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เยือนเมืองมรดกโลก/สักการะพระธาตพุสู ี
แวะนครหลวงเวียงจันทน์/นมัสการพระธาตุหลวง 

 
 อิ่มบุญ อิ่มใจ ไปทัวรไ์หว้พระ 5 วัดดัง!!! 

 
 

            จาก Lao Airlines สายการบินแห่งชาติ สปป. ลาว 
ก าหนดการเดนิทาง  1 เมษายน -30 กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ

1. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ  านวนตัง้แต ่8 ทา่นข้ึนไป ไม่มีหัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมี

ไกดท์อ้งถิ่น(พูดไทยได)้รอรบัท่ีสนามบินหลวงพระบาง 

2. ค่าบริการทวัรไ์ม่รวมทิปไกดแ์ละคนขบั ทา่นละ 600 บาท 

 



 

 

 

 
 
07.30 น. …พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู10 เคาน์เตอร์ W 
  สายการบินลาวแอร์ไลน์(QV) 
10.20 น. ...เดินทางสู ่หลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน ์เที่ยวบิน 

QV634 
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
12.20 น. …ถึง สนามบนิหลวงพระบาง ประเทศลาว ...หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมือง  
  ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะที่สนามบินหลวงพระบาง โดยชปูา้ย 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 ...น าท่านเที่ยวชมและท าบุญที่ วัดใหมสุ่วันพมูาราม ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้าง
ในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆ ว่า  วัดใหม ่วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จ
พระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้
เป็น โรงเรียนปริยัติ 

…น าท่านเที่ยวชมและท าบุญที่ วัดแสนสุขาราม วัดแสนสุขาราม  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2261 ตาม
ประวัติกล่าวว่าชื่อของวัดมาจากเงินจ านวน 100,000 กบี ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนเริ่มสร้างวัดแสนได้รับการ
บูรณะ 2 ครั้ง โดยช่างสกุลลาว จุดเด่นคือ พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่องค์เดียวภายในแขวงหลวงพระบาง 

 ...น าท่านเที่ยวชมและท าบุญที่ วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นใน  
 สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน ์และยังได้รับการอุปถัมภ์จาก  
 เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว   
 บริเวณตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบางใกล้บริเวณที่แม่น้ าคาน  

 



 

 

 

 
  ไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ าโขงมีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก 

  หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ าลงมาก ซ้อนกันอยู ่3 ชั้น เป็นศลิปะแบบหลวงพระบาง  
 ส่วนกลางมีช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี  
 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เช่ือกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือ  
 ภาษาลาวว่า “โหง”่ เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผัง  
 ออกแบบและบ ารุงรักษาอย่างดีเยี่ยม 
  

...น าท่านเที่ยวชม และท าบุญที่ วัดโพนชัยชนะสงคราม 
 ด้วยความที่ชื่อวัดมีความหมายที่ดี  กล่าวกันว่าในอดีต
 เป็นประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งนครหลวงพระบาง
 และเหล่าแม่ทัพนายกองทั้งหลายต้องมาท าพิธีนมัสการ
 พระองค์หลวง(พระประธาน) เพื่อขอพรก่อนจะออกไป
 รบทัพจับศึก ซึ่งความเชื่อนี้ยังสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน ชาว
 หลวงพระบางจึงมักไปท าบุญและขอพรจากพระประธาน ในวัดแห่งน้ีอยู่เป็นประจ า 
 ...น าท่านสักการะ พระธาตพุูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  
 นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทาง ขึ้นพระ 



 

 

 

ธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจ าปาลาวหลากสีสัน(ช่วง กพ.-มีค.) มองจากยอด พูสีคือภาพพานอ
รามาของราชธานีเกา่แก่ริมแม่น้ าโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนาม ว่า บ้านผา เมืองภูอู
อารยะธรรมล้านช้าง ชมพระอาทิตย์อัสดง และตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง  ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็น
พิพิธภัณฑ ์โดยมีแม่น้ าโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ าคานที่ไหล มาบรรจบกับแม่น้ าโขง 
 

  ...น าท่านเที่ยวชม ตลาดมืดหลวงพระบาง หรือ ตลาดไนท์บาร์ซา เป็นถนนคนเดินตอนเย็นต้ังแต่ 
  เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุม่ ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้แต่ชาวหลวง 
 พระบางเองก็จะน าสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้   
 สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินต้ังแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตาม  
 อัธยาศัย 

  
รับประทานอาหารค่ า  ณ ภัตตาคาร 
....น าท่านเข้าที่พัก WONGWIJIT หรือเทียบเท่า 

   
 
 

05:30  ...น าท่าน ท าบุญ-ตักบาตรขา้วเหนียว กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะ
 พากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียง แถวเดินมา
ตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวง
พระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความ
เลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาทีห่ยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรม
ของชาวล้านช้าง 

ข้าวเหนียวพรอ้มอุปกรณ์ ส าหรับตักบาตร ท่านละ100 บาท ไม่
รวมอยู่ในค่าบริการทัวร ์
 
 

 



 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  ...จากนั้นน าท่านเที่ยวชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง สัมผสักับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน ที่น า สินค้า

พื้นเมือง มากมายมาวางขาย 
อิสระถ่ายรูป ชมเมือง ตามอัธยาศยั หลังจากนั้นพบกันที่จุดนัดหมาย   

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  ...สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิหลวงพระบาง 
13.05 น. ...น าท่านเดินทางสู่ นครเวียงจันทน ์โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV102 
13.50 น. ...เดินทางถึง สนามบนิวัตไต ...หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
  ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะที่สนามบินวัตไต โดยชปู้าย 
 
 
 
 
 
   ...จากนั้นน าท่านชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว อิสระให้ท่านได้

 ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
  ...น าท่านมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสญัลักษณ์ของเมืองเวียงจันทน์ ชมศิลปะแบบล้านช้าง และ

ถ่ายรูปเลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวน ามาจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.30 น.  ...สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบนิวัตไต  
18.40 น.   เดินทางกลับสู ่กรุงเทพ โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV445 
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
19.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 
------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

หมายเหต ุ  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ 
 ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
อัตราค่าบริการ  1 เมษายน – 30 กันยายน 2562 

 ก าหนดวันเดนิทาง  ผู้ใหญพ่ักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม  
04 - 05 พฤษภาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
11 - 12 พฤษภาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
18 - 19 พฤษภาคม 2562        Long   
weekend     9,988.-บาท 

1,500.-บาท 

19 - 20 พฤษภาคม 2562        Long   
weekend     9,988.-บาท 

1,500.-บาท 

25 - 26 พฤษภาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
01 - 02 มิถุนายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
08 - 09 มิถุนายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
15 - 16 มิถุนายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
22 - 23 มิถุนายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
29 - 30 มิถุนายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
06 - 07 กรกฎาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
13 - 14 กรกฎาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
20 - 21 กรกฎาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
27 - 28 กรกฎาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
03 - 04 สิงหาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
10 - 11 สิงหาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
11 - 12 สิงหาคม 2562     Long   weekend     9,988.-บาท 1,500.-บาท 
17 - 18 สิงหาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
24 - 25 สิงหาคม 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
31 สิงหาคม - 01 กันยายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
07 - 08 กันยายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
14 - 15 กันยายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
21 - 22 กันยายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 
28 - 29 กันยายน 2562 8,888.-บาท 1,300.-บาท 

 



 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง-เวียงจันทน-์กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์(QV) 
✓ รถตูป้รับอากาศน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ 
✓ ที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ 
✓ อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวประเทศลาว ตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
✓ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์ บริษัทไทยประกันภัย 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม  

✓ อาหารและเครื่องด่ืม และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกเหนือจากที่รายการรายการระบุไว้ 
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % 
✓ ธรรมเนียมวีซ่า ส าหรับลูกค้าต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย 
✓ ทิปไกด์และคนขับรถ ทา่นละ 600 บาท 
✓ ข้าวเหนียวพรอ้มอุปกรณ์ ส าหรับตักบาตร ที่เมืองหลวงพระบาง 100 บาทต่อท่าน 

 
หมายเหต ุ 

1. อัตราค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้ 

และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร ์

2. กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 8 ท่านขึน้ไป /ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมีไกด์ท้องถ่ินรอรับที่

สนามบินหลวงพระบาง กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 

วัน  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่องจาก ค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ ามันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมี

ผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน  

4. กรณีทีท่่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท าการจอง มิฉะนั้นบริษัทฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  

5. สายการบินมีนโยบายใน จ ากัดน้ าหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  กรณีน้ าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ท่านต้องช าระ
ค่าน้ าหนักส่วนเกินกับสายการบินโดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บ 
6. เอกสารที่ประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ 
และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า  



 

 

 

 
 
เงื่อนไขการจองทัวร์   
- การจองทัวร์ ช าระท่านละ 2,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
  นับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 2 หน้า 
- ค่าทัวรท์ี่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้า
ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน
มัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย 
หมายเหตุ :  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคา่บริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน 
2 .ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิมหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกดิสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนช าระค่าบริการ ทัง้นี้เพื่อเป็นประโยชน์
แก่ตัวท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ในบรษิัท ฯ ก าหนด 
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได ้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบหุรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพ่ัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้ 



 

 

 

9. กรณผีู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
11. ผู้จัดจะไมร่ับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. การขับรถในลาว จ ากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อช่ัวโมง (แล้วแต่พื้นที่) 
13. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 
14. ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกดิขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน 
จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะท าให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่
ก าหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่ก าหนด โดยค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสญูหาย ความลา่ช้าจากอุบัติเหตุต่างๆ
ฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคัญ 
 


