
 
 

 
 

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 

31มกราคม-2กมุภาพนัธ ์63 10,888 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 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุน - พระธาติภษีู - ตลาดมืด -/เที่ยง-เยน็                                                                                                                            

06.30 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชัน้4  ประตู 4-5 เคาน์เตอร์ H-J 6 สายการ

บินไทยสมายล์  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่น 



 
 

08.45          เดินทางสูเ่มืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยสมายล์(WE) เที่ยวบินที่ WE576 

10.20          เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว หลงัจากนัน้น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ปัจจุบนัองค์การยูเนสโกได้ยกให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม เมืองที่เก็บ
รักษากลิน่ไอของประวตัิศาสตร์ไว้อยา่งครบถ้วน เมืองที่ผสมผสานกนัระหวา่งธรรมชาติและวฒันธรรมได้อยา่งลงตวั 
เดินทางถึงน าทา่นรับประทานอาหารกลางวนั 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่พระราชวังหลวงพระบาง(Royal Palace 

Museum) เป็นพระราชวงัเก่าแกข่องเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบางโดด
เด่น ด้วยสถาปัตยกรรมและตัวอาคารที่ มี การผสมผสานของ
สถาปัตยกรรมแบบยโุรป ตวัอาคารมีลกัษณะแบบฝร่ังเศส สว่นหลงัคา
จะเป็นทรงลาว ด้านหน้าหนัไปทางพระธาตุพูสี  ปัจจุบนัถูกตัง้ให้เป็น
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเมืองหลวงพระบางและหอพระแก้ว ที่นี่เคย
เป็นพระราชวงัเก่า ที่ประทับของเจ้ามหาชีวิต หมายถึงที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์ สร้างขึน้ในปี พ.ศ.2447 สมยัเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ สืบทอดตอ่มาถึงสมยัเจ้ามหาชีวิตศรีสวา่งวฒันา เจ้า
มหาชีวิตองค์สดุท้ายของลาว  บริเวณข้อปฏิบตัิส าคญัคือ ห้ามถ่ายรูป ยกเว้นภายนอกตวัอาคาร 
และน าท่านนมสัการ หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพทุธรูปประทบัยืน ปรางค์ห้ามสมุทร 
เป็นพระพทุธรูปศิลปะขอมสมยัหลงับายน น า้หนกั 54 กก. ประกอบด้วยทองค า 90% และยงัมีพระพทุธรูปนาคปรกสลกัศิลา
ศิลปะขอมอีก 4องค์ประดิษฐานอยู ่ 
จากนัน้น าท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัด
หลวงคูบ้่านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้า
มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสวา่งวงศ์วฒันา กษัตริย์สองพระองค์
สดุท้ายของลาวบริเวณที่ตัง้ของวดัอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตัว
เมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แมน่ า้คานไหลมาบรรจบกนักบัแมน่ า้โขง 
ไฮไลต์ คือ พระอโุบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา่ “สิม” ที่ถือได้ว่าเป็นอญัมณี
แห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง  สิ่งที่โดดเดน่จนสะดดุตาคือหลงัคา ท่ีซ้อน 3 ตบั ถกูดดัให้อ่อนโค้งไลร่ะดบัต ่าลงมามาก
ทีเดียวและตรงกลางหลงัคายงัมียอดฉตัรที่เดน่ตระหง่านสญัลกัษณ์ที่แสดงถึงวดัของพระมหากษัตริย์ 
จากนัน้น าท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึน้เพื่อ
เป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงค า มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบวัใหญ่ วดันีม้ีพระธาตุเจดีย์องค์
ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผา่คร่ึง ท าให้ชาวลาวเรียกกนัว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว ่า ยอดพระธาตลุกัษณะคล้ายรัศมี
แบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลงักาหรือสโุขทยั เจดีย์นีอ้าจดทูรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสงัขรณ์มา 2 ครัง้แ ล้วในปี พ.ศ.
2402 ในสมยัพระเจ้าสกักรินทร์ (ค าสกุ) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสวา่งวงศ์ ได้โปรดให้มีการบรูณะใหมแ่ละได้มี
การบูรณะครัง้ใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวตัถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์
ทองค า พระพทุธรูปหลอ่ส าริด พระพทุธรูปทองค า ปัจจุบนัน าไปเก็บไว้ในหอพิพิธภณัฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวงัหลวงจน
ปัจจบุนั  



 
 

น าทา่นดินทางสูจุ่ดชมวิว 360องศา สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากมมุสงู พระธาตุพูสี(Phou Si Mountian) ตัง้อยู่
ใจกลางเมืองหลวงพระบางอยูบ่นยอดเขาที่มีความสงูประมาณ 150เมตร เดินขึน้บนัได 328 ขัน้สู ่พระธาตุภษีู  สองข้างทาง
ร่มร่ืนด้วยต้นดอกจ าปา ภษีูนี ้หมายถึง “ภศูรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนัน่เอง ตัง้โดดเดน่กลางใจเมืองมีจดุชมวิวก่อน
ถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวดั บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น า้โขงจรดปากแม่น า้คาน ยอดสงูสดุของภูษี อยู่บนพืน้ที่ราบ
แคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตัง้อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองส าริด7ชัน้สูง
ประมาณ 21 เมตร  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัาคาร  

หลงัอาหารให้ท่านเดินเที่ยวชม ตลาดมืด หรือ ถนนคนเดินของเมือง
หลวงพระบาง ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง เป็นของระลึก หรือของ
ฝาก มีซุ้มร้านค้ากวา่ 100 ร้าน สว่นใหญ่จะเป็นเสือ้ผ้า ผ้าทอมือ และของ
ตกแตง่บ้านท่ีเป็นงานท ามือและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของชนเผ่าตา่งๆใน
หลวงพระบาง และ ของฝากพืน้เมือง อิสระช้อปปิ้งตามอธัยาศยัได้เวลา
พอสมควรน าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั   
:ที่พัก SUNWAY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน: 

วันที่สอง   ท าบุญตักบาตรตอนเช้า - บ้านช่างไห่ - ถ า้ติ่ง - น า้ตกตาดกวางสี         (เช้า-เที่ยง-เยน็)                                                                                                                            

05.30 น. ตื่นเช้าไปร่วม ท าบุญ-ตักบาตร กบัชาวหลวงพระบางทกุเช้าชาวหลวง
พระบางทุกบ้านจะพากนัออกมานัง่รอตกับาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดิน
มาตามถนนเป็นร้อย ๆ รูป ซึง่เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระ
บางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสงัคมอนัสงบสขุและความเลือ่มใสศรัทธา
ที่มีตอ่พทุธศาสนาที่หยัง่รากลกึลงในวฒันธรรมของชาวล้านช้าง (คา่ทวัร์
ไมร่วมของใสบ่าตร)  
จากนัน้น าเที่ยวชมตลาดเช้าที่ชาวหลวงพระบางจะมาจบัจ่ายซือ้ของใช้ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า ชิมข้าวจ่ี กาแฟ
ลาวที่ ร้านกาแฟประชานิยมซึง่ร้านนีเ้ป็นร้านธรรมดามากกบัผู้ที่เดินทางไปครัง้แรกแตเ่มื่อได้ชิมกาแฟหรือโอวลัติน จะยกนิว้
แสดงถึงรสชาติที่อร่อย 

เช้า  บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเยี่ยมชม บ้านผานมศนูย์หตัถกรรมพืน้บ้านของเมืองหลวงพระบาง   ที่รวบรวมสนิค้าหตักรรมงานฝีมือตา่งๆ ไว
ส าหรับนกัท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม  และชมงานฝีมือ เช่น งานกระดาษสาการทอผ้าไหมของลาว  จากนัน้เดินทางสูท่่าเรือ บ้าน
ช่างไห เพื่อลอ่งเรือเดินทางชมวิวทิวทศัน์สองฝ่ังแมน่ า้โขง 
สูถ่ า้ติ่ ง ผาริมแม่น้าโขงมีอยู่ 2 ถ้า คือถ า้ล่างและถ า้บน ถ า้ติ่งลุม่ หรือถ า้ล่างสงู 60 เมตรจากพืน้น า้ มีลกัษณะเป็นโพรงน า้ 
ภายในถ า้มีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ มีพระพทุธรูปไม้จ านวนนบั 2,500 องค์สว่นใหญ่จะเป็นพระยืนมีทัง้ปาง
ประทานพรและปางห้ามญาติถ้า ติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึน้บนัไดไป 218 ขัน้ปากถ า้  แตเ่ดิมที่นี่เป็นท่ีสกัการะบวงสรวง
ดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ก่อนท่ีศาสนาพทุธจะเข้ามาในแผ่นดินลาว และใช้ถ า้ติ่งเป็นสถานท่ีศกัดิ์สทิธ์ิทางพทุธ
ศาสนา 
ถ า้ติ่ง แสดงถึงยคุแห่งการปฏิวตัิความเช่ือของชาวลาวในอดีตที่เคยนบัถือผีพระเจ้าโพธิสารราชทรงเลื่อมใส จากนัน้ล่องเรือ
กลบั 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร 



 
 

นั่งรถบัสเดินทางสู่ น า้ตกตาดกวางสี ได้ช่ือว่าเป็นน า้ตกที่สวยที่สุดของ
หลวงพระบางเป็นอีกหนึ่งจดุที่ควรค่าแก่การมาเยือนสกัครัง้โดยน า้ตกแหง่นี ้
เป็นน า้ตกหินปูน น า้ในน า้ตกจึงเป็นสีเขียวมรกตสดใส แวดล้อมด้วยป่าไม้
อนัอดุมสมบรูณ์ และด้วยความสวยงามของธรรมชาติ น า้ตกตาดกวางสี จึง
เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาตัง้แคมป์ผจญภัยกันนักท่องเที่ยว
สามารถเที่ยวชมน า้ตกได้ในชัน้ต่างๆ ส่วนจุดที่เป็นไฮไลต์ คือ สะพานไม้ที่
ชัน้ 4 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัาคาร  
:ที่พัก SUNWAY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน: 

วันสาม   สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินสุวรรณภมิู                                            (เช้า//)                                                                                                                            

เช้า  บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม 
  อิสระให้ทา่นพกัผอ่น และ สมัผสับรรยากาศของเมืองหลวงพระบางตามอธัยาศยั 
  ได้เวลาพอสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินหลวงพระบาง 
11.20น.  เดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบินไทยสมายล์(WE) เที่ยวบินที่ WE577 

 (สายการบินมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง 
12.55น. เดินทางถงึท่าอากาศสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
                                                                       --- 

การทอ่งเทีย่วในตวัเมอืงหลวงพระบาง ไมส่ามารถทอ่งเทีย่วโดยรถทอ่งเทีย่วขนาดใหญ ่
จะตอ้งเปลีย่นเป็นรถเล็กรถตู ้น ัง่คนัละ 8-10ทา่น 

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

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงมำจำกตำ่งจังหวดัโดยเครือ่งบนิภำยในประเทศ กรณุำแจง้บรษัิทกอ่นท ำกำรจองตัว๋เครือ่ง 
มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ำมำรถรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ กรณีกรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้

กรุ๊ปออกเดนิทำงได ้9ทำ่นขึน้ไป มหีวัหนำ้ทวัร ์ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ–หลวงพระบำง–กรงุเทพฯ ไปกลับพรอ้มทีพ่ัก2คนื พักหอ้งละ 2-3ทำ่น  

อำหำรทวัร ์ (เชำ้ กลำงวัน และเย็นหรอืค ่ำตำมรำยกำร) บตัรทอ่งเทีย่วสถำนทีต่ำ่ง ๆ คำ่รถ คำ่จอดรถ คำ่ทำงดว่น คำ่
มคัคเุทศก ์คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 

โดยความคุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ ** รวมคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่และคำ่ภำษี
น ้ำมนัของสำยกำรบนิตำมรำยกำร   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัอำท ิอำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสำร มนิบิำร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คำ่ท ำ
หนังสอืเดนิทำง 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-กลับ  **กรณุำตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละดำ่นตรวจปฏเิสธกำรออกและเขำ้เมอืง
ทำ่น*** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
 



 
 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นรำคำแบบซือ้ขำด เมือ่ทำ่นตกลงจองทวัรโ์ดยจำ่ยเงนิมดั
จ ำ หรอื คำ่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินกำรยกเลกิ กำรเดนิทำง หรอื เลือ่นกำรเดนิทำง ขอคนืเงนิไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้ 
  
 
 
 

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

ไดท้รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย  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) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำตำมสถำนกำรณ์ทีม่กีำรปรับขึน้จำกภำษีเชือ้เพลงิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจจะมกีำรเรยีกเกบ็

เพิม่เตมิ ตลอดจนกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตำมตำรำงบนิของสำยกำรบนิ   
5) หำกมกีำรถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิำรตำมทีจ่องระบเุอำไวห้รอืกอ่นรำยกำรทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวำ่ผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคำ่บรกิำรทีไ่ดช้ ำระไว ้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจำกคำ่ใชจ้ำ่ยทีท่ำ่นไดจ้ำ่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นกำร
ช ำระแบบยนืยนักำรใชบ้รกิำรแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนำยหนำ้ ผูจั้ดไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิำรในแตล่ะแหง่แบบ
ช ำระเต็มมเีงือ่นไข   
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 ้และทำงบรษัิท
ถอืวำ่ทำ่นไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทัวร ์  (ทำ่นสำมำรถซือ้ประกนัสขุภำพ ในระหวำ่งกำร
เดนิทำงได ้จำกบรษัิท ประกนัทั่วไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำม

โดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเทำ่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง

ไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่
ถกูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 


