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  "วงัเวียง  เวียงจนัทน ์ คกัอีหล"ี
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สมัผสัแห่งอารยธรรมลา้นซา้ง     

สมัผสัชีถีชีวิตแห่งซาวลาว   

สมัผสัความงามแห่งธรรมซาติ    

 โอด้อกจ าปามาลา  งามจรงิ  ม่ิงเมืองลาว  

โปรแกรมการเดินทางเดือน  มีนาคม – กนัยายน  2563 

 
 

 

 

 

 

 

07.30 น.  ...พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 ประต ู10 เคานเ์ตอร ์W  

  สายการบินลาว แอรไ์ลน ์(QV)  

09.35 น. ...เดินทางสู่ นครหลวงเวียงจนัทน ์โดยสายการบินลาว แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่QV442 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

10.55 น.  ถึง สนามบินวตัไต นครหลวงเวียงจนัทน ์ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง 

  ไกดท์อ้งถ่ินรบัคณะท่ีสนามบินวตัไต นครเวียงจนัทน์ โดยชูป้าย 

 

 

 

    ...นําท่านเปล่ียนการเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วนัแรกของการเดินทาง(1) กรงุเทพฯ – เวียงจนัทน ์– วงัเวียง              (.../ L/D) 

 

หมายเหต ุ

1. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจาํนวนตั้งแต ่8 ท่านข้ึนไป ไม่มีหัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมี

ไกดท์อ้งถิ่ น(พูดไทยได)้รอรบัท่ีสนามบินเวียงจนัทน ์

2. ค่าบริการทวัรไ์ม่รวม ทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 800 บาท 
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  ...จากน้ันนําท่านสู่ เมืองวงัเวียง เมืองแห่งขุนเขา และสายน้ําเมืองตากอากาศของทหารอเมริกาใน

สมยัสงครามเวียดนามเมืองท่ีไดช้ื่อว่า  กุย้หลินเมืองลาว ...ระหว่างทาง แวะบา้นทา่เรอืหมู่บา้น

ประมงทีใ่หญ่ทีสุ่ด เป็นแหล่งทาํปลารา้ปลาแดกซ่ึงเป็นอาหารหลกัของชาวลาวทั้งประเทศ 

16.30 น.  …เดินทางถึง วงัเวียง ... แลว้ นําท่าน เดินผ่าน  สะพานขา้มแม่นํ้าซอง (สะพานสม้ ) ซ่ึงเป็น

เอกลกัษณอ์ีกแห่งหน่ึงของถํ้าจงัเพราะสะพานจะมีสีสม้สะดุดตา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ...จากน้ันนําท่านเดินทางขึ้ นบนัได ถํ้าจงั 147 ขั้น เป็นทางลาดชนั เมื่อเดินขึ้ นไปถึงก็จะพบกบัถํ้า 

ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซนดว้ยกนั  คือ ถํ้าฝัง่ซา้ยมือ เมื่อเดินเขา้ไปก็จะไปถึงจุดชมวิวจากจุดน้ีสามารถ

มองเห็นวิวแม่น้ําซอง กบัทุ่งนาสีเขียวกบัธรรมชาติท่ีสมบรูณข์องเมืองวงัเวียง ส่วนโซนขวามือ สมัผสั

กบัหินงอกหินยอ้ยในรูปลกัษณต่์างๆ ภายในถํ้าอากาศเย็นสบาย เน่ืองจากมีแม่น้ําไหลออกจากปาก

ถํ้าสู่พื้ นดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นาํทา่นเขา้พกัที ่โรงแรมทวีสุข รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม  
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  …หลงัอาหารเดินเท่ียว ชมเมืองวงัเวียงยามราตรี เมืองท่ีทุกท่านสามารถ กิน นัง่ นอน ด่ืม                       

ไดท่ี้น่ีท่ีเดียวในเมืองลาว ...จากน้ันแยกยา้ยพกัผ่อนตาม อธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   ...นําทุกท่านสู่ บลูลากูน 2 ...อิสระใหท่้านไดเ้ล่นน้ํา และสนุกกบักิจกรรมต่างๆ เช่น ล่องห่วงยาง / 

สไลน์เดอร/์กระโดดเชือก/เล่น Zip Line/หรือสนุกกบัขบัรถบกักี้  ฯลฯ  (ค่าซิบไลน์ / ค่าขบัรถบกักี้  

ไม่รวมในค่าทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง(2)  วงัเวียง –  บลลูากนู                        ( B/L/D ) 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

บ่าย อิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนเล่นน้ําหน้าท่ีพกั หรือเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะแก่ทุกท่าน ล่องเรือหางยาว  

 ล่องเรือคะยกั ลอดถํ้าน้ํา ซิบไลน์  ขบัรถ AIV ขบัรถบกักี้  (ค่ากิจกรรมไม่ไดร้วมอยู่ในค่าบริการทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  นาํทา่นเขา้พกัที ่โรงแรมทวีสุข รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.00 น. …จากน้ันนําท่านเดินทางต่อสู่ เวียงจนัทน ์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.)นครหลวงเวียงจนัทน์  

(นะคอนหลวงเวียงจนั) เป็นนครหลวงของประเทศลาว และเป็นเขตท่ีตั้งของกรุงเวียงจนัทน์ ซ่ึงเป็น 

ทั้งเมืองหลวงของลาวและเมืองเอกของเขตการปกครองดงักล่าว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มี 

เขตติดต่อกบัหนองคายของประเทศไทย เชื่อมต่อคมนาคมดว้ยสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งท่ี 1 

 นครหลวงเวียงจนัทน์เป็นเขตปกครองท่ีมีความเจริญของเมืองมากท่ีสุดในบรรดาเขตการปกครอง 

ระดบับนสุด ๑๗ แห่งของประเทศลาว ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยแยกออกมาจากแขวงเวียงจนัทน์[1] 

 เดิมชื่อ "กาํแพงนครเวียงจนัทน์"ก่อนจะเปล่ียนชื่อเป็น "นครหลวงเวียงจนัทน์" 

 

  เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 ...นําท่านชม ประตชูยั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องชยัชนะ

และอธิปไตยของลาว 

 ...นําท่านนมสัการ พระธาตหุลวง ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์

ของเมืองเวียงจนัทน์ ชมศิลปะแบบลา้นชา้งและ

ถ่ายรูป เลือกชมของพื้ นเมืองท่ีแม่คา้ชาวลาวนํามา

จาํหน่าย 

  ...จากน้ันชม หอพระแกว้ เขา้นมสัการพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล 

วนัท่ีสามของการเดินทาง(3)  วงัเวียง-เวียงจนัทน-์กรงุเทพฯ             ( B/L/… ) 
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  ...แวะชม วดัศรสีะเกด เป็นวดัหลวงท่ีมีภาพเขียนลายผนัง (ท่ีเลือนหายไปบางส่วนแลว้) และภาย 

  ในทั้งส่วนกาํแพง และในโบสถ(์สิม) มีพระพุทธรูปใหญ่ เล็กเต็มไปหมด และเช่ือว่าเป็นวดัท่ีมี 

  พระพุทธรูปอยู่มากท่ีสุด 

  ...หากมีเวลาเหลือ นําท่านแวะซ้ือของฝากคนทางบา้นท่ี ตลาดเชา้  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

16:30 น.  ...สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินวตัไต  

18.40 น. ...เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินลาว แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่QV445 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

19.40 น. ...เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์   

                ของลูกคา้เป็นสาํคญั 
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อตัราค่าบริการ    

เดินทาง   มีนาคม – กนัยายน  2563 

( ท่ีนัง่จาํกดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงัอาจตอ้งเพิ่มค่าตัว๋) 

 กาํหนดวนัเดินทาง  ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน พกัเด่ียว จา่ยเพิ่ม  

6-8   มีนาคม  2563 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

13-15   มีนาคม  2563 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

20-22    มีนาคม  2563 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

27-29    มีนาคม  2563 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

3-5  เมษายน  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

12-14  เมษายน  2563   Long   weekend   13,555.-บาท 1,700.-บาท 

13-15  เมษายน  2563   Long   weekend   13,555.-บาท 1,700.-บาท 

14-16  เมษายน  2563   Long   weekend   13,555.-บาท 1,700.-บาท 

17-19  เมษายน  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

24-26  เมษายน  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

1-3  พฤษภาคม  2563   Long   weekend   12,555.-บาท 1,700.-บาท 

8-10  พฤษภาคม  2563       11,555.-บาท 1,500.-บาท 

9-11  พฤษภาคม  2563  Long   weekend   12,555.-บาท 1,700.-บาท 

15-17  พฤษภาคม  2563       11,555.-บาท 1,500.-บาท 

22-24  พฤษภาคม  2563       11,555.-บาท 1,500.-บาท 

29-31  พฤษภาคม  2563       11,555.-บาท 1,500.-บาท 

5-7  มิถุนายน  2563 10,999.-บาท 1,500.-บาท 

12-14  มิถุนายน  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

19-21  มิถุนายน  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

26-28  มิถุนายน  2563 10,999.-บาท 1,500.-บาท 

3-5  กรกฎาคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

4-6  กรกฎาคม  2563   Long   weekend   12,555.-บาท 1,700.-บาท 

10-12  กรกฎาคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

17-19  กรกฎาคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 
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24-26  กรกฎาคม  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

31  กรกฎาคม - 2  สิงหาคม 2563   11,555.-บาท 1,500.-บาท 

7-9   สิงหาคม 2563   11,555.-บาท 1,500.-บาท 

14-16   สิงหาคม 2563   11,555.-บาท 1,500.-บาท 

21-23   สิงหาคม 2563   11,555.-บาท 1,500.-บาท 

28-30   สิงหาคม 2563   11,555.-บาท 1,500.-บาท 

4-6   กนัยายน  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

11-13   กนัยายน  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

18-20   กนัยายน  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

25-27   กนัยายน  2563 11,555.-บาท 1,500.-บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ–เวียงจนัทน์-กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอรไ์ลน์(QV) 

 รถตูป้รบัอากาศนําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการ 

 ท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการ 

 อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการท่องเท่ียวประเทศลาว ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน พดูภาษาไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสงูสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์บริษัท

ไทยประกนัภยั 

 

อตัราค่าบริการไม่ไดร้วม 

 อาหารและเคร่ืองด่ืม และ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีรายการระบุไว ้  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ธรรมเนียมวีซ่า สาํหรบัลูกคา้ต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย 

 ค่ากิจกรรมตา่งๆ เช่น ล่องเรือหางยาว/ล่องเรือคะยกั/ซิบไลน/์ขบัรถ AIV/ขบัรถ

บกัก้ี ฯลฯ 

 ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 800 บาท 
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หมายเหต ุ 

1. อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนั

เดินทางได ้และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจาํนวนไม่ต ํา่กว่า 8 ทา่นขึ้ นไป / ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมีไกดท์อ้งถ่ินรอ

รบัทีส่นามบินเวียงจนัทน ์กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบก่อนการเดินทางอย่าง

น้อย 10 วนั  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการ เน่ืองจาก ค่าภาษี เซอรช์ารท์น้ํามนัสายการบินปรบัขึ้ น และ/

หรือมีผลมาจากอตัราแลกเปล่ียน  

4. กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษัทฯก่อนทาํการจอง มิฉะน้ัน

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  

5. สายการบินมีนโยบายใน จาํกดัน้ําหนักท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั  กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั ท่าน

ตอ้งชาํระค่าน้ําหนักส่วนเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บ 

6. เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ท่ีเหลืออายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนั

หมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกนัอย่างน้อย 2 หน้า  

 

 

เงื่อนไขการจองทวัร ์  

- การจองทวัร ์ชาํระท่านละ 5,000 บาท พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ีเหลืออายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือน 

  นับจากวนัหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกนัอย่างน้อย 2 หน้า 

- ค่าทวัรท่ี์เหลือ ชาํระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน

เงิน ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออก

เดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ

ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาํการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่น

ลูกคา้และบรษิัท 

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึ้ นในกรณีทีมี่ผูร้ว่มคณะไม่ถึง 8 ท่าน 

2 .ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
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4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสญูหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนชาํระค่าบริการ ทั้งน้ีเพื่อเป็น

ประโยชน์แก่ตวัท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทาง

บริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ในบริษัท ฯ กาํหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได ้

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่าน้ัน  

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ี

ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. การขบัรถในลาว จาํกดัความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พื้ นท่ี) 

13. บริการน้ําดื่มท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14. ทางบริษัทฯ ซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัด

หยุดงาน จลาจลเหตุวุ่นวายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะทาํใหท้างสายการบินงดเวน้การ

บินตามเวลาท่ีกาํหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาท่ี

กาํหนด โดยค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย 

ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทาง

บริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสาํคญั 

 

 

 

 

 

 


