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ไฮไลทท์วัร ์
หลวงพระบาง วดัเชยีงทอง วดัวชุิน พระธาตภิษู ี

บา้นช่างไห ่ถ า้ต ิง่ น า้ตกตาดกวางส ีตลาดมดื 
ตกับาตรขา้วเหนยีว พกัหลวงพระบาง 2 คนื 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

24-26 มกราคม 63 9,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

2,500 

31มกราคม-2กุมภาพนัธ ์63 10,888 2,500 

7-9 กมุภาพนัธ ์63 12,888 2,500 

14-16 กมุภาพนัธ ์63 11,888 2,500 

21-23 กมุภาพนัธ ์63 11,888 2,500 

28กุมภาพนัธ-์1มนีาคม63 11,888 2,500 

6-8 มนีาคม 63 11,888 2,500 

13-15 มนีาคม 63 11,888 2,500 

20-22 มนีาคม 63 11,888 2,500 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัเชยีงทอง - วดัวชุิน - พระธาตภิูษ ี- ตลาดมดื 

06.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศชัน้4  ประตู 4-5 

เคาน์เตอร ์H-J 6 สายการบนิไทยสมายล ์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้ับท่าน 

08.45 น. เดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยสมายล(์WE) เที่ยวบนิที่ 

WE576 

10.20 น. เดนิทางถงึ เมอืงหลวงพระบาง ประเทศลาว หลังจากนัน้น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ปัจจุบันองคก์ารยูเนสโกไดย้กใหห้ลวงพระบางเป็นเมืองมรดก

โลกทางวัฒนธรรม เมืองที่เก็บรักษากลิ่นไอของประวัติศาสตร์ไวอ้ย่างครบถว้น เมืองที่

ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาตแิละวัฒนธรรมไดอ้ย่างลงตัว 

เดนิทางถงึน าท่านรับประทานอาหารกลางวัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัหลวงพระบาง(Royal Palace Museum) เป็น

พระราชวังเกา่แกข่องเจา้มหาชวีติสายหลวงพระบางโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมและตัวอาคารที่

มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ตัวอาคารมีลักษณะแบบฝร่ังเศส ส่วนหลังคาจะ

เป็นทรงลาว ดา้นหนา้หันไปทางพระธาตุพูส ี ปัจจุบันถูกตัง้ใหเ้ป็นพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ

เมืองหลวงพระบางและหอพระแกว้ ที่นี่เคยเป็นพระราชวังเก่า ที่ประทับของเจา้มหาชีวิต 

หมายถงึที่ประทับของพระมหากษัตรยิ ์สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2447 สมัยเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์



 

สบืทอดต่อมาถงึสมัยเจา้มหาชวีติศรีสว่างวัฒนา เจา้มหาชวีติองคส์ดุทา้ยของลาว  บรเิวณขอ้

ปฏบัิตสิ าคัญคอื หา้มถ่ายรูป ยกเวน้ภายนอกตัวอาคาร 

และน าท่านนมัสการ หอพระบาง ซึง่เป็นพระคู่บา้นคู่เมอืงของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูป

ประทับยืน ปรางค์หา้มสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น ้าหนัก 54 กก. 

ประกอบดว้ยทองค า 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4องค์

ประดษิฐานอยู่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเทีย่วชม วดัเชยีงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บา้นคู่เมอืง

หลวงพระบาง สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชกอ่นทีจ่ะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจันทน์ 

และยังไดรั้บการอปุถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์และเจา้ชวีติศรีสว่างวงศวั์ฒนา กษัตรยิ์

สองพระองคส์ุดทา้ยของลาวบรเิวณที่ตัง้ของวัดอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมอืง

หลวงพระบาง ใกลบ้รเิวณทีแ่ม่น ้าคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น ้าโขง ไฮไลต ์คือ พระอุโบสถ 

หรือภาษาลาวเรียกว่า “สมิ” ที่ถือไดว่้าเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างลา้นชา้ง  สิง่ที่

โดดเด่นจนสะดุดตาคือหลังคา ที่ซอ้น 3 ตับ ถูกดัดใหอ้่อนโคง้ไล่ระดับต ่าลงมามากทีเดียว

และตรงกลางหลังคายังมยีอดฉัตรทีเ่ด่นตระหง่านสัญลักษณ์ทีแ่สดงถงึวัดของพระมหากษัตรยิ ์

จากนัน้น าท่านเขา้ชม วดัวชุินราช (Visounnarath Temple) สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้วิชุน

ราช ในปี พ.ศ. 2046 สรา้งขึน้เพือ่เป็นที่ประดษิฐานพระบาง ซึง่อาราธนามาจากเมอืงเวียงค า 

มเีจดยีป์ทุมหรอืพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มพีระธาตุเจดยีอ์งคใ์หญ่รูปทรงคลา้ยแตงโมผ่าครึง่ 

ท าใหช้าวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว ่า ยอดพระธาตุลักษณะคลา้ยรัศมี

แบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดียน์ี้อาจดูทรุดโทรมมากแมจ้ะมีการ

ปฏสัิงขรณ์มา 2 ครัง้แลว้ในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจา้สักกรนิทร์ (ค าสุก) ซึง่เป็นพระราช

บดิาของเจา้มหาชวีติศรีสว่างวงศ ์ไดโ้ปรดใหม้กีารบูรณะใหม่และไดม้กีารบูรณะครัง้ใหญ่ในปี 

พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจา้มหาชีวติศรีสว่างวงศ์ ไดค้น้พบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น 

เจดยีท์องค า พระพุทธรูปหล่อส ารดิ พระพุทธรูปทองค า ปัจจุบันน าไปเก็บไวใ้นหอพพิธิภัณฑ์

หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน  

น าท่านดนิทางสูจุ่ดชมววิ 360องศา สามารถมองเห็นเมอืงหลวงพระบางจากมุมสงู พระธาตุพู

สี(Phou Si Mountian) ตั ้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางอยู่บนยอดเขาที่มีความสูง

ประมาณ 150เมตร เดนิขึน้บันได 328 ขัน้สู ่พระธาตุภูษ ี สองขา้งทางร่มรืน่ดว้ยตน้ดอกจ าปา 

ภูษีนี้ หมายถงึ “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางน่ันเอง ตัง้โดดเด่นกลางใจเมอืงมจีุด

ชมววิก่อนถงึยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บา้นเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น ้าโขงจรดปากแม่น ้า



 

คาน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสีเ่หลี่ยมทาสีทอง 

ตัง้อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มยอดประดับดว้ยเศวตฉัตรทองส ารดิ7ชัน้สงูประมาณ 21 เมตร  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

หลังอาหารใหท้่านเดนิเที่ยวชม ตลาดมดื หรือ ถนนคนเดนิของเมอืงหลวงพระบาง ให ้

ท่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้พื้นเมือง เป็นของระลกึ หรือของฝาก มีซุม้รา้นคา้กว่า 100 รา้น ส่วน

ใหญ่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้ทอมือ และของตกแต่งบา้นที่เป็นงานท ามือและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ของชนเผ่าต่างๆในหลวงพระบาง และ ของฝากพื้นเมือง อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยไดเ้วลา

พอสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก   

ทีพ่กั SUNWAY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่อง ท าบุญตกับาตรตอนเชา้ - บา้นช่างไห ่- ถ า้ติง่ - น า้ตกตาดกวางส ี        

05.30 น. ตืน่เชา้ไปร่วม ท าบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากัน

ออกมาน่ังรอตักบาตรพระสงฆท์ีเ่รยีงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ย ๆ รูป ซึง่เป็นภาพยามเชา้ที่มี

ชวีติชวีาของหลวง 

พระบางโดยสะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธ

ศาสนาทีห่ยั่งรากลกึลงในวัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง (ค่าทัวรไ์ม่รวมของใสบ่าตร)  

จากนัน้น าเทีย่วชมตลาดเชา้ทีช่าวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซือ้ของใชช้มวถิีชวีติคนหลวงพระ

บางยามเชา้ ชมิขา้วจี่ กาแฟลาวที่ รา้นกาแฟประชานิยมซึง่รา้นนี้เป็นรา้นธรรมดามากกับผูท้ี่

เดนิทางไปครัง้แรกแต่เมือ่ไดช้มิกาแฟหรอืโอวัลตนิ จะยกนิว้แสดงถงึรสชาตทิีอ่ร่อย 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม บา้นผานมศูนยห์ตัถกรรมพืน้บา้นของเมอืงหลวงพระบาง  ที่

รวบรวมสนิคา้หัตกรรมงานฝีมอืต่างๆ ไวส าหรับนักท่องเทีย่วเขา้เยีย่มชม  และชมงานฝีมอื เชน่ 

งานกระดาษสาการทอผา้ไหมของลาว  จากนั้นเดนิทางสู่ท่าเรือ บา้นช่างไห เพื่อล่องเรือ

เดนิทางชมววิทวิทัศน์สองฝ่ังแม่น ้าโขง สู่ ถ า้ติง่ ผารมิแม่นา้โขงมีอยู่ 2 ถา้ คือถ ้าล่างและถ ้า

บน ถ ้าติง่ลุ่ม หรอืถ ้าล่างสงู 60 เมตรจากพืน้น ้า มลีักษณะเป็นโพรงน ้า ภายในถ ้ามหีนิงอกหนิ

ยอ้ยทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิมพีระพุทธรูปไมจ้ านวนนับ 2,500 องคส์ว่นใหญ่จะเป็นพระยืน

มีทัง้ปางประทานพรและปางหา้มญาตถิา้ ติง่บน จะไปทางแยกซา้ยเดนิขึน้บันไดไป 218 ขัน้

ปากถ ้า  แต่เดิมที่นี่เป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ก่อนที่

ศาสนาพุทธจะเขา้มาในแผ่นดนิลาว และใชถ้ ้าติง่เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างพุทธศาสนา 

ถ ้าติง่ แสดงถงึยุคแห่งการปฏวัิตคิวามเชือ่ของชาวลาวในอดีตที่เคยนับถือผีพระเจา้โพธสิาร

ราชทรงเลือ่มใส จากนัน้ล่องเรอืกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร 

น่ังรถบัสเดนิทางสู ่น า้ตกตาดกวางส ีไดช้ือ่ว่าเป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุของหลวงพระบางเป็นอีก

หนึ่งจุดที่ควรค่าแก่การมาเยือนสักครัง้โดยน ้าตกแห่งนี้เป็นน ้าตกหนิปูน น ้าในน ้าตกจงึเป็นสี

เขียวมรกตสดใส แวดลอ้มดว้ยป่าไมอ้ันอุดมสมบูรณ์ และดว้ยความสวยงามของธรรมชาต ิ

น ้าตกตาดกวางส ีจงึเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาตนิิยมมาตัง้แคมป์ผจญภัยกันนักท่องเทีย่ว

สามารถเทีย่วชมน ้าตกไดใ้นชัน้ต่างๆ สว่นจุดทีเ่ป็นไฮไลต ์คอื สะพานไมท้ีชั่น้ 4 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั SUNWAY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
วนัทีส่าม สนามบนิหลวงพระบาง – สนามบนิสวุรรณภูม ิ                                           

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

  อสิระใหท้า่นพกัผอ่น และ สมัผสับรรยากาศของเมอืงหลวงพระบางตามอธัยาศยั 

  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิหลวงพระบาง 

11.20 น.  เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล(์WE) เทีย่วบนิที ่WE577 

   (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

**คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 

12.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศสวุรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

การทอ่งเทีย่วในตวัเมอืงหลวงพระบาง ไมส่ามารถทอ่งเทีย่วโดยรถทอ่งเทีย่วขนาดใหญ่ 

จะตอ้งเปลีย่นเป็นรถเล็กรถตู ้น ัง่คนัละ 8-10ทา่น 

หมายเหตุ :รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษิทักอ่นท าการจอง

ต ัว๋เครือ่งมฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

กรุป๊ออกเดนิทางได ้9ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัร ์

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง–กรุงเทพฯ ไปกลับ 

✓ ทีพั่ก2คนื พักหอ้งละ 2-3ท่าน   

✓ อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามรายการ)  

✓ บัตรท่องเทีย่วสถานทีต่่าง ๆ  

✓ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน 

✓  ค่ามัคคุเทศก ์ 



 

✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก.  

✓ ค่าประกันอบัุตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความคุม้ครองเป็นไป

ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

✓ รวมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งและค่าภาษีน ้ามันของสายการบนิตามรายการ    

** คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ** 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ  

× ค่าท าหนังสอืเดนิทาง  

× ค่าซักรดี  

× ค่าสัมภาระที่หนักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.)  

× ค่าวซีา่พาสปอรต์ต่างดา้ว  นักทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท), 

× คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 900บาท/ทรปิ/ท่าน  ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความประทับใจใน

การบรกิาร   

× ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าวซีา่ 

เงือ่นไขในการจอง 

มดัจ าท่านละ  5,000 บาทต่อท่าน  และ ช าระส่วนที่เหลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันล่วงหนา้ (การ

ไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ัดมีสทิธิ

ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนังสอืเดนิทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมิฉะนั้นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจ

ปฏิเสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพรอ้มยอด

คงเหลอื 

การยกเลกิการจอง   

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า หรอื 

ค่าทัวร์ทัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทาง ขอคืนเงนิไม่ว่ากรณีใด

ทัง้สิน้ 

หมายเหตุ 

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ท่านช าระเงนิค่าจอง และหรอื ค่าทวัรแ์ลว้ ถอืว่าท่านยอมรบั

เงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 

❖ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับท่านไดท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  



 

❖ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตุสดุวสัิยจนไม่สามารถแกไ้ข

ได ้ 

❖ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายที่เกดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการก่อ

จลาจล การปฏวัิต ิอบัุตเิหตุ และอื่น ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ัด หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ

ที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จาก

อบัุตเิหตุต่าง ๆ   

❖ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิที่ทางสายการบนิอาจจะ

มกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

❖ หากมกีารถอนตัวหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจ้ัด

ถือว่าผูท้่องเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจาก

ค่าใชจ้่ายทีท่่านไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตัวแทนนายหนา้ 

ผูจ้ัดไดช้ าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแต่ละแห่งแบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   

❖ กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ัดจะด าเนนิโดยสุดความสามารถที่

จะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกลู่กคา้ แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ ๆ  

❖ การประกันภัย ที่บรษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการ

เดนิทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไข

กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิ

ค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป)  

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด  นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

❖ ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 

ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ ๆ  

 

 


