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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์      

 

วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด                               (-/-/เย็น)                                                                                                                            

12.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airways 

(PG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

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

16.40 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

หมายเหตุ     เที่ยวบินบางกอกแอร์เวย์ต้ังแต่เดือน เมษายน 60 เป็นต้นไป เฉพาะไฟล์ทขาไปจะ 

เปลี่ยนเวลาบินเป็น 14.45-16.45 น. จะเร็วข้ึนจากเวลาเดิม 20 นาที  

 จากนั้นน าท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจ าปา ชื่อ

ภูษีนี้หมายถึง ภูศรี คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบาง ต้ังโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ 

มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ าโขงจรดปากแม่น้ าคาน ยอดสูงสุดของภูษีอยู่บนพื้นท่ีราบแคบๆ ตัว

พระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทองต้ังอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ยอดประดับด้วย 

เศวตฉัตรทองส าริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามเย็นแสงแดดจะ 

ส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทิวทัศน ์

ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอบเลยทีเดียว 

  ค่่า   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง  

หลังทานอาหารน าท่าน ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซ้ือสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของ 

ฝากหรือเป็นท่ีระลึก  

  น่าท่านเข้าสู่พักท่ี Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบางหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้่าติ่ง-น้่าตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ     (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

05.00  น.  ต่ืนเช้าไปร่วม ท่าบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้าน 

จะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ท่ีเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่ง 

เป็นภาพยามเช้าท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอัน 

สงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาท่ีมีต่อพุทธศาสนา ท่ีหยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของ 

ชาวล้านช้าง จากนั้นน าท่านแวะเท่ียวชม ตลาดเช้า  

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมท่ีพัก 

จากนั้นน าท่านแวะช้อปป้ิงผ้าพื้นเมืองท่ี บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็น

แหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก  และมีการรวมกลุ่มต้ังเป็นศูนย์

หัตถกรรมแสดงสินค้า และยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย จากนั้นน าท่านลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ าโขง 

ถ้่าติ่ง (Ting Cave) ซึ่งเป็นถ้ าอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ าโขงมีอยู่ 2 ถ้ า คือ ถ้ าล่างและถ้ าบน ถ้ าต่ิงลุ่มหรือถ้ าล่างสูง 60 

เมตร จากพื้นน้ ามีลักษณะเป็นโพรงน้ าต้ืนๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จ านวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะ

เป็นพระยืน มีท้ังปางประทานพรและปางห้ามญาติ ถ้ าต่ิงบนจะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ าไม่ลึก

มากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ าแต่ไม่มากเท่าถ้ าล่าง สมัยโบราณเป็นท่ีสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดา



 

ผาต่ิง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้น าพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ าต่ิงเป็นสถานท่ี

ศักดิ์สิทธ์ิทางพุทธศาสนาแล้วล่องเรือกลับ ก่อนถึงตัวเมืองหลวงพระบางแวะ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านท่ี

อยู่ริมแม่น้ าโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าขาว จ าหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจ าพวก ผ้า

ทอลวดลายสวยงามมากมาย เคร่ืองเงิน วางจ าหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านท่ีได้จัดแต่งลาน

บ้านอย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเท่ียว ได้เวลาพอสมควรลงเรือเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้่าตกตาดกวงชี (Kuang Xi Waterfall) ห่างจากหลวงพระ

บาง 30 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนึ่งในน้ าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระ 

บาง ชมความงามของน้ าตกท่ีตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหิน 

ปูน สูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ าตก 

ได้เวลาสมควร น าทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองหลวงพระบาง 

  ค่่า       รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง  

     (พเิศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง) 

                  น่าท่านเข้าสู่พักท่ี Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภมูาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ       (เช้า/กลางวัน/-)                                                                               

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมท่ีพัก 

เท่ียวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวง 

พระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนท่ีจะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์  

และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา  

กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณท่ีต้ังของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียง 

เหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณท่ีแม่น้ าคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ าโขง 

มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า สิม เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ าลงมาก ซ้อนกัน

อยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า 17 ช่อ ซึ่งเป็นท่ีสังเกตกันว่า เป็นวัดท่ีพระมหากษัตริย์สร้าง

ขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า 

โหง่ เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ท่ีความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบและบ ารุงรักษาอย่างดีเยี่ยม 

จากนั้นน าท่านเทียวชม วัดวิชุนราช น าท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาว

ท่ัวไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว่ า คล้ายสถูปฟองน้ าท่ีสาญจี 

ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐาน

ชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมท้ังสี่มุม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารน าท่านเดินทางไป วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกัน 

สั้นๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็นสมเด็จพระ 

สังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็นท่ีประดิษฐาน พระบาง พระพุทธรูปคู่เมือง 



 

หลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธ์ิ จนกระท่ังถึงปีพ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐาน

ในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระท่ังปัจจุบัน เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งท่ีเราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่าง

จากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ (สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมท้ังสี่ด้านสอง

ระดับต่อเนื่องกัน จากนั้นน าท่านชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังท่ีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ 

ทรงประทับอยู่ท่ีนี่จนสิ้นพระชนม์  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพ.ศ.2518  พระราชวังก็ได้ถูก

เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรม ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง  ทาง

ด้านหลังก็เป็นพระต าหนักซ่ึงมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ  จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และ นมัสการหอพระบาง ซึ่ง

เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัย

หลังบายน น้ าหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองค า 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลา ศิลปะขอมอีก 4 องค์

ประดิษฐานอยู ่ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง 

17.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี PG 946  

** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง **  

19.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

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

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ก ำหนดกำรเดินทำงและอัตรำค่ำบริกำร 

ลำว หลวงพระบำง วัดเชียงทอง พัก 4 ดำว 3 วัน (PG) 

ออกเดินทำง วันกลับ จ ำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดีย่ว 

1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 24 17,900 17,500 16,900 3,000 

9 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 24 17,900 17,500 16,900 3,000 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

16 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

23 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60 24 13,900 13,500 12,900 3,000 

29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 24 18,900 18,500 17,900 3,000 

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



 

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 

3 ก.พ.61 5 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 

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 13,900 13,500 12,900 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 

 
อัตราค่าบริการรวม 

- ต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น่าเท่ียวตามรายการ 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

- ภาษีน้่ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน้่าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ต่อ 1 ใบ 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

- ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท่าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส่าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 



 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ โทรศัพท์-โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซักรีด ท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 450 บาท/ทริป/ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้่าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับ) 
 

เงื่อนไขการส่ารองท่ีนั่ง 

1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าพร้อมช่าระมัดจ่า 6,000 บาท ส่วนที่เหลือช่าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้น ถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช่าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

2. กรณียกเลิก     2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ่าให้ท้ังหมด *ยกเว้นในกรณี 

วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ่าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น* 

    2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ่าทั้งหมด 

  2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท่าการเลื่อนการ       

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ

เป็นจริง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท่าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ่านวน

ท่ีบริษัทฯ ก่าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน  

บริษัทต้องน่าไปช่าระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

5. คณะผู้เดินทางจ่านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป 

ด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง 

6. กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท่าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค่านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส่าคัญ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้) 

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีท่ี

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ่าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางม้ือ 

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช่าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช่ารุดจากสายการบิน 

- กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน่ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เม่ือท่านตกลงช่าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช่าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ่ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ่าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ** 


