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สะบายดีลาวใต้ ...มนต์สเน่ห์แห่งเมืองจ าปาสกั 
เยือนเมืองปากเซ / สมัผสัไนแองการ่าเอเชีย”น ้าตกคอนพะเพง็ / น ้าตกหล่ีผี 
 จาก Lao Airlines สายการบินแห่งชาติ สปป. ลาว 

*** บินตรงสู่สนามบินปากเซ *** 

    เพียง 8,999 บาทต่อท่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการเดินทาง 1 กนัยายน-31 มีนาคม 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
1. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ  านวนตัง้แต ่8 ท่านข้ึนไป ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และมี

ไกดท์อ้งถ่ิน(พดูไทยได)้ รอรบัท่ีสนามบินปากเซ 

2. คา่บริการทวัรไ์ม่รวม ทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 800 บาท 
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วนัแรกของการเดินทาง(1)  สนามบินสุวรรณภูมิ - ปากเซ – จ าปาสกั – ปราสาทวดัพู                                                             

10.00 น.  …พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 10 เคานเ์ตอร ์W 
  สายการบินลาวแอรไ์ลน ์(QV) 
12.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติ เมืองปากเซ สปป.ลาว โดยสายการบินลาว 
 เท่ียวบินท่ี QV 224 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
14.20 น. ...เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองปากเซ ประเทศลาว …หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

  ไกดท์อ้งถ่ินรอรบัคณะท่ีสนามบินปากเซ โดยชูป้้าย 

 
 
 
 
 ...จากนั้นน าทา่นเขา้สู่ เมืองปากเซ  เมืองเอกของแขวงจ าปาสกั ซ่ึงมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของสปป.ลาว 

ครันยุคจกัรวรรษ ฝรั่งเศสตัง้เมืองน้ีเพ่ือคา้นอ านาจกบันครจ าปาสกั ซ่ึงมีประวติัความเป็นมาเกา่แกย่อ้นขึ้นไปถึง
ยุคกอ่นเขา้มาตัง้รกรากของขอมโบราณ เมืองปากเซเป็นเมืองเศรษฐกิจมีความหลากหลายของเช้ือชาติ ประเพณี
และวฒันธรรม  นอกจากชาวลาวแลว้ยงัมีชาวจีนและเวียดนามเขา้มาอาศยัและตัง้รกรากท ามาหากินจ านวนมาก 
บรรยากาศโดยท ัว่ไปในเมืองปากเซเงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบา้นมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงา่ย นั่ งรถชม เมืองปากเซ 
ผา่นชมตึกเกา่ยุคฝรั่งเศส วงัเจา้บุญอุม้ วดัหลวง วดัเกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มืองปากเซ ดา้นหลงัวดัติดสะพานท่ีพึงส รา้ง
เสร็จแทนสะพานเหล็กยุค ฝรั่งเศสมีอิทธิพลเหนือดินแดนแห่งน้ี นับวา่สะพานสรา้งใหมน้ี่เป็นสญัลกัษณ์ของลาว
ยุคใหม...น าทา่นออกเดินทางสู ่ เมืองจ าปาสกั อดีตนครหลวงลาวใต ้เพ่ือไปชมมรดกโลก ปราสาท วัดพู ซ่ึงเป็น
มรดกโลกอนัดบั 2 ของประเทศลาว เป็นจุดเร่ิมตน้ของอาณาจกัรขอมโบราณเป็น ปราสาทขอมแห่งแรกและมีการ
ตอ่เติมสมยัตอ่มาท าเลท่ีตัง้สวยงามมาก เป็นศิวลึงคธ์รรมชาติท่ี โดดเด่นบนยอดเขา ลิงคบรรบต หรือชาวลาว
เรียกวา่ ภูเกา้  
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  ...จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองปากเซ 
ค ่า    รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เรือนแพลา้นชา้ง(ม้ือท่ี 1) 
ท่ีพกั  โรงแรมสวนสวรรควิ์ลล่า หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง(2)  ปากเซ - สีทนัดร(ส่ีพนัดร) - น ้าตกหล่ีผี - น ้าตกคอนพะเพ็ง   

เชา้       รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น.       ...ออกเดินทางมุง่หนา้สู่ดินแดนตอนใตสุ้ดเกือบถึงชายแดนเขมร ...ถึงท่าเรือบา้นนากะสงั ...นัง่เรือล่องโขง ลดั

เลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีทนัดร มหานครของพญานาค เกาะนอ้ยใหญน่ับพนัเกาะทิวทศัน์ริมฝั่งสวยงาม
จบัใจ ...ขึ้นฝั่งท่ี เกาะดอนเดช ตอ่ดว้ยการนั่งรถหา้แถวไปตามเสน้ทางรถไฟเกา่ผา่นเกาะ ดอนคอน สู ่น ้าตกห
ล่ีผี หรือ น ้าตกสมัพะมิตร ท่ีเกิดจากน ้าท่ีไหลถาโถมผา่นเกาะเนินหิน ซ่ึงเป็นโขดหิน แกง่หินอนัแข็งแกร่ง เป็น
สายน ้าท่ีไหลมารวมตวักนัพุง่กระโจนลงตามซอกหินความกวา้งกวา่ 3 กิโลเมตร ชาวบา้นจะน าเคร่ืองดกัจบัปลา
ภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีเรียกวา่ หล่ี มาวางดกัระหวา่งซอกหินท่ีน ้าไหลผา่นเพ่ือดกัจบัปลาในอดีตชาวบา้นมาวางหล่ี
ดกัปลาไวใ้นตอนเชา้ ตกสายบา่ยคลอ้ยกลบัมาเก็บปลาบางครั้งก็พบเจอซากศพท่ีลอยมาตามน ้าติดกบัหล่ีดกัปลา
จึงเป็นท่ีมาของค าวา่หล่ีผี 
 
 
 
 
 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียงท่ี รา้นอาหาร ชมวิว คอนพระเพ็ง (ม้ือท่ี 2) 
...ใชเ้วลาเดินทางประมาณชัว่โมงเพ่ือเดินทางสู ่น ้าตกคอนพะเพ็ง ใหท้า่นไดช้มความงามและความย่ิงใหญท่ี่สุดใน
เอเชียอาคเนยข์อง น ้าตกคอนพะเพ็ง จนไดส้มญานามวา่ ไนแองการ่าแห่งเอเชีย 
 ...สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางกลบั เมืองปากเซ 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร มณีพร(ม้ือท่ี 3) 
ท่ีพกั  โรงแรมเอราวณัริเวอรไ์ซด ์หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง(3)  ตกับาตรขา้วเหนียว - วดัหลวง - ปากเซ - กรุงเทพฯ    

05.30 น. ...อรุณสวสัด์ิยามเชา้... เชิญทุกท่านร่วมสืบทอดประเพณีท าบุญตกั   
                    บาตรขา้วเหนียวแด่พระสงฆ ์ขา้วเหนียวพรอ้มอุปกรณ ์ส าหรบัตกั บาตร  
                    ท่านละ  100 บาท ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทวัร ์
06.30น. รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (ม้ือท่ี 5) 

...จากนั้นน าทา่นชม วดัหลวง ตัง้อยูริ่มแมน่ ้าเซโดน ทางทิศเหนือของตลาดเกา่ 
วดัหลวงสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2478 เป็นวดัเกา่แกแ่ละมีความส าคญัในเมืองปากเซ 
เพราะเป็นสถานท่ีเก็บอฐิัของราชวงศส์ายจ าปาสกั หลายพระองค ์รวมท ัง้อฐิัของ
ทา่นกระต่าย โดนสะโสลิด อดีตนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลฝ่ายอนุรักษ์นิยม มี
ลกัษณะเป็นสถูปเจดียเ์รียงรายโดยรอบวดั จุดเดน่น่าชมอยูท่ี่บานประตูและหนา้ตา่งของพระอุโบสถ แกะสลกัดว้ย
ไมล้วดลายสวยงาม ถดัมาทางขวาของพระอุโบสถเป็นอาคารเกา่แก ่ซ่ึงใชเ้ป็นหอสมุดและส านักงานของครู สว่น
ดา้นหลงัเป็นอาคารไม ้2 ชัน้ อยูติ่ดกบัแมน่ ้าเซโดน ใชเ้ป็นโรงเรียนสอนพุทธศาสนาส าหรับพระสงฆ ์ 
...สมควรสง่คณะท่ี สนามบินนานาชาติเมือง  ปากเซ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

09.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เท่ียวบินท่ี QV223  
  (บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
10.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
หมายเหตุ   โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ 

 ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทาง ราคาทวัรผู์ใ้หญ่ (พกัคู่) พกัเดียวจ่ายเพ่ิม 
26-28/ตุลาคม/61 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
2-4/พฤศจิกายน/61 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
9-11/พฤศจิกายน/ 61 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
16-18 /พฤศจิกายน/61 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
23-25/พฤศจิกายน/ 61 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
30/พฤศจิกายน - 2/ธนัวาคม/ 61 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
7-9 /ธนัวาคม/61 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
8-10/ธนัวาคม/61(long Weekend) 11,888.-บาท 1,500.-บาท 
14-16/ธนัวาคม/61 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
21-23/ธนัวาคม/ 61 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
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28-30/ธนัวาคม/61(New Year) 12,888.-บาท 1,500.-บาท 
29-31/ธนัวาคม/61(New Year) 12,888.-บาท 1,500.-บาท 
30/ธนัวาคม/61  - 1/มกราคม/62(New Year) 12,888.-บาท 1,500.-บาท 
 

ก าหนดวนัเดินทาง ราคาทวัรผู์ใ้หญ่ (พกัคู่) พกัเดียวจ่ายเพ่ิม 
4-6 /มกราคม/ 62 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
11-13/มกราคม/  62 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
18-20/มกราคม/ 62 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
25-27/มกราคม/ 62 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
1-3/กุมภาพนัธ/์62 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
8-10/กุมภาพนัธ/์62 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
15-17/กุมภาพนัธ/์62 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
22-24/กุมภาพนัธ/์62 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
1-3/มีนาคม/62 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
8-10/มีนาคม/62 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
15-17/มีนาคม/62 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
22-24/มีนาคม/62 10,888.-บาท 1,500.-บาท 
29-31/มีนาคม/62 10,888.-บาท 1,500.-บาท 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ–ปากเซ-กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์(QV) 

✓ รถตูป้รับอากาศน าทา่นทอ่งเท่ียวตลอดรายการ 

✓ ท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ อาหารเมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ธรรมเนียมการทอ่งเท่ียวประเทศลาว ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน พูดภาษาไทย ดูแลทา่นตลอดการเดินทาง 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์บริษทัไทยประกนัภยั 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม  
✓ อาหารและเคร่ืองด่ืม และ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่ง ๆ นอกรายการ   

✓ ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และหกัภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

✓ ธรรมเนียมวีซา่ ส าหรับลูกคา้ตา่งชาติ ท่ีไมใ่ชค่นไทย 
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✓ ขา้วเหนียวพรอ้มอุปกรณ ์ส าหรบัตกับาตร ท่านละ 100 บาท 
✓ ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 800 บาท 

หมายเหตุ  

1. อตัราคา่บริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมช ัน่ เม่ือจองทวัร์แลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง เล่ือนวนัเดินทางได ้และ/หรือ 

ขอคืนเงินคา่ทวัร์ คา่จองทวัร์ 

2. กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไม่ต า่กว่า 8 ท่านข้ึนไป /ไม่มีหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย และมีไกดท์อ้งถ่ินรอรบัท่ี

สนามบินปากเซ กรณีไมถึ่งไมส่ามารถออกเดินทางได ้บริษัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นการเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราคา่บริการ เน่ืองจาก คา่ภาษี เซอร์ชาร์ทน ้ามนัสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมาจาก

อตัราแลกเปล่ียน  

4. กรณีท่ีทา่นเดินทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศ กรุณาแจง้บริษทัฯกอ่นท าการจอง มิฉะนั้นบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆท ัง้ส้ิน  

5. สายการบินมีนโยบายใน จ ากดัน ้าหนักทา่นละไมเ่กิน 20 กิโลกรัม  กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ทา่นตอ้งช าระคา่
น ้าหนักสว่นเกินกบัสายการบินโดยตรงตามอตัราสายการบินเรียกเก็บ 
6. เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง(Passport) ท่ีเหลืออายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือ
หนา้วา่งติดกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้  
 
เง่ือนไขการจองทวัร ์  
- การจองทวัร์ ช าระทา่นละ 2,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีเหลืออายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน 
  นับจากวนัหมดอายุ และเหลือหนา้วา่งติดกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
- คา่ทวัร์ท่ีเหลือ ช าระกอ่นการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมช ัน่ เม่ือจองทวัร์ช  าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่ ่ากรณีใดๆท ัง้ส้ิน รวมถึง เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการ
รายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน 
เน่ืองจากรายการทวัร์แบบเหมาเหมาจา่ย 
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หมายเหตุ :  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และ
บริษทั 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 8 ทา่น 
2 .ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิมหากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ 
4. บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท ัง้ส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท ัง้ส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง 
6. กอ่นตดัสินใจจองทวัร์ ทา่นควรอา่นเง่ือนไขตา่งๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจกอ่นช าระคา่บริการ ท ัง้น้ีเพ่ือเป็นประโยชน์แกต่วัทา่น
และสมาชิกเอง และเม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ในบริษทั ฯ ก าหนด 
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเรียบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได  ้
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดย
อาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น  
11. ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมผ่า่น
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. การขบัรถในลาว จ ากดัความเร็ว ไมเ่กิน 60-80 กมตอ่ช ัว่โมง (แลว้แตพ้ื่นท่ี) 
13. บริการน ้าด่ืมทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 
14. ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอ่าจรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ี อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุ
วุน่วายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติตา่งๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ีก าหนด และ/หรือ
ตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินนั้นๆ ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดยคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นจากท ัง้
ทางตรงและทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้จากอุบติัเหตุตา่งๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้
และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือการถูก
ปฏิเสธในทุกกรณี โดยท ัง้น้ีทางบริษทัจะยึดผลประโยชน์ทุกทา่นสมาชิกเป็นส าคญั 
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