซื*อสินคา้ที� ตลาดมืด ซึ�งชาวหลวง
พระบางจะวางของขายตามถนนศรีสวา่งวงศจ์นถึงหนา้
พระราชวงั ใหทุ้กท่านเลือกซื*อสินคา้ตามอธัยาศยัพื*ไวเ้ป็น
ของฝากหรือเป็นของที�ระลึก  

         � นําท่านเข้าสู่ที>พัก Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 9 ดาวของประเทศ
ลาว 
วนัที>สอง บ้านช่างฆ้อง-ถํ&าติ>ง-บ้านช่างไห-พระราชวงัเก่า-วดัเชียงทอง-วดัใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวญั              
                                    � (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                              

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที>พกั 
จากนั*น นาํท่านเยี�ยมชม บ้านช่างฆ้อง ศูนยห์ตักรรมพื*นบา้นอีกแห่งหนึ�งของเมืองหลวงพระบางที�รวบรวมสินคา้หตักรรม

งานฝีมือต่างๆ ไวส้าํหรับนกัท่องเที�ยวเขา้เยี�ยมชมหรือเรียนรู้วิธีการทาํ อาทิ การทาํงานกระดาษสา การทอผา้ไหม
ของลาว จากนั*นเดินทางสู่ท่าเรือบา้นช่างไห เพื�อล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทศัน์สองฝั�งแม่นํ* าโขงสู่ ถํ&าติ>ง ซึ�งเป็นถํ*า
อยูบ่นหนา้ผาริมแม่นํ*าโขงมีอยู ่ 1 ถํ*า คือ ถํ*าล่างและถํ*าบน ถํ*าติ�งลุ่ม หรือ ถํ*าล่างสูง ;< เมตร จากพื*นนํ*ามีลกัษณะ
เป็นโพรงนํ*าตื*นๆ มีหินงอกหินยอ้ย มีพระพทุธรูปไมจ้าํนวนนบั 1,?<< องค ์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยนื มีทั*งปาง
ประทานพร และปางหา้มญาติ ถํ*าติ�งบน จะไปทางแยกซา้ยเดินขึ*นบนัไดไป 1AB ขั*น ปากถํ*าไม่ลึกมากมี



 

พระพทุธรูปอยูใ่นถํ*าแต่ไม่มากเท่าถํ*าล่าง สมยัโบราณเป็นที�สกัการะบวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟ้ีา ผแีถน เทวดาผา
ติ�ง ต่อมาพระเจา้โพธิสารทรงเลื�อมใสพระพทุธศาสนาเป็นผูน้าํพระพทุธรูปเขา้มา และจึงทรงใชถ้ ํ*าติ�งเป็นสถานที�
ศกัดิD สิทธิD ทางพทุธศาสนา  

 
เที>ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
จากนั*น นาํท่านเดินทางกลบัสู่ บ้านช่างไหชมวิถีชีวติของชาวบา้นที�อยูริ่มแม่นํ* าโขง มีอาชีพในการหมกัสาโท และตม้เหลา้

ขาว จาํหน่ายและยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้พื*นเมืองจาํพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื�องเงิน วางจาํหน่าย
อยา่งเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบา้นที�ไดจ้ดัแต่งลานบา้น อยา่งสวยงามเพื�อรอรับนกัท่องเที�ยว จากนั*น
เยี�ยมชม พระราชวงัเก่า (Royal Palace Museum) สร้างขึ*นปี พ.ศ.1TTU โดยสถาปนิกชาวฝรั�งเศสเป็นผูอ้อกแบบ 
เป็นวงัที� เจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์ ทรงประทบัอยูที่�นี�จนสิ*นพระชนม ์ เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการปกครองเมื�อปี 
พ.ศ.2518  พระราชวงักไ็ดถู้กเปลี�ยนเป็น พิพิธภณัฑ ์ ภายในมีหอที�ประดิษฐานองคพ์ระบางพระพทุธรูปปางหา้ม
ญาติ สูง B[ ซม. หนกั ?T กก. และยงัประกอบดว้ยหอฟังธรรมหอ้งรับแขกของเจา้มหาชีวิตและพระมเหสี หอ้ง
ทอ้งพระโรง  ทางดา้นหลงักเ็ป็นพระตาํหนกัซึ�งมีเครื�องใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเกบ็ไวเ้ป็นระเบียบเรียบง่าย จากนั*น 
นาํท่านเยี�ยมชม วดัเชียงทองเป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ*นในสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช
ก่อนที�จะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์ มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา่ “สิม” เป็นหลงัไม่ใหญ่โตนกั หลงัคา
พระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดตํ�าลงมาก ซอ้นกนัอยู ่ [ ชั*น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า 
ประกอบดว้ย AU ช่อ ซึ�งเป็นที�สงัเกตกนัวา่ เป็นวดัที�พระมหากษตัริยส์ร้างขึ*นจึงมี AU ขั*น ส่วนสามญัจะสร้างกนัแค่ 
A-U ช่อ เชื�อกนัวา่จะเกบ็ของมีค่าไวใ้นนั*นดว้ย ส่วนหนา้บนั หรือภาษาลาววา่ “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงาม
ของวดัอยูที่�ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผงัออกแบบและบาํรุงรักษาอยา่งดีเยี�ยม  



 

 
นาํท่านไหวพ้ระที� วดัใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที�ชาวหลวงพระบางเรียกกนัสั*นๆวา่ "วดัใหม่" เคยเป็นที�ประทบั
ของสมเดจ็พระสงัฆราชบุญทนั ซึ�งเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นที�ประดิษฐานพระ
บางพระพทุธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมยัของเจา้มหาชีวิตสกัรินฤทธิD จนกระทั�งถึงปีพ.ศ. 1T[U จึงไดอ้ญัเชิญ
พระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระทั�งปัจจุบนั เมื�อมาเยอืนวดัแห่งนี* สิ�งที�เราจะ
สงัเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอื�นๆ คือตวัอุโบสถ(สิม) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามีขนาดใหญ่ มี
ชายคาปกคลุมทั*งสี�ดา้นสองระดบัต่อเนื�องกนั จากนั*น นาํท่านสู่ พระธาตุภูษี เป็นยอดเขาที�มีความสูงประมาณ A?< 
เมตร ตั*งอยูใ่จกลางเมืองหลวงพระบาง เปรียบเสมือนเสาหลกัของเมือง และยงัเป็นจุดชมววิที�นกัท่องเที�ยวนิยมไป
ชมบรรยากาศพระอาทิตยต์กดิน และสามารถมองเห็นววิเมืองหลวงพระบางได ้[;< องศา บนัไดทางขึ*นมีทั*งหมด 
[1B ขั*น ชาวหลวงพระบางกล่าววา่ “ไปเยี>ยมนครหลวงพระบาง ถ้าไม่ได้ขึ&นภูษีถือว่าไม่ถึงหลวงพระบาง” 



 

 
คํ>า �รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง (พเิศษ!! พธีิบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื&นบ้านของ

หลวงพระบาง) ตามประเพณีพื*นเมืองของคนลาว ที�จดัขึ*นเพื�อตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง และร่วมรับประทาน
อาหารตามแบบพื*นบา้น (ขนัโตก) ได้เวลาสมควรนําท่านเข้าสู่ที>พัก Chitchareung Muanglouang Hotel ณ 
หลวงพระบาง หรือเทยีบเท่าระดับ 9 ดาวของประเทศลาว 

วนัที>สาม ใส่บาตรข้าวเหนียว-วดัวชุินราช-บ้านผานม-กรุงเทพฯ                  � (เช้า/-/-)                                                                              

เช้า  ตื�นเชา้ไปร่วม ทาํบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว กบัชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนัออกมา
นั�งรอตกับาตรพระสงฆที์�เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆรูป ซึ�งเป็นภาพยามเชา้ที�มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง
โดยสะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสงัคมอนัสงบสุขและความเลื�อมใสศรัทธาที�มีต่อพทุธศาสนาที�หย ั�งรากลึกลงใน
วฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง และนาํท่านแวะเที�ยวชม ตลาดเช้า ที�เตม็ไปดว้ยอาหารพื*นเมือง และของฝาก แวะชิม
กาแฟลาวที�ขึ*นชื�อ ร้านประชานิยม ใหท่้านไดลิ้*มรสกาแฟลาว คู่กบั ขนมคู่ หรือ ปาท่องโก๋ 
� บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที>พกั 

จากนั*น จากนั*นนาํท่านเที�ยวชม วดัวชุินราช นาํท่านนมสัการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวั แต่ชาว
ลาวทั�วไปเรียกวา่ พระธาตุหมากโม เนื�องจากเห็นวา่มีรูปทรงคลา้ยแตงโมผา่ครึ� งหรือทรงโอควํ�า คลา้ยสถูป
ฟองนํ*าที�สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกัษณะคลา้ยรัศมีแบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลงักาหรือ
สุโขทยั บริเวณมุมฐานชั*นกลางและชั*นบนมีเจดยทิ์ศทรงดอกบวัตูมทั*งสี�มุม จากนั*น นาํท่านแวะชอ้ปปิ* งผา้
พื*นเมืองที� บ้านผานม เป็นหมู่บา้นชาวไทลื*อ มีฝีมือในการทอผา้อยา่งสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผา้ถวายแด่เจา้
มหาชีวิต ปัจจุบนัผา้ทอจากบา้นผานมนี* มีชื�อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั*งเป็นศูนยห์ตัถกรรมแสดงสินคา้ และ
ยงัมีการสาธิตใหท่้านชมดว้ย 



 

 
ไดเ้วลาสมควร  เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพื�อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
O�.�3 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที>ยวบินที> PG 942 

** บริการอาหารและเครื>องดื>มบนเครื>อง **  
O9.�P น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

....................................................................................... 
 
อตัราค่าบริการและเงื>อนไขรายการท่องเที>ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วดัเชียงทอง � วนั � คืน บิน PG 

เริ>มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี>ยว 

3� พ.ค.4� 3P พ.ค.4� �9+O O9,900 14,500 13,900 3,000 

10 พ.ค.4� O� พ.ค.4� �9+O O�,900 13,500 12,900 3,000 

31 พ.ค.4� 3� มิ.ย.4� �9+O O�,900 12,500 11,900 3,000 

14 มิ.ย.4� O4 มิ.ย.4� �9+O O�,900 13,500 12,900 3,000 

28 มิ.ย.4� �3 มิ.ย.4� �9+O O�,900 13,500 12,900 3,000 
 
 



 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตัVวเครื>องบินชั&นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี>ยนแปลงตัVว 
� ที>พกัโรงแรมตามรายการ � คืน พกัห้องละ �-� ท่าน(กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ>มเงินพกัห้องเดี>ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื&อหรือเปลี>ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที>ตามรายการระบุ  
� ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานที>ท่องเที>ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ>นและหัวหน้าทวัร์นําเที>ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ O,333,333 บาท (เป็นไปเงื>อนไขตามกรมธรรม์)  
� ภาษีนํ&ามันและภาษีตัVวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ>มหากสายการบินปรับขึ&นก่อนวนัเดินทาง) 
� ค่าระวางนํ&าหนักกระเป๋าไม่เกนิ �3 กก.ต่อ O ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ที>จ่าย �% และภาษีมูลค่าเพิ>ม Z%  
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื>องดื>มที>สั>งเพิ>มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที>ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที>ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที>กรมแรงงานทั&งที>เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ>งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ>น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 433 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ O ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ&าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ>นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 
×  

เงื>อนไขการสํารองที>นั>งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา P,333 บาท ส่วนที>เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย

กว่า OP วนั มิฉะนั&นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง �O วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง �3 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั&งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̀ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื>อนไขใด ๆ ทั&งสิ&น 
• ยกเลกิการเดินทาง OP - �3 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ P3% และริบเงินมัดจําทั&งหมด 



 

• ยกเลกิภายใน O9 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̀ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั&งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั&งสิ&น 

กรณเีจบ็ป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ>งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื>อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั&งนี&ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที>ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื>อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง Z วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̀ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื>อนไขอื>น ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̀ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั&งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที>บริษัทฯ กําหนดไว้ (OP ท่านขึ&นไป) เนื>องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื>นที>เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที>เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน O3 ท่านขึ&นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที>มีผู้เดินทางไม่ถึง O3 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า O3 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที>ท่านต้องออกตัVวภายใน เช่น (ตัVวเครื>องบิน, ตัVวรถทัวร์, ตัVวรถไฟ) กรุณาสอบถามที>เจ้าหน้าที>ทุกครั&งก่อนทําการ
ออกตัVว เนื>องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี>ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัVวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี>ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื>อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ&าเงิน) เดินทางเพื>อการท่องเที>ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̀ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั&งสิ&น 
 

รายละเอยีดเพิ>มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธ̀ิในการเปลี>ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี>เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที>ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที>ยว สามารถเปลี>ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 4 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื>อท่องเที>ยว

เท่านั&น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 4 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั&งสิ&น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที>ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที>กรม
แรงงานทั&งจากไทยและต่างประเทศซึ>งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ>งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื>อนไขนี&ในกรณทีี>เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ>งอาจจะปรับเปลี>ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั&งสิ&น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ>งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที>ยว(ซึ>งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื>อนไขนี&ในกรณทีี>เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ>งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั&งสิ&น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที>ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื&อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั&งสิ&น หากเกดิสิ>งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที>เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที>ยวเองหรือในกรณทีี>กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี>การตรวจคนเข้าเมืองทั&งที>กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที>ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ̀ิที>จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั&งสิ&น 

� ตัVวเครื>องบินเป็นตัVวราคาพเิศษ กรณทีี>ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื>อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี>ยนชื>อได้ 

� เมื>อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั&งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื>อนไขข้อตกลงต่างๆที>ได้ระบุไว้ข้างต้นนี&แล้วทั&งหมด 

� กรุ๊ปที>เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที>ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที>ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั&งหมด 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื>อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพื>อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 
 
 

 

 

 

 


