
 

 

 



 

 

 

เยือนเมืองปากเซ / สัมผสัไนแองการ่าเอเชีย”น า้ตกคอนพะเพง็ / น า้ตกหลี่ผี 
 จาก Lao Airlines สายการบินแห่งชาติ สปป. ลาว 

*** บินตรงสู่สนามบินปากเซ *** 

     
 

หมายเหต ุ

1. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ  านวนตั้งแต ่8 ท่านข้ึนไป ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมี

ไกดท์อ้งถ่ิน(พูดไทยได)้ รอรบัท่ีสนามบินปากเซ 

2. ค่าบริการทวัรไ์ม่รวม ทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 800 บาท 

 



 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง(1)  สนามบินสุวรรณภูมิ - ปากเซ – จ  าปาสกั – ปราสาทวดัพ ู                                                            

10.00 น.  …พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู10 เคานเ์ตอร ์W 

  สายการบินลาวแอรไ์ลน ์(QV) 

11.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาต ิเมืองปากเซ สปป.ลาว โดยสายการบินลาว 

 เทีย่วบินที ่QV 224 (บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

13.20 น. ...เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตเิมืองปากเซ ประเทศลาว …หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมือง 

  ไกดท์อ้งถ่ินรอรบัคณะท่ีสนามบินปากเซ โดยชูป้้าย 

 

 

 

 

 ...จากน้ันนําท่านเขา้สู่ เมืองปากเซ  เมืองเอกของแขวงจาํปาสกั ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของ

สปป.ลาว ครนัยุคจกัรวรรษ ฝรัง่เศสตั้งเมืองน้ีเพื่อคา้นอาํนาจกบันครจาํปาสกั ซ่ึงมีประวติัความ

เป็นมาเก่าแก่ยอ้นขึ้ นไปถึงยุคก่อนเขา้มาตั้งรกรากของขอมโบราณ เมืองปากเซเป็นเมืองเศรษฐกิจมี

ความหลากหลายของเชื้ อชาติ ประเพณีและวฒันธรรม  นอกจากชาวลาวแลว้ยงัมีชาวจีนและ

เวียดนามเขา้มาอาศยัและตั้งรกรากทาํมาหากินจาํนวนมาก  บรรยากาศโดยทัว่ไปในเมืองปา กเซ

เงียบสงบเป็นธรรมชาติ  ชาวบา้นมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย  นัง่รถชม เมืองปากเซ ผ่านชมตึกเก่ายุค

ฝรัง่เศส วงัเจา้บุญอุม้ วดัหลวง วดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองปากเซ ดา้นหลงัวดัติดสะพานท่ีพึงสรา้งเสร็จ

แทนสะพานเหล็กยุค ฝรัง่เศสมีอิทธิพลเหนือดินแดนแห่งน้ี นับว่าสะพานสร้างใหม่น้ีเป็นสญัลกัษณ์

ของลาวยุคใหม่ 

  ... นําท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองจ  าปาสกั  อดีตนครหลวงลาวใต ้เพื่อไปชมมรดก โลก  ปราสาท

  วดัพู ซ่ึงเป็น มรดกโลกอันดบั 2 ของประเทศลาว  เป็นจุดเร่ิมตน้ของอาณาจกัรขอมโบราณเป็น

  ปราสาทขอมแห่งแรกและมีการต่อเติมสมยัต่อมาทาํเลท่ีตั้งสวยงามมาก เป็นศิวลึงคธ์รรมชาติท่ี

  โดดเด่นบนยอดเขา ลิงคบรรบต หรือชาวลาวเรียกว่า ภูเกา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4RBdeSJ_cOA
https://www.youtube.com/watch?v=4RBdeSJ_cOA


 

 

 

  ...จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองปากเซ 

คํา่    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เรือนแพลา้นชา้ง(มื้ อท่ี 1) 

ทีพ่กั  โรงแรมเอราวณัรเิวอรไ์ซด ์หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง(2)  ปากเซ - สีทนัดร(สี่พนัดร) - น ้าตกหลี่ผี - น ้าตกคอนพะเพง็   

เชา้       รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น.       ...ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ดินแดนตอนใตสุ้ดเกือบถึงชายแดนเขมร ...ถึงทา่เรอืบา้นนากะสงั  ...นัง่เรอื

ล่องโขง  ลดัเลาะเกาะแก่งกลางมหานทสีีทนัดร มหานครของพญานาค  เกาะน้อยใหญ่นับพนั

เกาะทิวทศัน์ริมฝัง่สวยงามจบัใจ ...ขึ้ นฝัง่ท่ี เกาะดอนเดช ต่อดว้ยการ นัง่รถห้าแถวไปตามเสน้ทาง

รถไฟเก่าผ่านเกาะ ดอนคอน สู่ น ้าตกหลี่ผี  หรือ น ้าตกสมัพะมิตร  ท่ีเกิดจากน้ําที่ไหลถาโถมผ่าน

เกาะเนินหิน ซ่ึงเป็นโขดหิน แก่งหินอนัแข็งแกร่ง เป็นสายน้ําที่ไหลมารวมตวักนัพุ่งกระโจนลงตาม

ซอกหินความกวา้งกว่า 3 กิโลเมตร ชาวบา้นจะนําเคร่ืองดกัจบัปลาภมูิปัญญาชาวบา้นท่ีเรียกว่า หล่ี 

มาวางดกัระหว่างซอกหินท่ีน้ําไหลผ่านเพื่อดกัจบัปลาในอดีตชาวบา้นมาวางหล่ีดกัปลาไวใ้นตอน

เชา้ ตกสายบ่ายคลอ้ยกลบัมาเก็บปลาบางครั้งก็พบเจอซากศพท่ีลอยมาตามน้ําติดกบัหล่ีดกัปลาจึง 

 เป็นท่ีมาของคาํว่าหล่ีผี 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารเท่ียงท่ี รา้นอาหาร ชมวิว คอนพระเพ็ง (มื้ อท่ี 2) 

...ใชเ้วลาเดินทางประมาณชัว่โมงเพื่อเดินทางสู่ น ้าตกคอนพะ เพง็ ใหท่้านไดช้มความงามและ

ความยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนยข์อง น้ําตกคอนพะเพ็ง จนไดส้มญานามว่า ไนแองการา่แห่ง

เอเชีย 

 ...สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลบั เมืองปากเซ 



 

 

 

คํา่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร มณีพร(มื้ อท่ี 3) 

ทีพ่กั  โรงแรมเอราวณัรเิวอรไ์ซด ์หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง(3)  ตกับาตรขา้วเหนียว - วดัหลวง - ปากเซ - กรุงเทพฯ    

05.30 น. ...อรุณสวสัด์ิยามเชา้... เชิญทุกทา่นรว่มสืบทอดประเพณีท  าบุญตกั

  บาตรขา้วเหนียวแด่พระสงฆ ์ขา้วเหนียวพรอ้มอุปกรณ ์ส าหรบัตกั

  บาตร ทา่นละ100 บาท ไม่รวมอยูใ่นค่าบรกิารทวัร ์

06.30น. รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มื้ อท่ี 5) 

...จากน้ันนําท่านชม วดัหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเซโดน ทางทิศเหนือของ

ตลาดเก่า วดัหลวงสรา้งขึ้ นในปี พ .ศ. 2478 เป็นวดัเก่าแก่และมี

ความสาํคญัในเมืองปากเซ เพราะเป็นสถานท่ีเก็บอฐิัของราชวงศส์าย

จาํปาสกั หลายพระองค ์รวมทั้งอฐิัของท่านกระต่าย โดนสะโส ลิด อดีต

นายกรฐัมนตรีในรฐับาลฝ่ายอนุรกัษ์นิยม มีลกัษณะเป็นสถูปเจดียเ์รียงรายโดยรอบวดั จุดเด่นน่า

ชมอยู่ท่ีบานประตแูละหน้าต่างของพระอุโบสถ แกะสลกัดว้ยไมล้วดลายสวยงาม ถดัมาทางขวาของ

พระอุโบสถเป็นอาคารเก่าแก่ ซ่ึงใชเ้ป็นหอสมุดและสาํนักงานของครู ส่วนดา้นหลงัเป็นอา คารไม ้2 

ชั้น อยู่ติดกบัแม่น้ําเซโดน ใชเ้ป็นโรงเรียนสอนพุทธศาสนาสาํหรบัพระสงฆ ์ 

...สมควรส่งคณะท่ี สนามบินนานาชาตเิมือง  ปากเซ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

09.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เทีย่วบินที ่QV223  

  (บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

 

10.55 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน ์

 ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ  1 เมษายน – 30 กนัยายน 2562 

 ก าหนดวนัเดินทาง  ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดี่ยว จา่ยเพิม่  

05 - 07 เมษายน 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

12 - 14 เมษายน 2562        Long   weekend     13,888.-บาท 1,700.-บาท 

13 - 15 เมษายน 2562        Long   weekend     13,888.-บาท 1,700.-บาท 

14 - 16 เมษายน 2562        Long   weekend     13,888.-บาท 1,700.-บาท 

19 - 21 เมษายน 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

26 - 28 เมษายน 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

03 - 05 พฤษภาคม 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

10 - 11 พฤษภาคม 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

17 - 19 พฤษภาคม 2562        Long   weekend     12,888.-บาท 1,700.-บาท 

18 - 20 พฤษภาคม 2562        Long   weekend     12,888.-บาท 1,700.-บาท 

24 - 26 พฤษภาคม 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

31 - 02 มิถุนายน 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

07 - 09 มิถุนายน 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

14 - 16 มิถุนายน 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

21 - 23 มิถุนายน 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

28 - 30 มิถุนายน 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

05 - 07 กรกฎาคม 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

12 - 14 กรกฎาคม 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

15 - 17 กรกฎาคม 2562     Long   weekend     12,888.-บาท 1,700.-บาท 

19 - 21 กรกฎาคม 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

26 - 28 กรกฎาคม 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

02 - 04 สิงหาคม 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

09 - 11 สิงหาคม 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

10 - 12 สิงหาคม 2562     Long   weekend     12,888.-บาท 1,700.-บาท 

16 - 18 สิงหาคม 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

23 - 25 สิงหาคม 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

30 - 01 กนัยายน 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

06 - 08 กนัยายน 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 



 

 

 

อตัราค่าบริการ  1 เมษายน – 30 กนัยายน 2562 

 ก าหนดวนัเดินทาง  ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดี่ยว จา่ยเพิม่  

13 - 15 กนัยายน 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

20 - 22 กนัยายน 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

27 - 28 กนัยายน 2562 11,888.-บาท 1,500.-บาท 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ–ปากเซ-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 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

 อาหารและเคร่ืองด่ืม และ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ นอกรายการ   

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ธรรมเนียมวีซ่า สาํหรบัลูกคา้ต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย 

 ขา้วเหนียวพรอ้มอุปกรณ ์ส าหรบัตกับาตร ทา่นละ 100 บาท 

 ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 800 บาท 

 

หมายเหต ุ 

1. อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนั

เดินทางได ้และ/หรือ ขอคืนเงินค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ  านวนไม่ต  า่กว่า 8 ทา่นขึ้ นไป /ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมีไกดท์อ้งถ่ินรอ

รบัทีส่นามบินปากเซ กรณีไม่ถึงไม่สามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย 

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 2,000 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 ุ:  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่น

ลูกคา้และบรษิัท 

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึ้ นในกรณีทีมี่ผูร้ว่มคณะไม่ถึง 8 ท่าน 

2 .ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

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 


