
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก    กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น ้าตกตาดกวงซี-พระธาตภุษีู-ตลาดมืด 

08.00น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภมิู ชัน้ 4 สายการบนิ Lao Airline 

                  โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯคอยอ านวยความสะดวก 

10.25น. ออกเดินทางสูเ่มืองหลวงพระบาง โดยเที่ยวบนิที่ QV634 พกัผ่อนตามอธัยาศยับนเครือ่ง 

12.05น. เดินทางถงึเมืองหลวงพระบาง น ำท่ำนเปลีย่นภำหนะโดยรถตูป้รบัอำกำศ D4D 

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ น ้าตกตาดกวงซี เป็นน ำ้ตกหนิปูน สูงรำว 70 เมตร

มสีองช ัน้ สภำพป่ำร่มรื่น มีสะพำนและเสน้ทำงเดินชมรอบๆน ำ้ตก

และสำมำรถเลำะขำ้งน ำ้ตกไปชมน ำ้ตกช ัน้บนสำมมำรถเล่นน ำ้บริเวณ

ล ำธำรได ้นอกจำกจะชื่นชมควำมงำมของน ำ้ตกแลว้ ยงัหำซื้อของที่

ระลกึที่ทำงเขำ้น ำ้ตก ซึ่งเป็นสนิคำ้พื้นเมอืงที่ท  ำจำกไม่ไผ่เป็นของใช ้

หลำยชนิด และมรีำ้นอำหำรตำมส ัง่ใหบ้รกิำรอยู่หลำยรำ้น น ำ้ตกกวำงชมีนี ำ้ตลอดปี ในฤดูรอ้นน ำ้จะนอ้ย 

จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระธาตภุษีู สรำ้งขึ้นในสมยัพระเจำ้อนุรุท ประมำณพทุธศกัรำช 2337 พระธำตุน้ีต ัง้อยู่

บนยอดสูงสุดของพูสี ีบนควำมสูง 150 เมตรพระธำตุน้ีมองเหน็ไดแ้ต่ไกลแทบจะทุกมมุเมอืงของหลวง

พระบำง ตวัพระธำตุเป็นทรงดอกบวัสีเ่หลีย่มทำสทีอง ต ัง้อยู่บนฐำนสีเ่หลีย่มยอดประดบัดว้ยเศวตฉตัร

ทองส ำริดเจ็ดช ัน้ สูงประมำณ 21 เมตร ช่วงที่พระธำตุน้ีงดงำมที่สุด

คือช่วงตอนบ่ำยแก่ๆแสงแดดจะกระทบองคพ์ระธำตุเป็นสีทองสุก 

รอบๆพระธำตุจะมีทำงเดินใหช้มววิทิวทศัน์ของเมอืงหลวงพระบำง 

ดำ้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือจะมองเห็นสนำมบิน ส่วนดำ้นทิศ

ตะวนัตกจะมองเหน็แม่น ำ้โขง ช่วงทีค่ดเคี้ยวเขำ้หำกนัในกลบีเขำและ

จำกยอดภูสยีงัมองเห็นพระรำชวงัเดิมที่ต ัง้อยู่ริมแม่น ำ้โขง พระธำตุจอมษมีไิดเ้ป็นสิง่ก่อสรำ้งแห่งเดียว

บนยอดภูษ ียงัมสีิง่ก่อสรำ้งทำงพระพทุธศำสนำอกีหลำยแห่งเช่น วดัถ ำ้พูส ีวดัป่ำแค วดัศรีพทุธบำท วดั

ป่ำรวก 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

จำกนัน้ น ำท่ำนชอปป้ิง ณ ตลาดมืด หรอืตลำดกลำงคืนถอืเป็นแหลง่ชอ็ปป้ิง

แหลง่ใหญ่ของนกัท่องเทีย่วเน่ืองจำกจะมพี่อคำ้แม่คำ้ชำวหลวงพระ

บำงน ำสนิคำ้ของตนมำวำงจ ำหน่ำยอำทเิช่น เสื้อยดืสกรนีภำษำลำว, 



เครื่องเงนิ, ผำ้ทอ, ผำ้ห่ม,ปลอกหมอน, โคมไฟทีท่  ำจำกกระดำษสำ ฯลฯ 

จากนั้น น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมภูศร ีระดบั 3ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

 

  

 

 

วนัที่สอง ตกับาตรขา้วเหนียว–ตลาดเชา้ -พพิธิภณัฑ(์ราชวงัเก่า)-หอพระบาง-วดัเชียงทอง-บา้นผานม 

                  วดัป่าโพนเพา- วดัวชิุนราช (พระธาตหุมากโม) 

เชำ้ตรู่ น ำท่ำนชมบรรยำกำศของกำร ตกับาตรขา้วเหนียว ซึ่งจำมพีระสงฆแ์ละสำมเณรจ ำนวน 400-500 รูป

ออกมำรบับณิฑบำต (ไม่รวมค่ำตกับำตรขำ้วเหนียว ชุดละประมำณ100บำท) จำกนัน้ น ำท่ำนเดินชม 

ตลาดเชา้หลวงพระบาง ทกุๆเชำ้ชำวเมอืงหลวงพระบำงจงึตอ้งออกมำจบัจ่ำยซื้อขำ้วของจำกตลำดเพือ่น ำ

กลบัไปปรุงเป็นอำหำรที่บำ้น โดยเฉพำะที่ตลำดเชำ้แห่งน้ี ส  ำหรบัสนิคำ้ที่่วำงขำยอยู่ท ัว่ไปก็มตี ัง้แต่ ผกั 

ผลไม ้อำหำรปรุงส ำเรจ็ ขนมพื้นบำ้น ขำ้วของเครื่องใชใ้นชวีติประจ ำวนั เน้ือสตัวท์ ัว่ไป รวมถงึปลำแม่น ำ้

โขงและสตัวป่์ำนำนำชนิด ทีค่นลำวนิยมน ำมำปรุงอำหำร เรยีกไดว้่ำโดยพื้นเพแลว้ตลำดเชำ้หลวงพระบำง

แห่งน้ีเป็นตลำดเพือ่คนทอ้งถิน่อย่ำงแทจ้รงิ ไม่ใช่ตลำดทีเ่ปิดมำเพือ่รองรบันกัทองเทีย่วโดยเฉพำะ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 



 

จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภณัฑ ์(รำชวงัเก่ำ) ต ัง้อยู่กลำงเมือง

หลวงพระบำง ถูกออกแบบโดยสถำปนิกชำวฝร ัง่เศส ลกัษณะ

อำคำรเป็นช ัน้เดี่ยวยกพื้นสูง สถำปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส แต่

เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงฝร ัง่เศสและลำว ดำ้นนอกอำคำร

เป็นที่ต ัง้ของอนุสำวรียเ์จำ้มหำชีวติศรีสว่ำงวงศ์และเจำ้มหำ

ชวีติศรสีว่ำงวงศป์ระทบัอยู่ที่น่ีจนสิ้นพระชนม ์จำกนัน้ชม หอพระบาง นอกจำกอำคำรพระรำชวงัเดิมซึง่

ปจัจุบนัเปลี่ยนเป็นพิพิธภณัฑห์ลวงพระบำงแลว้ ทำงดำ้นขวำมอืของประตุทำงเขำ้ยงัมี "หอพระบำง" 

อำคำรสทีองขนำดใหญ่ ทรงสิมแบบหลวงพระบำง ตกแต่งดว้ยลำยดอกดวง (กระจกสี) เพื่อใชเ้ป็นที่

ประดษิฐำนหลวงพระบำง โดยทำงเมอืงหลวงพระบำง ไดอ้ญัเชญิพระบำงยำ้ยมำประดิษฐำนที่หอพระบำง

แห่งน้ีเมือ่เดือนธนัวำคม พ.ศ. 2556 ส่วนทำงดำ้นซำ้ยมอืของประตูทำงเขำ้ก็คือ "อนุสำวรียเ์จำ้มหำชีวติ

ศรีสว่ำงวงศ์" (ครองรำชย์ต ัง้แต่ พ.ศ. 2448 -2502) โดยพระองค์ถือเป็นกษตัริย ์ผูพ้ระรำชทำน

รฐัธรรมนูญฉบบัแรก (ทีเ่ขยีนโดยคนลำว) ใหแ้ก่ประเทศลำวในปี พ.ศ. 2490 

จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัเชียงทอง ซึง่เป็นวดัที่ส  ำคญัและมคีวำมงดงำมที่สุดแห่งน้ี จนไดร้บักำรยกย่องจำก

นกัโบรำณคดวี่ำเป็นด ัง่อญัมณีแห่งสถำปตัยกรรมลำว วดัเชียง

ทองถูกสรำ้งขึ้นในรชัสมยัพระเจำ้ไชยเชษฐำธิรำช หลงัจำก

สรำ้งวดัน้ีไม่นำนพระองค์ก็ทรงยำ้ยเมืองหลวงไปยงันคร

เวยีงจนัทน ์และวดันี้ยงัไดร้บักำรอุปถมัภดู์แลจำกเจำ้มหำชีวติ

สว่ำงวงศแ์ละเจำ้มหำชวีติศรสีว่ำงวฒันำ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จำกนัน้ น ำท่ำนสู่ บา้นผานม เป็นหมู่บำ้นชำวไทลื้อที่อพยพมำจำก

เมืองสิบสองปันนำ มีประชำกรประมำณ 250 ครอบครวั 

ผูห้ญิงชำวไทลื้อช ำนำญในกำรทอผำ้ ในอดีตบำ้นผำนมเป็น



แหล่งทอผำ้ถวำยเจำ้มหำชีวติและรำชส ำนกัในปจัจุบนับำ้นผำนมไดร้บักำรยกระดบัจำกทำงกำรใหเ้ป็น 

“หมูบำ้นวฒันธรรม” ผำ้ทอมือจำกบำ้นผำนมเป็นผำ้ทอที่มชีื่อเสยีงมำก มีกำรรวมกลุ่มต ัง้เป็นศูนย์

หตัถกรรมแสดงสินคำ้ มีกำรสำธิตกำรทอผำ้ดว้ยกี่กระตุกแบบดัง้เดิมและยงัมีผำ้ทอรูปแบบต่ำงๆ 

จ ำหน่ำยใหน้กัท่องเที่ยว ผำ้ทอบำ้นผำนมมที ัง้ผำ้แพรเบีย่งลวดลำยแบบลื้อแท ้ๆ และผำ้ที่ประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติประจ ำวนั  เช่น ผำ้ปูโตะ๊, ผำ้คลมุเตยีง, ผำ้รองแกว้รองจำน ฯลฯ 

จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัโพนเพา เป็นวดัเลก็ๆ ที่สรำ้งขึ้นโดย

พระอำจำรยส์ำยสมทุร มศีำสนสถำนส่วนใหญ่อยู่บริเวณเชิง

เขำ จดุเด่นที่น่ำชมอยู่ที่สนัติเจดียบ์นยอดเนิน สรำ้งขึ้นใน ปี

พ.ศ. 2531 ลกัษณะเป็นอำคำรทรงพระธำตุ ภำยนอกช ัน้บน

ทำสีทอง ส่วนช ัน้ล่ำงเป็นโถงทรงเหลี่ยมรอบๆ พระธำตุ มี

หนำ้ต่ำงแกะสลกัเลำ่เรื่องพทุธประวตั ิภำยในแบ่งเป็น 4 ช ัน้ แต่ละช ัน้จะประดบัภำพฝำผนงัเป็นเรื่องรำว

เกี่ยวกบั นรก-สวรรค ์และพทุธศำสนสถำน ทีส่  ำคญัๆ หลำยแห่งท ัว่โลก บริเวณระเบยีงช ัน้สอง สำมำรถ

มองเหน็ทิวทศันเ์มอืงหลวงพระบำงไดก้วำ้งไกล ต ัง้แต่สนำมบนิ ตวัเมอืง สะพำนเหลก็ แม่น ำ้คำน พระ

ธำตพุูสแีละเทอืกเขำทีโ่อบลอ้มดำ้นหลงั มปีระตูทำงเขำ้ท ัง้สีท่ศิ 

จำกนัน้ เดินทำงสู่ วดัวชิุนราช วดัวชิุนรำชน้ีสรำ้งขึ้นเพื่อประดิษฐำน 

พระบำง ซึง่อำรำธนำมำจำกเมอืงเวยีงค ำ ภำยในวดัวชิุนรำชมี

ปทุมเจดียห์รือพระธำตุดอกบวัใหญ่ ซึ่งพระนำงพนัตีนเชียง 

พระอคัรมเหสขีองพระเจำ้วชิุนรำชโปรดฯใหส้รำ้งขึ้นในพ.ศ. 

2057 หลงัจำกสรำ้งวดัแลว้ 11 ปี ดว้ยรูปทรงของเจดียม์ี

ลกัษณะคลำ้ยแตงโมผ่ำครึ่งท ำใหช้ำวเมอืงหลวงพระบำงเรยีกว่ำ พระธำตุหมำกโม 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร    จำกนัน้ น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั พกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

 



วนัที่สาม สนามบนิหลวงพระบาง-สุวรรณภมูิ 

เชา้ น าท่านเชคเอา๊ทอ์อกจากโรงแรม น าท่านเดินทางสูห่นามบนิหลวงพระบาง (อาหารเชา้แบบกลอ่ง) 

07.40น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิลาว เที่ยวบนิที่ QV633 

09.20น. ถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 

ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงื่อนไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นที่พอใจก่อนช าระค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด่ียว 

15 - 17 มิ.ย 61 9,999 9,999 2,500 

22 - 24 มิ.ย 61 9,999 9,999 2,500 

29 มิ.ย – 1 ก.ค 61 9,999 9,999 2,500 

 6 – 8 ก.ค 61 9,999 9,999 2,500 

13 - 15 ก.ค 61 9,999 9,999 2,500 

20 – 22  ก.ค 61 9,999 9,999 2,500 

อาสาฬบูชา 28 – 30 ก.ค  12,999 12,999 2,500 

***ไฟลข์าไปเป็น QV442 กรุงเทพ-เวียงจนัทน ์09.35-10.55  

  QV105 เวียงจนัทน-์หลวงพระบาง 11.30-12.15*** 



วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด่ียว 

3 – 5 ส.ค 61 9,999 9,999 2,500 

วนัแม่ 10 - 12 ส.ค  10,999 10,999 2,500 

17 - 19 ส.ค 61 9,999 9,999 2,500 

24 – 26 ส.ค 61 9,999 9,999 2,500 

31 ส.ค – 2 ก.ย 61 9,999 9,999 2,500 

7 – 9 ก.ย 61 9,999 9,999 2,500 

14 – 16 ก.ย 61 9,999 9,999 2,500 

21 – 23 ก.ย 61 9,999 9,999 2,500 

28 – 30 ก.ย 61 9,999 9,999 2,500 

5 – 7 ต.ค 61 9,999 9,999 2,500 

12 – 14 ต.ค 61 9,999 9,999 2,500 

19 - 21 ต.ค 61 10,999 10,999 2,500 

วนัปิยมหาราช 22 – 24 ต.ค  11,999 11,999 2,500 

26 – 28 ต.ค 61 10,999 10,999 2,500 



วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด่ียว 

2 – 4 พ.ย 61 10,999 10,999 2,500 

9 – 11พ.ย 61 10,999 10,999 2,500 

16 – 18 พ.ย 61 10,999 10,999 2,500 

23 – 25 พ.ย 61 10,999 10,999 2,500 

30 พ.ย – 2 ธ.ค 61 10,999 10,999 2,500 

วนัรฐัธรรมนูญ 8 – 10 ธ.ค 11,999 11,999 2,500 

14 – 16 ธ.ค 61 10,999 10,999 2,500 

21 – 23 ธ.ค 61 10,999 10,999 2,500 

New Year 28 – 30 ธ.ค  11,999 11,999 2,500 

New Year 29 – 31 ธ.ค  11,999 11,999 2,500 

New Year 31ธ.ค – 2 ม.ค  13,999 13,999 3,000 

 

หมายเหต ุ:  

1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร ์ไมส่ามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนัเดินทางได ้

และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2.กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไมต่ า่กว่า 10 ท่านขึ้ นไป กรณีไมถึ่งไมส่ามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯจะแจง้ใหท่้าน

ทราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 5 วนั  

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรบัขึ้ น และ/หรือ

มีผลมาจากอตัราแลกเปล่ียน  



4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจอง มิฉะน้ัน  

บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  

 

ประกาศส าคญั 

สายการบิน มีนโยบายใน จ  ากดัน ้าหนกัท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรมั  กรณีน ้าหนกักระเป๋าเกิน 15 กิโลกรมั ท่าน

ตอ้งช าระค่าน ้าหนกัส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บและกรุป๊ออกเดินทางได ้15 

ท่านข้ึนไป  

 

อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินลาวแอรไ์ลน์ ,ค่าภาษี

สนามบินกรุงเทพฯ และท่ีเมืองหลวงพระบาง , ค่าท่ีพกัโรงแรม  รวมทั้งส้ิน 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหารครบ

ทุกมื้ อตลอดรายการ , ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ , อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้น

รายการ , ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของ

บริษัทฯประกนัภยั  

 

อตัราน้ีไม่รวม  -   

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนักเกิน 15 กิโลกรมั  

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น คนขบัรถ ท่านละ 150 บาท / วนั / คน   

(รวม 3 วนั = 450 บาท / ลกูคา้ 1 ท่าน) 



เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือ

หนา้วา่งติดกนัอยา่งน้อย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาทท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย20วนั 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไป

กบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

 

หนงัสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส าเนาหนงัสือเดินทางใหบ้ริษทัฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วนั เพื่อทางบริษัทฯ จะไดส้่งใหท้างสายการ

บินเพื่อออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึน

ไป (นบัจากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ข้ึนไป   

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้

และบริษทั 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง15 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 



4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่ตวัท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัท

ฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆในบริษัทฯ ก าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได้ 

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม 

และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

13.ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัดหยุด

งาน จลาจลเหตุวุน่วายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตาม

เวลาท่ีก าหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด 

โดยค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้

จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจาก

มีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์

ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคญั  

 

“ความสุขของท่านคอืงานบรกิารของเรา” 


