
 
 
 
 
 

 
 

 

WE301:หลง..หลวงพระบาง  3วนั2คนื 
หลวงพระบาง โปรแกรมทอ่งเทีย่วส ำหรับผูท้ีม่ใีจรักธรรมชำต ิวฒันธรรม ชวีติควำมเป็นอยู ่และชอบ
ควำมคลำสสกิของเมอืงมรดกโลก ทีนั่กทอ่งเทีย่วจำกท่ัวมมุโลกหลงใหล ในเสน่หข์องเมอืงหลวงพระ

บำง สูเ่มอืงมรดกโลก ครบทกุรสชำต ิธรรมชำต ิวัฒนธรรม ชวีติผูค้น ผสมผสำนกันอยำ่งลงตัว 

พกัโรงแรมหลวงพระบาง 2คนื  
เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

24-26 มกราคม 63 9,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

2,500 18 

    

7-9 กมุภาพนัธ ์63 12,888 2,500 18 

14-16 กมุภาพนัธ ์63 11,888 2,500 18 

21-23 กมุภาพนัธ ์63 11,888 2,500 18 

28กมุภาพนัธ-์1มนีาคม63 11,888 2,500 18 

6-8 มนีาคม 63 11,888 2,500 18 

13-15 มนีาคม 63 11,888 2,500 18 

    

20-22 มนีาคม 63 11,888 2,500 18 

     
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัเชยีงทอง - วดัวชุิน - พระธาตภิษู ี- ตลาดมดื -/เทีย่ง-เย็น                                                                                                                            

06.30 น. พรอ้มกันทีท่่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศช ัน้4  ประต ู4-5 เคานเ์ตอร ์
H-J 6 สายการบนิไทยสมายล ์ โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัทำ่น 

08.45          เดนิทำงสูเ่มอืงหลวงพระบำง ประเทศลำว โดยสายการบนิไทยสมายล(์WE) เทีย่วบนิที ่WE576 
10.20          เดนิทำงถงึเมอืงหลวงพระบาง ประเทศลำว หลังจำกนัน้น ำทำ่นผำ่นพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง 



 
 
 
 
 

 
 

เมอืงหลวงพระบำง สปป.ลำว ปัจจบุนัองคก์ำรยเูนสโกไดย้กใหห้ลวงพระบำงเป็นเมอืงมรดกโลกทำง
วัฒนธรรม เมอืงทีเ่ก็บรักษำกลิน่ไอของประวตัศิำสตรไ์วอ้ยำ่งครบถว้น เมอืงทีผ่สมผสำนกันระหวำ่ง
ธรรมชำตแิละวฒันธรรมไดอ้ยำ่งลงตัว 
เดนิทำงถงึน ำทำ่นรับประทำนอำหำรกลำงวนั 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูพ่ระราชวงัหลวงพระบาง(Royal 
Palace Museum) เป็นพระรำชวังเกำ่แกข่องเจำ้มหำชวีติสำย
หลวงพระบำงโดดเดน่ดว้ยสถำปัตยกรรมและตวัอำคำรทีม่กีำร
ผสมผสำนของสถำปัตยกรรมแบบยโุรป ตวัอำคำรมลีักษณะแบบ
ฝร่ังเศส สว่นหลังคำจะเป็นทรงลำว ดำ้นหนำ้หันไปทำงพระธำตพุสู ี 
ปัจจบุนัถกูตัง้ใหเ้ป็นพพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำตเิมอืงหลวงพระบำง
และหอพระแกว้ ทีน่ีเ่คยเป็นพระรำชวังเกำ่ ทีป่ระทับของเจำ้มหำ
ชวีติ หมำยถงึทีป่ระทับของพระมหำกษัตรยิ ์สรำ้งขึน้ในปี พ.ศ.2447 สมยัเจำ้มหำชวีติศรสีวำ่งวงศ ์สบืทอดตอ่
มำถงึสมยัเจำ้มหำชวีติศรสีวำ่งวัฒนำ เจำ้มหำชวีติองคส์ดุทำ้ยของลำว  บรเิวณขอ้ปฏบิตัสิ ำคญัคอื หำ้ม
ถำ่ยรปู ยกเวน้ภำยนอกตวัอำคำร 
และน ำทำ่นนมสักำร หอพระบาง ซึง่เป็นพระคูบ่ำ้นคูเ่มอืงของหลวงพระบำง เป็นพระพทุธรปูประทับยนื 
ปรำงคห์ำ้มสมทุร เป็นพระพทุธรปูศลิปะขอมสมยัหลังบำยน น ้ำหนัก 54 กก. ประกอบดว้ยทองค ำ 90% และ
ยงัมพีระพทุธรปูนำคปรกสลกัศลิำศลิปะขอมอกี 4องคป์ระดษิฐำนอยู ่ 
จำกนัน้น ำทำ่นเทีย่วชม วดัเชยีงทอง (Xieng Thong Temple) 
เป็นวดัหลวงคูบ่ำ้นคูเ่มอืงหลวงพระบำง สรำ้งขึน้ในสมยัพระเจำ้ไชย
เชษฐำธริำชกอ่นทีจ่ะยำ้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจันทน ์ และยงัไดรั้บกำร
อปุถัมภจ์ำกเจำ้มหำชวีติศรสีวำ่งวงศ ์ และเจำ้ชวีติศรสีวำ่งวงศว์ัฒนำ 
กษัตรยิส์องพระองคส์ดุทำ้ยของลำวบรเิวณทีต่ัง้ของวดัอยูท่ำงทศิ
ตะวันออกเฉียงเหนอืของตวัเมอืงหลวงพระบำง ใกลบ้รเิวณทีแ่มน่ ้ำ
คำนไหลมำบรรจบกนักบัแมน่ ้ำโขง ไฮไลต ์ คอื พระอโุบสถ หรอื
ภำษำลำวเรยีกวำ่ “สมิ” ทีถ่อืไดว้ำ่เป็นอญัมณีแหง่สถำปัตยกรรม
สกลุชำ่งลำ้นชำ้ง  สิง่ทีโ่ดดเดน่จนสะดดุตำคอืหลังคำ ทีซ่อ้น 3 ตับ 
ถกูดดัใหอ้อ่นโคง้ไลร่ะดบัต ำ่ลงมำมำกทเีดยีวและตรงกลำงหลังคำยงัมยีอดฉัตรทีเ่ดน่ตระหงำ่นสญัลกัษณ์ที่
แสดงถงึวดัของพระมหำกษัตรยิ ์
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชม วดัวชุินราช (Visounnarath Temple) สรำ้งขึน้ในสมัยพระเจำ้วชินุรำช ในปี พ.ศ. 
2046 สรำ้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐำนพระบำง ซึง่อำรำธนำมำจำกเมอืงเวยีงค ำ มเีจดยีป์ทมุหรอืพระธำตดุอกบวั
ใหญ่ วัดนี้มพีระธำตุเจดยีอ์งคใ์หญ่รูปทรงคลำ้ยแตงโมผ่ำครึง่ ท ำใหช้ำวลำวเรยีกกันว่ำ พระธาตุหมากโม 
เป็นทรงโอคว ่ำ ยอดพระธำตุลักษณะคลำ้ยรัศมแีบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกำหรอืสโุขทัย เจดยีน์ี้
อำจดทูรดุโทรมมำกแมจ้ะมกีำรปฏสิงัขรณ์มำ 2 ครัง้แลว้ในปี พ.ศ.2402 ในสมยัพระเจำ้สกักรนิทร ์(ค ำสกุ) ซึง่
เป็นพระรำชบดิำของเจำ้มหำชวีติศรสีว่ำงวงศ์ ไดโ้ปรดใหม้กีำรบูรณะใหม่และไดม้กีำรบูรณะครัง้ใหญ่ในปี 
พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจำ้มหำชวีติศรีสว่ำงวงศ์ ไดค้น้พบโบรำณวัตถุมีค่ำมำกมำย เช่น เจดีย์ทองค ำ 
พระพุทธรูปหล่อส ำรดิ พระพุทธรูปทองค ำ ปัจจุบันน ำไปเก็บไวใ้นหอพพิธิภัณฑห์ลวงพระบำง ในพระรำชวัง
หลวงจนปัจจบุนั  
น ำทำ่นดนิทำงสูจ่ดุชมววิ 360องศำ สำมำรถมองเห็นเมอืงหลวงพระบำงจำกมมุสงู พระธาตพุูส(ีPhou Si 
Mountian) ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืงหลวงพระบำงอยูบ่นยอดเขำทีม่คีวำมสงูประมำณ 150เมตร เดนิขึน้บนัได 
328 ขัน้สู ่พระธาตภุษู ี สองขำ้งทำงรม่รืน่ดว้ยตน้ดอกจ ำปำ ภษีูนี ้หมำยถงึ “ภศูร”ี คอืเป็นศรขีองเมอืงหลวง
พระบำงน่ันเอง ตัง้โดดเดน่กลำงใจเมอืงมจีดุชมววิกอ่นถงึยอดพระธำต ุ มองเห็นวดั บำ้นเรอืน ทอดยำวขนำน
กบัแมน่ ้ำโขงจรดปำกแมน่ ้ำคำน ยอดสงูสดุของภษีู อยูบ่นพืน้ทีร่ำบแคบๆ ตวัพระธำตเุป็นทรงดอกบวัสีเ่หลีย่ม
ทำสทีอง ตัง้อยูบ่นฐำนสีเ่หลีย่มยอดประดับดว้ยเศวตฉัตรทองส ำรดิ
7ชัน้สงูประมำณ 21 เมตร  

ค ่ำ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัาคาร  
หลังอำหำรใหท้ำ่นเดนิเทีย่วชม ตลาดมดื หรอื ถนนคนเดนิของ
เมอืงหลวงพระบาง ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืง เป็นของ
ระลกึ หรอืของฝำก มซีุม้รำ้นคำ้กวำ่ 100 รำ้น สว่นใหญจ่ะเป็น
เสือ้ผำ้ ผำ้ทอมอื และของตกแตง่บำ้นทีเ่ป็นงำนท ำมอืและมี
เอกลักษณ์เฉพำะตวัของชนเผำ่ตำ่งๆในหลวงพระบำง และ ของฝำก
พืน้เมอืง อสิระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัยไดเ้วลำพอสมควรน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก   



 
 
 
 
 

 
 

:ทีพ่กั SUNWAY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

วนัทีส่อง   ท าบญุตกับาตรตอนเชา้ - บา้นชา่งไห ่- ถ า้ต ิง่ - น า้ตกตาดกวางส ี        (เชา้-เทีย่ง-เย็น)                                                                                                                            

05.30 น. ตืน่เชำ้ไปรว่ม ท าบญุ-ตกับาตร กบัชำวหลวงพระบำงทกุเชำ้ชำวหลวงพระบำงทกุบำ้นจะพำกนัออกมำน่ัง 
รอตักบำตรพระสงฆท์ี่เรยีงแถวเดนิมำตำมถนนเป็นรอ้ย ๆ รูป ซึง่
เป็นภำพยำมเชำ้ทีม่ชีวีติชวีำของหลวง 
พระบำงโดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอนัสงบสขุและควำม
เลือ่มใสศรัทธำทีม่ตีอ่พทุธศำสนำทีห่ยัง่รำกลกึลงในวัฒนธรรม
ของชำวลำ้นชำ้ง (คำ่ทวัรไ์มร่วมของใสบ่ำตร)  
จำกนัน้น ำเทีย่วชมตลาดเชา้ทีช่ำวหลวงพระบำงจะมำจับจำ่ยซือ้
ของใชช้มวถิชีวีติคนหลวงพระบำงยำมเชำ้ ชมิขำ้วจี ่ กำแฟลำวที ่
รา้นกาแฟประชานยิมซึง่รำ้นนีเ้ป็นรำ้นธรรมดำมำกกบัผูท้ี่
เดนิทำงไปครัง้แรกแตเ่มือ่ไดช้มิกำแฟหรอืโอวัลตนิ จะยกนิว้แสดง
ถงึรสชำตทิีอ่รอ่ย 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ทีห่อ้งอำหำรโรงแรม 
จำกนัน้น ำทำ่นเยีย่มชม บำ้นผำนมศนูยห์ัตถกรรมพืน้บำ้นของเมอืงหลวงพระบำง   ทีร่วบรวมสนิคำ้หตักรรม
งำนฝีมอืตำ่งๆ ไวส ำหรับนักทอ่งเทีย่วเขำ้เยีย่มชม  และชมงำนฝีมอื เชน่ งำนกระดำษสำกำรทอผำ้ไหมของ
ลำว  จำกนัน้เดนิทำงสูท่ำ่เรอื บำ้นชำ่งไห เพือ่ลอ่งเรอืเดนิทำงชมววิทวิทัศนส์องฝ่ังแมน่ ้ำโขง 
สูถ่ า้ต ิง่ ผำรมิแมน่ำ้โขงมอียู ่2 ถำ้ คอืถ ้ำลำ่งและถ ้ำบน ถ ้ำติง่ลุม่ หรอืถ ้ำลำ่งสงู 60 เมตรจำกพืน้น ้ำ มลีกัษณะ
เป็นโพรงน ้ำ ภำยในถ ้ำมหีนิงอกหนิยอ้ยทีเ่กดิขึน้เองตำมธรรมชำต ิมพีระพทุธรปูไมจ้ ำนวนนับ 2,500 องคส์ว่น
ใหญจ่ะเป็นพระยนืมทีัง้ปำงประทำนพรและปำงหำ้มญำตถิำ้ ติง่บน จะไปทำงแยกซำ้ยเดนิขึน้บนัไดไป 218 
ขัน้ปำกถ ้ำ  แตเ่ดมิทีน่ีเ่ป็นทีส่กักำระบวงสรวงดวงวญิญำณ ผฟ้ีำ ผแีถน เทวดำผำติง่ กอ่นทีศ่ำสนำพทุธจะเขำ้
มำในแผน่ดนิลำว และใชถ้ ้ำติง่เป็นสถำนทีศ่กัดิส์ทิธิท์ำงพทุธศำสนำ 
ถ ้ำติง่ แสดงถงึยคุแหง่กำรปฏวิัตคิวำมเชือ่ของชำวลำวในอดตีที่
เคยนับถอืผพีระเจำ้โพธสิำรรำชทรงเลือ่มใส จำกนัน้ลอ่งเรอืกลับ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร 
น่ังรถบสัเดนิทำงสู ่ น า้ตกตาดกวางส ี ไดช้ือ่วำ่เป็นน ้ำตกทีส่วย
ทีส่ดุของหลวงพระบำงเป็นอกีหนึง่จดุทีค่วรคำ่แกก่ำรมำเยอืนสกั
ครัง้โดยน ้ำตกแหง่นีเ้ป็นน ้ำตกหนิปนู น ้ำในน ้ำตกจงึเป็นสเีขยีว
มรกตสดใส แวดลอ้มดว้ยป่ำไมอ้นัอดุมสมบรูณ์ และดว้ยควำม
สวยงำมของธรรมชำต ิ น ้ำตกตำดกวำงส ี จงึเป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่ว
ตำ่งชำตนิยิมมำตัง้แคมป์ผจญภยักนันักทอ่งเทีย่วสำมำรถเทีย่วชม
น ้ำตกไดใ้นชัน้ตำ่งๆ สว่นจดุทีเ่ป็นไฮไลต ์คอื สะพำนไมท้ีช่ัน้ 4 

ค ่ำ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัาคาร  
:ทีพ่กั SUNWAY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

วนัสาม   สนามบนิหลวงพระบาง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                           (เชา้//)                                                                                                                            

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ทีห่อ้งอำหำรโรงแรม 
  อสิระใหท้ำ่นพักผอ่น และ สมัผัสบรรยำกำศของเมอืงหลวงพระบำงตำมอธัยำศัย 
  ไดเ้วลำพอสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิหลวงพระบำง 
11.20น.  เดนิทำงสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ โดยสายการบนิไทยสมายล(์WE) เทีย่วบนิที ่WE577 

 (สำยกำรบนิมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) **คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
12.55น. เดนิทางถงึทา่อากาศสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิำพ 
                                                                       --- 

การทอ่งเทีย่วในตวัเมอืงหลวงพระบาง ไมส่ามารถทอ่งเทีย่วโดยรถทอ่งเทีย่วขนาดใหญ ่
จะตอ้งเปลีย่นเป็นรถเล็กรถตู ้น ัง่คนัละ 8-10ทา่น 

........................................ 
หมายเหต ุ:รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงมำจำกตำ่งจังหวดัโดยเครือ่งบนิภำยในประเทศ กรณุำแจง้บรษัิทกอ่นท ำกำรจองตัว๋เครือ่ง 
มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ำมำรถรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ กรณีกรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้

กรุ๊ปออกเดนิทำงได ้9ทำ่นขึน้ไป มหีวัหนำ้ทวัร ์ 
 



 
 
 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ–หลวงพระบำง–กรงุเทพฯ ไปกลบัพรอ้มทีพ่ัก2คนื พกัหอ้งละ 2-3ทำ่น  อำหำร

ทัวร ์ (เชำ้ กลำงวัน และเย็นหรอืค ำ่ตำมรำยกำร) บตัรทอ่งเทีย่วสถำนทีต่ำ่ง ๆ คำ่รถ คำ่จอดรถ คำ่ทำงดว่น คำ่มคัคเุทศก ์คำ่
น ้ำหนักกระเป๋ำไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความ

คุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ ** รวมคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่และคำ่ภำษีน ้ำมนัของ
สำยกำรบนิตำมรำยกำร   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัอำท ิอำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสำร มนิบิำร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คำ่ท ำหนังสอื
เดนิทำง คำ่ซกัรดี คำ่สมัภำระทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ30 กก.) คำ่วซีำ่พำสปอรต์ตำ่งดำ้ว  นักทอ่งเทีย่ว
ชำวตำ่งชำต(ิเก็บเพิม่ 800บำท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 900บาท/ทรปิ/ทา่น  ส ำหรับหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำม
ประทับใจในกำรบรกิำร  รำคำทัวรไ์มร่วมคำ่วซีำ่  
 

 เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ  5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 15 วันลว่งหนำ้ 

(กำรไมช่ ำระเงนิคำ่มดัจ ำ หรอืช ำระไมค่รบ หรอืเชค็ธนำคำรถกูระงับกำรจำ่ยไมว่ำ่ดว้ยสำเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิกำรจอง
หรอืยกเลกิกำรเดนิทำง)   

 

เอกสำรทีป่ระกอบกำรเดนิทำง     
หนังสอืเดนิทำงเหลอือำยกุำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันหมดอำย ุ นับจำกวันเดนิทำงไป-กลบั  **กรณุำตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละดำ่นตรวจปฏเิสธกำรออกและเขำ้เมอืงทำ่น*** 
กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นรำคำแบบซือ้ขำด เมือ่ทำ่นตกลงจองทวัรโ์ดยจำ่ยเงนิมดัจ ำ 
หรอื คำ่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินกำรยกเลกิ กำรเดนิทำง หรอื เลือ่นกำรเดนิทำง ขอคนืเงนิไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้ 
  
 
 
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทำ่นได ้

ทรำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย  7 วันกอ่นกำรเดนิทำง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ำมำรถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ กำรนัดหยดุงำน  ภยัธรรมชำต ิกำรกอ่จลำจล กำรปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืกำรควบคมุของทำงผูจั้ด หรอื คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำร
เจ็บป่วย กำรถกูท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื จำกอบุตัเิหตตุำ่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำตำมสถำนกำรณ์ทีม่กีำรปรับขึน้จำกภำษีเชือ้เพลงิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจจะมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 

ตลอดจนกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตำมตำรำงบนิของสำยกำรบนิ   
5) หำกมกีำรถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิำรตำมทีจ่องระบเุอำไวห้รอืกอ่นรำยกำรทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวำ่ผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคำ่บรกิำรทีไ่ดช้ ำระไว ้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจำกคำ่ใชจ้ำ่ยทีท่ำ่นไดจ้ำ่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นกำรช ำระ
แบบยนืยนักำรใชบ้รกิำรแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนำยหนำ้ ผูจั้ดไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิำรในแตล่ะแหง่แบบช ำระ
เต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทนหรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำกสำยกำร

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร ผูจ้ัดจะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะประสำนงำนใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคำ้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ ๆ  
7) กำรประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกนัอบุตัเิหตจุำกกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว

เทำ่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทำ่นสำมำรถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทำงบรษัิทถอื
วำ่ทำ่นไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัร ์  (ทำ่นสำมำรถซือ้ประกนัสขุภำพ ในระหวำ่งกำรเดนิทำงได ้
จำกบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผู ้

มอี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่

ผำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 


