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NT551
ทวัรล์าว หลวงพระบาง ไหวพ้ระ 9 วัด 3 วัน 2 คนื (QV)
ทัวรล์าว , 3 วัน 2 คนื ,

Pongkham Residence

ทัวรล์าว หลวงพระบาง ไหวพ้ระ 9 วัด 3 วัน 2 คนื (QV)

เสน้ทางลาว หลวงพระบาง อมิบญุ อมิใจ ไหวพ้ระ 9 วัดดัง

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- หลวงพระบาง

07.00 น.
พรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต1ู0 เคานเ์ตอร ์W สายการบนิลาวแอรไ์ลน ์(QV)

10.25 น.
เดนิทางสู ่หลวงพระบาง โดย สายการบนิลาวแอรไ์ลน ์เทยีวบนิ QV634 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

12.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิหลวงพระบาง ประเทศลาว หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง ไกดท์อ้งถนิรอรับคณะทสีนามบนิหลวงพระบาง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเทยีวชมและทําบญุท ีวดัใหมส่วุนัพมูาราม ซงึอยู่ถนนศรีสวา่งวงศต์ดิกับพระราชวังหลวง สรา้งในสมัยพระเจา้อนุรุท ในปี พ.ศ.2337
หรือชอืสนัๆวา่ วดัใหม ่วัดนีเคยเป็นทปีระทับของสมเด็จพระสงัฆราชบญุทัน นับเป็นสงัฆราชองคส์ดุทา้ยของลาว
มอีุโบสถทสีวยงามดว้ยศลิปะแบบอูบมุงและปัจจบัุนใชเ้ป็นโรงเรียนปรยัิติ

นําทา่นเทยีวชมและทําบญุท ีวดัแสนสขุาราม วัดแสนสรา้งขนึในปี พ.ศ.2261 ตามประวัตกิลา่ววา่ชอืของวัดมาจากเงนิจํานวน 100,000 กบี
ทมีผีูบ้รจิาคใหเ้ป็นทนุเรมิสรา้ง วัดแสนไดรั้บการบรูณะ 2 ครัง โดยชา่งสกลุลาวจดุเดน่คอื
พระพทุธรูปยืนองคใ์หญ่องคเ์ดยีวภายในแขวงหลวงพระบาง

นําทา่นเทยีวชมและทําบญุท ีวดัเชยีงทอง เป็นวัดหลวงคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบางสรา้งขนึใน
สมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชกอ่นทจีะยา้ยเมอืงหลวงไปเวยีงจันทน ์และยังไดรั้บการอุปถัมภจ์ากเจา้มหาชวีติศรีสวา่งวงศ์
และเจา้ชวีติศรีสวา่งวงศวั์ฒนา กษัตรยิส์องพระองคส์ดุทา้ยของลาว บรเิวณตังของวัดอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมอืงหลวงพระบาง
ใกลบ้รเิวณทแีม่น ้าํคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น ้าํโขง มพีระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกวา่ “สมิ” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก
หลังคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดต่าํลงมาก ซอ้นกันอยู่ 3 ชนั เป็นศลิปะแบบหลวงพระบาง สว่นกลางมชีอ่ฟ้า ประกอบดว้ย 17 ชอ่
ซงึเป็นทสีงัเกตกันวา่ เป็นวัดทพีระมหากษัตรยิส์รา้งขนึจงึม ี17 ชอ่ สว่นสามัญจะสรา้งกันแค ่1-7 ชอ่ เชอืกันวา่จะเก็บของมคีา่ไวใ้นนันดว้ย
สว่นหนา้บัน หรือ ภาษาลาววา่ “โหง”่ เป็นรูปเศยีรนาค ความงามของวัดอยู่ทคีวามสงบสงา่ สะอาด



มกีารวางผังออกแบบและบํารุงรักษาอย่างดเียียม

นําทา่นเทยีวชมและทําบญุท ีวดัโพนชยัชนะสงคราม ดว้ยความทชีอืวัดมคีวามหมายทดี ีกลา่วกันวา่ในอดตี
เป็นประเพณีทพีระมหากษัตรยิแ์หง่นครหลวงพระบางและเหลา่แม่ทัพนายกองทังหลาย ตอ้งมาทําพธินีมัสการพระองคห์ลวง(พระประธาน)
เพอืขอพรกอ่นจะออกไปรบทัพจับศกึ ซงึความเชอืนียังสบืตอ่กันมาถงึปัจจบัุน
ชาวหลวงพระบางจงึมักไปทําบญุและขอพรจากพระประธานในวัดแหง่นีอยู่เป็นประจํา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเทยีวชม ตลาดมดืหลวงพระบาง หรือ ตลาดไนทบ์ารซ์า เป็นถนนคนเดนิตอนเย็นตังแตเ่วลา 5 โมงเย็น ถงึประมาณ 4ทุม่
ก็จะมชีาวลาวสงู ลาวเทงิลาวมง้ ชาวบา้นผานม แมแ้ตช่าวหลวงพระบางเองก็จะนําสนิคา้พนืเมอืง ไม่วา่จะเป็นผา้ปัก ผา้ทอมอื ผา้นุ่ง ผา้ซนิ
เครืองเงนิ เครืองไม ้สนิคา้มากมายถูกวางอยู่บนถนนและรมิทางเดนิตังแตห่นา้พระราชวังจนสดุหัวถนน อสิระตามอัธยาศัย

ทพีกั
Pongkham Residence หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
หลวงพระบาง

05.30 น.
นําทา่น ทําบุญ - ตกับาตรขา้วเหนยีว กับชาวหลวงพระบาง ทกุเชา้ชาวหลวงพระบางทกุบา้นจะพากันออกมานังรอตักบาตรพระสงฆ์
ทเีรียงแถวเดนิมาตามถนนเป็นรอ้ยๆรูป ซงึเป็นภาพยามเชา้ทมีชีวีติชวีาของหลวงพระบาง
โดยสะทอ้นถงึวถิชีวีติของสงัคมอันสงบสขุและความเลอืมใสศรัทธาทมีตีอ่พทุธศาสนาทหียังรากลกึลงในวัฒนธรรมของชาวลา้นชา้ง
(ขา้วเหนียวพรอ้มอุปกรณ์ สําหรับตักบาตร ทา่นละ100 บาท ไม่รวมอยู่ในคา่บรกิารทัวร)์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเทยีวชม ตลาดเชา้หลวงพระบาง สมัผัสกับวถิชีวีติ พอ่คา้ แม่คา้ ชาวบา้น ทนํีาสนิคา้พนืเมอืงมากมายมาวางขาย

นําทา่นเทยีวชมและทําบญุท ีวดัพระบาทใต ้วัดแหง่นีตังอยู่ในเขตตัวเมอืงชนัในของหลวงพระบาง หา่งจากวัดธาตหุลวงประมาณ 200 เมตร
(ทางไปน ้าํตกตาดกวางซ)ี วัดนีสรา้งในสมัยพระเจา้สามแสนไท ตอ่มามกีารบรูณะวัด
ซงึเจา้อาวาสในขณะนันเป็นชาวเวยีดนามทเีกดิและอาศัยอยู่ในเมอืงหลวงพระบาง ไดร้วมชาวบา้น ชาวเวยีดนามมาบรูณะวัด
ทําใหเ้กดิศลิปะแบบจนีผสมเวยีดนาม ซงึไม่คอ่ยจะเห็นกันสกัเทา่ไหร่ในเมอืงหลวงพระบางแหง่นี ชาวลาวเรียกอกีชอืหนงึวา่ วดัเวยีด
วัดพระบาทใตแ้หง่นีตังอยู่รมิแม่น ้าํโขงทําให ้เป็นสถานทหีนงึทชีมพระอาทติยต์กไดอ้ย่างสวยงามจดุนงึของเมอืงหลวงพระบาง

นําทา่นเทยีวชมและทําบญุท ีวดัวชุินราช หรือ พระธาตหุมากโม สรา้งขนึในสมัยพระเจา้วชินุราช ในปี พ.ศ.2046
สรา้งขนึเพอืเป็นทปีระดษิฐานพระบาง ซงึอาราธนามาจากเมอืงเวยีงคํา มเีจดยีป์ทมุ หรือพระธาตดุอกบัวใหญ่
วัดนีมพีระธาตเุจดยีอ์งคใ์หญ่รูปทรงคลา้ยแตงโมผา่ครงึ ทําใหช้าวลาวเรียกกันวา่พระธาตหุมากโม เป็นทรงโอคว่าํ
ยอดพระธาตลัุกษณะคลา้ยรัศมแีบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลังกาหรือสโุขทัย เจดยีนี์อาจดทูรุดโทรมมาก แมจ้ะมกีารปฏสิงัขรณ์มา 2
ครังแลว้ ในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจา้สกักรนิทร(์คําสกุ) ซงึเป็นพระราชบดิาของเจา้มหาชวีติศรีสวา่งวงศ ์ไดโ้ปรดใหม้กีารบรูณะใหม่
และไดม้กีารบรูณะครังใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติศรีสวา่งวงศไ์ดค้น้พบโบราณวัตถุมคีา่มากมาย เชน่ เจดยีท์องคํา
พระพทุธรูปหลอ่สํารดิ พระพทุธรูปทองคํา ปัจจบัุนนําไปเก็บไวใ้นหอพพิธิภัณฑห์ลวงพระบาง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้ผา้พนืเมอืงท ีบา้นผานม หมู่บา้นทอผา้ดว้ยมอืของชาวไทลอื
ทอีพยพมาจากสบิสองปันนาทมีฝีีมอืในการทอผา้สวยงาม 
นําทา่นเทยีวชมและทําบญุท ีวดัป่าโพนเพา เป็นวัดเล็กๆทสีรา้งขนึ โดยพระอาจารยส์ายสมุทร มศีาสนสถานสว่นใหญ่อยู่บรเิวณเชงิเขา
จดุเดน่ทน่ีาชมอยู่ทสีนัตเิจดยีบ์นยอดเนนิ สรา้งขนึในปี พ.ศ. 2531 ลักษณะเป็นอาคารทรงพระธาต ุภายนอกชนับนทาสทีอง สว่นชนัลา่งเป็นโถง
ทรงเหลยีมรอบ  ๆพระธาตมุหีนา้ตา่งแกะสลักเลา่เรืองพทุธประวัต ิภายในแบง่เป็น 4 ชนั แตล่ะชนัจะประดับภาพฝาผนังเป็นเรืองราวเกยีวกับนรก-
สวรรค ์และพทุธศาสนสถานทสํีาคัญ  ๆหลายแหง่ทัวโลก บรเิวณระเบยีงชนัสอง สามารถมองเห็นทวิทัศนเ์มอืงหลวงพระบางไดก้วา้งไกล
ตังแตส่นามบนิตัวเมอืง สะพานเหล็ก แม่น ้าํคาน พระธาตพุสูแีละเทอืกเขาทโีอบลอ้ม ดา้นหลังมปีระตทูางเขา้ทังสทีศิ



ความสําคัญของวัดป่าโพนเพา นอกจากจะเป็นจดุชมววิของเมอืงหลวงพระบาง แลว้ในเดอืนอา้ย(ธันวาคมของทกุ  ๆปี) มกีารจัดงานประเพณี
"บุญเขา้กํา" (บญุเขา้กรรม) เป็นกจิกรรมของสงฆ ์เรียกวา่ “เขา้ปรวิาสกรรม” โดยใหพ้ระภกิษุสงฆท์ตีอ้งอาบัต(ิกระทําผดิ)สงัฆทเิสส
ไดส้ารภาพตอ่หนา้คณะสงฆ ์เพอืเป็นการฝึกจติสํานกึถงึความบกพร่องของตน แลว้ปรับตัวประพฤตตินใหถู้กตอ้งตามพระวนัิย
พธิเีขา้ปรวิาสกรรมกําหนดไว ้9 ราตรี 

นําทา่นเทยีวชมและทําบญุท ีวดัป่าฮวก หรือ วดัป่ารวก สรา้งเคยีงคูภ่สู ีขนานถนนหนา้พระราชวัง หันหนา้ไปทางทศิเหนือ
ดังนันหากไปยืนหนา้โบสถม์องไปทางทศิเหนือ ขวามอืก็เป็นภเูขา มรี่องรอยการสรา้งกฏุพิระ เดมิเป็นป่าไผร่วกหรือไมฮ้วก
อันเป็นทมีาของชอืวัดแหง่นี ทา่นสมบนุ กลา่ววา่ในอนาคตหากเป็นไปไดจ้ะสรา้งกฏุพิระขนึมาในสถานทเีดมิ เพอืจะไดม้พีระมาจําพรรษา
และจะไดด้แูลโบสถอั์นสําคัญแหง่นีดว้ย

นําทา่นสกัการะ พระธาตพุสู ีทตัีงอยู่บนเนนิเขาสงู 150 เมตร ใจกลางเมอืงหลวงพระบาง
นักทอ่งเทยีวทมีาเยือนหลวงพระบางหากไม่ไดข้นึไปก็เหมอืนมาไม่ถงึหลวงพระบาง สองขา้งทางขนึพระธาต ุร่มรืน
และหอมอบอวลไปดว้ยดงดอกจําปาลาวหลากสสีนั(ชว่ง ก.พ.-ม.ีค.)มองจากยอด พสู ีคอื ภาพพานอรามาของราชธานีเกา่แกร่มิแม่น ้าํโขง
ลอ้มรอบดว้ยทวิเขาสลับซบัซอ้น สมกับนามวา่ บา้นผาเมอืงภอููอารยะธรรมลา้นชา้ง

ชมพระอาทติยอั์สดงและตัวเมอืงหลวงพระบางในมุมสงู
ซงึเบอืงลา่งจะมองเห็นพพิธิภัณฑโ์ดยมแีม่น ้าํโขงเป็นฉากหลังและอกีดา้นหนงึจะเห็นน ้าํคานทไีหลมาบรรจบกับแม่น ้าํโขง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Pongkham Residence หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
หลวงพระบาง - สนามบนิสวุรรณภมูิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ (Set Box)

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิหลวงพระบาง

07.20 น.
เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิลาวแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีQV633 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

09.20 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรล์าว
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี8 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:18 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรล์าว

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• รถตูป้รบัอากาศนําท่านท่องเทยีวตลอดรายการ

• คา่ตวัเครอืงบนิ กรงุเทพฯ - หลวงพระบาง - กรงุเทพฯ โดยสายการบนิลาวแอรไ์ลน ์(QV)

• ทพีกั 2 คนืตามทรีะบุในรายการ

• อาหารเมนมูาตรฐาน อาหารไทย + ลาวตามทรีะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมการท่องเทยีวประเทศลาวตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุในรายการ

• มคัคเุทศกท์อ้งถนิ พดูภาษาไทยดแูลท่านตลอดการเดนิทาง

• ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์บรษัิทไทยประกนัภยั

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกัภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• อาหารและเครอืงดมื และ คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ นอกเหนอืจากทรีายการรายการระบุไว ้

• ธรรมเนยีมวซีา่ สาํหรบัลกูคา้ตา่งชาต ิทไีมใ่ช่คนไทย

• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท

• ขา้วเหนยีวพรอ้มอปุกรณ ์สาํหรบัตกับาตร ทเีมอืงหลวงพระบาง ทา่นละ 100 บาท

เงอืนไขการจองทัวร์

• การจองทัวร ์ชําระทา่นละ 2,000บาท พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง ทเีหลอือายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ
และเหลอืหนา้วา่งตดิกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้

• คา่ทัวรท์เีหลอืชําระกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน

กรณียกเลกิทัวร์

• เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯและในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก - เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ท่านสละสทิธไิมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ เนอืงจากรายการทัวรแ์บบเหมาเหมาจ่าย

เงอืนไขเพมิเตมิ

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 8 ท่าน
ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิหากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมายซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ



• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายอนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน,
เกดิจากการโจรกรรมและอบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• กอ่นตดัสนิใจจองทัวร ์ท่านควรอา่นเงอืนไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นทพีอใจกอ่นชําระคา่บรกิาร ทังนเีพอืเป็นประโยชนแ์กต่วัท่านและสมาชกิเอง
และเมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆในบรษัิทฯกาํหนด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรมได ้

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกัโดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง - ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• การขบัรถในลาว จํากดัความเร็ว ไมเ่กนิ 60 - 80 กม. ตอ่ชัวโมง (แลว้แตพ่นืท )ี

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ 1 ขวดตอ่คนตอ่วัน

• ทางบรษัิทฯ ซงึไมอ่าจรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทเีกดิขนึทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ท  ีอาท  ิการนัดหยดุงาน จลาจลเหตวุุน่วายหรอืภยัทางการเมอืง
ภยัธรรมชาตติา่งๆ ฯลฯซงึอาจจะทําใหท้างสายการบนิงดเวน้การบนิตามเวลาทกีาํหนด และ/หรอืตารางเวลาบนิของสายการบนิทใีชใ้นเทยีวบนินันๆ
ไมส่ามารถเดนิทางตามเวลาทกีาํหนด โดยคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึจากทังทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย
ความลา่ชา้จากอบุัตเิหตตุา่งๆฯลฯรวมถงึการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงจากทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง
อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในทุกกรณี
โดยทังนทีางบรษัิทจะยดึผลประโยชนท์ุกท่านสมาชกิเป็นสาํคญั
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