
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

WE301:หลง..หลวงพระบาง  3วัน2คืน 

หลวงพระบาง โปรแกรมท่องเที่ยวส ำหรับผู้ที่มีใจรักธรรมชำติ วัฒนธรรม ชีวิตควำมเป็นอยู่ และชอบควำมคลำสสิก

ของเมืองมรดกโลก ที่นักท่องเที่ยวจำกท่ัวมุมโลกหลงใหล ในเสน่ห์ของเมืองหลวงพระบำง สู่เมืองมรดกโลก ครบทุก

รสชำติ ธรรมชำติ วัฒนธรรม ชีวิตผู้คน ผสมผสำนกันอย่ำงลงตัว 

พักโรงแรมหลวงพระบาง 2คืน  

เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ 

 

หลง...หลวงพระบาง 



 

 
 
 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก2-6ปี 
ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม ที่นั่ง 

24-26 มกราคม 63 9,888 

ไม่มีราคาเด็ก 

2,500 18 

31มกราคม-2กุมภาพันธ์ 63 10,888 2,500 18 

7-9 กุมภาพันธ์ 63 12,888 2,500 18 

14-16 กุมภาพันธ์ 63 11,888 2,500 18 

21-23 กุมภาพันธ์ 63 11,888 2,500 18 

28กุมภาพันธ์-1มีนาคม63 11,888 2,500 18 

6-8 มีนาคม 63 11,888 2,500 18 

13-15 มีนาคม 63 11,888 2,500 18 

20-22 มีนาคม 63 11,888 2,500 18 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุน - พระธาติภูษี - ตลาดมืด -/เที่ยง-เย็น                                                                                                                            

06.30 น. พร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น4  ประตู 4-5 เคาน์เตอร์ H-

J 6 สายการบินไทยสมายล ์ โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำน 

08.45          เดินทำงสู่เมืองหลวงพระบำง ประเทศลำว โดยสายการบินไทยสมายล์(WE) เที่ยวบินที ่WE576 

10.20          เดนิทำงถึงเมืองหลวงพระบาง ประเทศลำว หลังจำกนั้นน ำท่ำนผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมือง 

เมืองหลวงพระบำง สปป.ลำว ปัจจุบันองค์กำรยูเนสโกได้ยกให้หลวงพระบำงเป็นเมืองมรดกโลกทำงวัฒนธรรม 

เมืองที่เก็บรักษำกลิ่นไอของประวัติศำสตร์ไว้อย่ำงครบถ้วน เมืองที่ผสมผสำนกันระหว่ำงธรรมชำติและ

วัฒนธรรมได้อย่ำงลงตัว 

เดินทำงถึงน ำท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่พระราชวังหลวงพระบาง(Royal 

Palace Museum) เป็นพระรำชวังเก่ำแก่ของเจ้ำมหำชีวิต 



 

 
 
 

 

สำยหลวงพระบำงโดดเด่นด้วยสถำปัตยกรรมและตัวอำคำรที่มีกำรผสมผสำนของสถำปัตยกรรมแบบยุโรป ตัว

อำคำรมีลักษณะแบบฝรั่งเศส ส่วนหลังคำจะเป็นทรงลำว ด้ำนหน้ำหันไปทำงพระธำตุพูสี  ปัจจุบันถูกต้ังให้เป็น

พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติเมืองหลวงพระบำงและหอพระแก้ว ที่นี่เคยเป็นพระรำชวังเก่ำ ที่ประทับของเจ้ำมหำ

ชีวิต หมำยถึงท่ีประทับของพระมหำกษัตริย์ สร้ำงข้ึนในปี พ.ศ.2447 สมัยเจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์ สืบทอดต่อ

มำถึงสมัยเจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวัฒนำ เจ้ำมหำชีวิตองค์สุดท้ำยของลำว  บริเวณข้อปฏิบัติส ำคัญคือ ห้ำมถ่ำยรูป 

ยกเว้นภำยนอกตัวอำคำร 

และน ำท่ำนนมัสกำร หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้ำนคู่เมืองของหลวงพระบำง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน 

ปรำงค์ห้ำมสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบำยน น้ ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองค ำ 90% และ

ยังมีพระพุทธรูปนำคปรกสลักศิลำศิลปะขอมอีก 4องค์ประดิษฐำนอยู่  

จำกนั้นน ำท่ำนเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong 

Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้ำนคู่เมืองหลวงพระบำง สร้ำงข้ึนใน

สมัยพระเจ้ำไชยเชษฐำธิรำชก่อนที่จะย้ำยเมืองหลวงไป

เวียงจันทน์ และยังได้รับกำรอุปถัมภ์จำกเจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำง

วงศ์ และเจ้ำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์วัฒนำ กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ำย

ของลำวบริเวณท่ีตั้งของวัดอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

ตัวเมืองหลวงพระบำง ใกล้บริเวณท่ีแม่น้ ำคำนไหลมำบรรจบกันกับแม่น้ ำโขง ไฮไลต์ คือ พระอุโบสถ หรือภำษำ

ลำวเรียกว่ำ “สิม” ที่ถือได้ว่ำเป็นอญัมณีแห่งสถำปัตยกรรมสกุลช่ำงล้ำนช้ำง  สิ่งที่โดดเด่นจนสะดุดตำคือ

หลังคำ ที่ซ้อน 3 ตับ ถูกดัดให้อ่อนโค้งไล่ระดับต่ ำลงมำมำกทีเดียวและตรงกลำงหลังคำยังมียอดฉัตรที่เด่น

ตระหง่ำนสัญลักษณ์ที่แสดงถึงวัดของพระมหำกษัตริย์ 

จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้ำงขึ้นในสมัยพระเจ้ำวิชุนรำช ในปี พ.ศ. 

2046 สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นที่ประดิษฐำนพระบำง ซึ่งอำรำธนำมำจำกเมืองเวียงค ำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธำตุดอกบัว

ใหญ่ วัดนี้มีพระธำตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ำยแตงโมผ่ำครึ่ง ท ำให้ชำวลำวเรียกกันว่ำ พระธาตุหมากโม เป็น

ทรงโอคว่ ำ ยอดพระธำตุลักษณะคล้ำยรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกำหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อำจดู

ทรุดโทรมมำกแม้จะมีกำรปฏิสังขรณ์มำ 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้ำสักกรินทร์ (ค ำสุก) ซึ่งเป็น

พระรำชบิดำของเจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์ ได้โปรดให้มีกำรบูรณะใหม่และได้มีกำรบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ .ศ.

2457 ในรัชสมัยของเจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์ ได้ค้นพบโบรำณวัตถุมีค่ำมำกมำย เช่น เจดีย์ทองค ำ พระพุทธรูป 



 

 
 
 

 

หล่อส ำริด พระพุทธรูปทองค ำ ปัจจุบันน ำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบำง ในพระรำชวังหลวงจน

ปัจจุบัน  

น ำท่ำนดินทำงสู่จุดชมวิว 360องศำ สำมำรถมองเห็นเมืองหลวง

พระบำงจำกมุมสูง พระธาตุพูสี(Phou Si Mountian) ตั้งอยู่

ใจกลำงเมืองหลวงพระบำงอยู่บนยอดเขำที่มีควำมสูงประมำณ 

150เมตร เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี  สองข้ำงทำงร่ม

รื่นด้วยต้นดอกจ ำปำ ภูษีนี้ หมำยถึง “ภูศร”ี คือเป็นศรีของเมือง

หลวงพระบำงนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลำงใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธำตุ มองเห็นวัด บ้ำนเรือน ทอดยำว

ขนำนกับแม่น้ ำโขงจรดปำกแม่น้ ำคำน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่รำบแคบๆ ตัวพระธำตุเป็นทรงดอกบัว

สี่เหลี่ยมทำสีทอง ตั้งอยู่บนฐำนสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองส ำริด7ชั้นสูงประมำณ 21 เมตร  

ค่ ำ รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตาคาร  

หลังอำหำรให้ท่ำนเดินเที่ยวชม ตลาดมืด หรือ ถนนคนเดินของเมืองหลวงพระบาง ให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินค้ำ

พ้ืนเมือง เป็นของระลึก หรือของฝำก มีซุ้มร้ำนค้ำกว่ำ 100 ร้ำน ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้ำ ผ้ำทอมือ และของ

ตกแต่งบ้ำนที่เป็นงำนท ำมือและมีเอกลักษณ์เฉพำะตัวของชนเผ่ำต่ำงๆในหลวงพระบำง และ ของฝำกพ้ืนเมือง 

อิสระช้อปปิ้งตำมอัธยำศัยได้เวลำพอสมควรน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก   

:ที่พัก SUNWAY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน: 

 

วันที่สอง   ท่าบุญตักบาตรตอนเช้า - บ้านช่างไห่ - ถ้่าติ่ง - น้่าตกตาดกวางสี         (เช้า-เที่ยง-เย็น)                                                                                                                            

05.30 น. ตื่นเช้ำไปร่วม ท่าบุญ-ตักบาตร กับชำวหลวงพระบำงทุกเช้ำ

ชำวหลวงพระบำงทุกบ้ำนจะพำกันออกมำนั่งรอตักบำตร

พระสงฆ์ท่ีเรียงแถวเดินมำตำมถนนเป็นร้อย ๆ รูป ซึ่งเป็นภำพ

ยำมเช้ำที่มีชีวิตชีวำของหลวงพระบำงโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิต

ของสังคมอันสงบสุขและควำมเลื่อมใสศรัทธำที่มีต่อพุทธ

ศำสนำที่หยั่งรำกลึกลงในวัฒนธรรมของชำวล้ำนช้ำง (ค่ำทัวร์ไม่รวมของใส่บำตร)  



 

 
 
 

 

จำกนั้นน ำเที่ยวชมตลาดเช้าที่ชำวหลวงพระบำงจะมำจับจ่ำยซื้อของใช้ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบำงยำมเช้ำ ชิม

ข้ำวจี่ กำแฟลำวที่ ร้านกาแฟประชานิยมซ่ึงร้ำนนี้เป็นร้ำนธรรมดำมำกกับผู้ที่เดินทำงไปครั้งแรกแต่เมื่อได้ชิม

กำแฟหรือโอวัลติน จะยกนิ้วแสดงถึงรสชำติที่อร่อย 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำนเยี่ยมชม บ้ำนผำนมศูนยห์ัตถกรรมพ้ืนบ้ำนของเมืองหลวงพระบำง ที่รวบรวมสินค้ำหัตกรรมงำน

ฝีมือต่ำงๆ ไวส ำหรับนักท่องเที่ยวเข้ำเยี่ยมชม  และชมงำนฝีมือ เช่น งำนกระดำษสำกำรทอผ้ำไหมของลำว  

จำกนัน้เดินทำงสู่ท่ำเรือ บ้ำนช่ำงไห เพ่ือล่องเรือเดินทำงชมวิวทิวทัศนส์องฝั่งแม่น้ ำโขง 

สู่ถ้่าติ่ง ผำริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือถ้ ำล่ำงและถ้ ำบน ถ้ ำติ่งลุ่ม หรือถ้ ำล่ำงสูง 60 เมตรจำกพ้ืนน้ ำ มีลักษณะ

เป็นโพรงน้ ำ ภำยในถ้ ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ มีพระพุทธรูปไม้จ ำนวนนับ 2,500 องค์ส่วน

ใหญ่จะเป็นพระยืนมีทัง้ปำงประทำนพรและปำงห้ำมญำติถ้ำ ติ่งบน จะไปทำงแยกซ้ำยเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น

ปำกถ้ ำ  แต่เดิมที่นี่เป็นที่สักกำระบวงสรวงดวงวิญญำณ ผีฟ้ำ ผีแถน เทวดำผำติ่ง ก่อนที่ศำสนำพุทธจะเข้ำมำใน

แผ่นดินลำว และใช้ถ้ ำติ่งเป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ทำงพุทธศำสนำ 

ถ้ ำติ่ง แสดงถึงยุคแห่งกำรปฏิวัติควำมเชื่อของชำวลำวในอดีตที่เคยนับถือผีพระเจ้ำโพธิสำรรำชทรงเลื่อมใส 

จำกนั้นล่องเรือกลับ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร 

นั่งรถบัสเดินทำงสู่ น้่าตกตาดกวางสี ได้ชื่อว่ำเป็นน้ ำตกที่สวย

ที่สุดของหลวงพระบำงเป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรค่ำแก่กำรมำเยือน

สักครั้งโดยน้ ำตกแห่งนี้เป็นน้ ำตกหินปูน น้ ำในน้ ำตกจึงเป็นสี

เขียวมรกตสดใส แวดล้อมด้วยป่ำไม้อันอุดมสมบูรณ์ และด้วย

ควำมสวยงำมของธรรมชำติ น้ ำตกตำดกวำงสี จึงเป็นจุดที่

นักท่องเที่ยวต่ำงชำตินิยมมำตั้งแคมป์ผจญภัยกันนักท่องเที่ยว

สำมำรถเที่ยวชมน้ ำตกได้ในชั้นต่ำงๆ ส่วนจุดที่เป็นไฮไลต์ คือ สะพำนไม้ที่ชั้น 4 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตาคาร  

:ทีพ่ัก SUNWAY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน: 



 

 
 
 

 

วันสาม   สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินสุวรรณภูมิ                                            (เช้า//)                                                                                                                            

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำที่ห้องอำหำรโรงแรม 

  อิสระให้ท่ำนพักผ่อน และ สัมผัสบรรยำกำศของเมืองหลวงพระบำงตำมอัธยำศัย 

  ได้เวลำพอสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินหลวงพระบำง 

11.20น.  เดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน โดยสายการบินไทยสมายล์(WE) เที่ยวบินที่ WE577 

 (สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง 

12.55น. เดินทางถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ 

--------------------------------------- 

การท่องเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง ไม่สามารถท่องเที่ยวโดยรถท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 

จะต้องเปลี่ยนเป็นรถเล็กรถตู้ นั่งคันละ 8-10ท่าน 

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

หมายเหตุ :รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

กรณีท่ีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัดโดยเครื่องบินภำยในประเทศ กรุณำแจ้งบริษัทก่อนท ำกำรจองตั๋วเครื่อง 

มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สำมำรถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ได้ 

กรุ๊ปออกเดินทำงได้ 9ท่ำนขึ้นไป มีหัวหน้ำทัวร์  

 

อัตราค่าบริการรวม ค่ำตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบำง–กรุงเทพฯ ไปกลับพร้อมที่พัก2คืน พักห้องละ 2-3ท่ำน  อำหำร

ทัวร์ (เช้ำ กลำงวัน และเย็นหรือค่ ำตำมรำยกำร) บัตรท่องเที่ยวสถำนที่ต่ำง ๆ ค่ำรถ ค่ำจอดรถ ค่ำทำงด่วน ค่ำมัคคุเทศก์ ค่ำ

น้ ำหนักกระเป๋ำไม่เกิน 20กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความคุ้มครอง

เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัทท่าไว้ ** รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งและค่ำภำษีน้ ำมันของสำยกำรบินตำม

รำยกำร   *ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น  



 

 
 
 

 

ราคาทัวร์ไม่รวม ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอำทิ อำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม โทรศัพท์ โทรสำร มินิบำร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่ำท ำหนังสือ

เดินทำง ค่ำซักรีด ค่ำสัมภำระที่หนักเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 30 กก.) ค่ำวีซ่ำพำสปอร์ตต่ำงด้ำว  นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ

(เก็บเพ่ิม 800บำท),ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 900บาท/ทริป/ท่าน  ส ำหรับหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมประทับใจในกำร

บริกำร  รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำวีซ่ำ  

 

 เงื่อนไขในการจอง มัดจ่าท่านละ  5,000 บาทต่อท่าน  และ ช ำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 15 วันล่วงหน้ำ (กำร

ไม่ช ำระเงินค่ำมัดจ ำ หรือช ำระไม่ครบ หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจองหรือ

ยกเลิกกำรเดินทำง)   

 

เอกสำรที่ประกอบกำรเดินทำง     

หนังสือเดินทำงเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันหมดอำยุ นับจำกวันเดินทำงไป-กลับ  **กรุณำตรวจสอบก่อนส่ง

ให้บริษัทมิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุและด่ำนตรวจปฏิเสธกำรออกและเข้ำเมืองท่ำน*** กรุณำส่ง

พร้อมพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงินมัดจ ำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ 

 

การยกเลิกการจอง เนื่องจำกเป็นรำคำโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นรำคำแบบซื้อขำด เมื่อท่ำนตกลงจองทัวร์โดยจ่ำยเงินมัดจ ำ หรือ 

ค่ำทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิก กำรเดินทำง หรือ เลื่อนกำรเดินทำง ขอคืนเงินไม่ว่ำกรณีใดทั้งสิ้น 

  

หมายเหตุ 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท่าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ 

และเม่ือท่านช่าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแล้ว 

 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับท่ำนได้ทรำบ

ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย  7 วันก่อนกำรเดินทำง  

2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สำมำรถแก้ไขได้  

3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยที่เกิดจำกสำยกำรบิน กำรนัดหยุดงำน  ภัยธรรมชำติ กำรก่อจลำจล กำรปฏิวัติ อุบัติเหตุ  



 

 
 
 

 

และอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงผู้จัด หรือ ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย กำร

ถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำ หรือ จำกอุบัติเหตุต่ำง ๆ   

4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับรำคำตำมสถำนกำรณ์ที่มีกำรปรับขึ้นจำกภำษีเชื้อเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจจะมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติม 

ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตำมตำรำงบินของสำยกำรบิน   

5) หำกมีกำรถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริกำรตำมที่จองระบุเอำไว้หรือก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่ำผู้ท่องเที่ยวสละ

สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่ำบริกำรที่ได้ช ำระไว้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยที่ท่ำนได้จ่ำยให้กับผู้จัด เป็นกำรช ำระ

แบบยืนยันกำรใช้บริกำรแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนำยหน้ำ ผู้จัดได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริกำรในแต่ละแห่งแบบช ำระเต็ม

มีเงื่อนไข   

6) กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทนหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง กำรบริกำรจำกสำยกำรบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงำนที่ให้บริกำร ผู้จัดจะด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถที่จะประสำนงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ำ แต่

จะไม่คืนเงินให้ส ำหรับค่ำบริกำรนั้น ๆ  

7) กำรประกันภัย ที่บริษัทได้ท ำไว้ส ำหรับควำมคุ้มครองผู้เดินทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทำงบริษัทถือว่ำท่ำนได้

เข้ำใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่ำนช ำระเงินค่ำทัวร์   (ท่ำนสำมำรถซ้ือประกันสุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได้ จำกบริษัท 

ประกันทั่วไป)  

8) มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มี

อ ำนำจของผู้จัดก ำกับเท่ำนั้น  

9) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทำงไม่

ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน

รำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง 

หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 

 

 


