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 -  หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ชมพระราชวงัหลวงพระบาง, วดัพระธาตพุสู ี

 -  ลอ่งเรอืแม่นํ�าโขง ชมถํ�าติ�ง, นํ�าตกตาดกวางส,ี ลอ่งแม่นํ�าซอง ชมววิสดุฟินที�วงัเวยีง กุย้หลนิเมืองลาว 

 -  เที�ยวนครหลวงเวยีงจนัทน ์ชมความงามประตูซยั, หอพระแกว้ และพระธาตหุลวง 

 -  เปิดประสบการณ์ใหม่ นั �งรถไฟความเรว็สูงลาวจนีเปิดใหม่ หลวงพระบาง-วงัเวยีง 

 -  เที�ยวครบสดุคุม้ พกั วงัเวยีง 1 คนื หลวงพระบาง 1 คนื เวยีงจนัทน ์1 คนื 

 -  ชอ้ปปิ� งจุใจ ตลาดมืดหลวงพระบาง, ด่านชายแดนลาว-ไทย 

 วนัแรก  สนามบนิเชียงใหม่ – อดุรธานี – หนองคาย – เวยีงจนัทน ์– วงัเวยีง – บลูลากูน – ลอ่งแม่นํ�าซอง 

 08.30 น.  คณะพรอ้มกนัที�  สนามบนิเชียงใหม่  อาคารผูโ้ดยสาร  ขาออกภายในประเทศ บรเิวณเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ  นกแอร ์

 (Nok Air)  เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และ  อาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร  **หมายเหต ุ

 **  เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื�องออกอย่าง  นอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ�นเครื�องก่อน 

 เวลาเครื�องออก 30 นาท ี เนื�องจากตั �วเครื�องบนิของคณะ  เป็นตั �วกรุป๊ระบบ  Random  ไม่สามารถลอ็กที�นั �งได ้ที�  นั �งอาจ 

 จะไม่ไดน้ั �งตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที�นั �งบนเครื�องบนิไดใ้นคณะ ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขสายการบนิหากท่าน 

 ตอ้งการระบทุี�นั �งมีค่าใชจ้า่ยเพิ�มเตมิโปรดสอบถามพนกังานขาย 

 10.50 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่  อดุรธานี  โดย  นกแอร ์ (Nok Air)  เที�ยวบนิที�  DD702  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1 ช ั �วโมง 15 

 นาท ีไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�ม 

 12.05 น.  เดนิทางถงึ  สนามบนิอดุรธานี  ใหท่้านรบัสมัภาระ  ใหเ้รยีบรอ้ย ไกดน์าํเที�ยวรอท่านอยู่ดา้นนอกที�จดุนดัพบ จากนั�นนาํท่าน 

 ออกเดนิทางสู่ด่านพรมแดนไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย นาํท่านเดนิทางสู่  นครหลวงเวยีงจนัทน ์

 กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 

 บ่าย  จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  เดนิ  ทาง  สู่  วงั  เวยีง  เมอืง  ใน  ลุม่  นํ �า  ซอง  ที�  เงยีบ  สงบ  โอบ  ลอ้ม  ไป  ดว้ย  ขนุเขา  กบั  สาย  หมอก  ยาม  เชา้  ที�  สวย  ที�สุด  ดงั 

 คาํล ํ �าลอืที�นกัท่องเที�ยวขนานนามวา่ กุย้หลนิเมอืงลาว 

 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  ชม  บลู  ลา  กูน  (Blue  Lagoon)  สระ  นํ �า  ส ี ฟ้า  ใส  ที�  เกดิ  ขึ�น  เอง  ตาม  ธรรมชาต ิ เกดิ  จาก  ภเูขา  หนิปูน  ซ่อน  ตวั  อยู่  ใน 

 ขนุเขาและธรรมชาตทิี�อดุมสมบูรณข์องเมอืงวงัเวยีง 

 จากนั�นนาํท่าน  ลอ่งเรอืแม่นํ�าซอง  ชมธรรมชาตแิละเกบ็ภาพบรรยากาศ ทศันียภาพอนังดงามที�รายลอ้มเมอืงนั�นเป็น 

 ที�ราบที�ถกูขนาบดว้ยภเูขาหนิปูนนอ้ยใหญ่ ที�รูจ้กัในฉายา “กุย้หลนิเมอืงลาว” สรา้งความประทบัใจแก่ผูม้าเยอืน 
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 เยน็  บรกิารอาหารเยน็ 

 ที�พกั  Vilayvong Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า, เมืองวงัเวยีง 

 วนัที�สอง  วงัเวยีง – นั �งรถไฟความเรว็สูง – หลวงพระบาง – นํ�าตกตาดกวางส ี– วดัวชินุราช (พระธาตหุมากโม) – 

 วดัเชียงทอง – พระธาตพุสู ี– ตลาดมืด 

 เชา้  บรกิารอาหารเชา้ 

 นาํท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟความเรว็สูง เสน้ทางรถไฟลาว-จนี มที ั�งหมด 32 สถานีท ั�งสถานีรบัส่งผูโ้ดยสารและสถานี 

 ขนส่งสนิคา้ ในส่วนของประเทศลาวไดเ้ปิดรบัส่งผูโ้ดยสารแลว้ 6 สถานี ไดแ้ก่ บอ่เตน็, เมอืงไซ, หลวงพระบาง, วงัเวยีง, 

 โพนฮง และนครหลวงเวยีงจนัทน ์

 08.25 น.  นาํท่านสมัผสับรรยากาศนั �งรถไฟความเรว็สูง ออกเดนิทางสู่  หลวงพระบาง  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ั �วโมง 

 ต ั �วรถไฟของคณะเป็นระบบสุม่ (Random) ที�นั �งอาจจะไม่ไดน้ั �งตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที�นั �งบนรถไฟได ้

 09.23 น.  เดนิทางถงึ  เมืองหลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 นาํ  เดนิ  ทาง  ผ่าน  หมูบ่า้น  ชนบท  ชม  วถิ ี ชวีติ  ของ  ชาว  บา้น  สู่  นํ�าตก  ตาด  กวาง  ส ี  ห่าง  จาก  หลวง  พระ  บาง  ��กโิลเมตร  ไป  ทาง  ทศิ 

 ตะวนั  ตก  เฉียง  ใต ้  โดย  ผ่าน  หมูบ่า้น  ชนบท  รมิ  ถนน  2  ขา้ง  ทาง  เป็น  หนึ�ง  ใน  นํ �าตก  ที�  สวย  ที�สุด  ใน  เขต  หลวง  พระ  บาง  ม ี แมน่ํ �า  ใส 

 ส ี มรกต  ตลอด  ปี  ชม  ความ  งาม  ของ  นํ �าตก  ที�  ตก  ลด  หล ั �น  เป็น  ช ั�นๆ  อย่าง  สวยงาม  แต่ละ  ช ั�น  เกดิ  จาก  การ  ผสม  ของ  หนิปูน  สูง  ราว 

 70 เมตร ม ี2 ช ั�น สภาพป่าร่มรื�น มสีะพานและเสน้ทางเดนิชมรอบๆ นํ�าตก ใหเ้วลาอสิระดื�มดํ �ากบัธรรมชาต ิ
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 กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 

 บ่าย  สถานที�ที�เราจะไปเยี�ยมชมอกีที�ซึ�งมคีวามสาํคญั  และเรื�องราวยาวนานเช่นเดยีวกนัคอื  วดัวชินุราช  ที�สรา้ง  ขึ�นในสมยั 

 พระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นบัเป็นอกีหนึ�งพระธาตทุี�ชาวหลวงพระบางใหค้วามนบัถอื ซึ�งเป็นพระธาตทุี�มรูีปทรงคลา้ย 

 กบัลูกแตงโมผ่าครึ�ง ชาวหลวงพระบาง จงึเรยีกชื�อ พระธาตหุมากโม นี�มาจนถงึปจัจบุนั จากนั�นนาํท่านสู่  วดั  เชียงทอง  ซึ�ง 

 เป็นวดัที�สาํคญัและมคีวามงดงามที�สุดแห่งหนึ�งจนไดร้บัการยกย่องจากนกัโบราณคดวีา่เป็นด ั �งอญัมณีแห่งสถาปตัยกรรม 

 ลาว วดัเชยีงทองถกูสรา้งขึ�นในรชัสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ผนงัภายในปิดทองฉลบุนพื�นรกัสดีาํ เลา่เรื�องพทุธประวตั ิ

 พระสุธน-มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนิทานเพื�อนบา้น พระประธานมชีื�อวา่ “พระองคห์ลวง”นอกจากวดัเชยีงทองจะม ี

 พระอโุบสถที�โดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแต่งลวดลายตามผนงัภายในมกีารตบแต่งดว้ยการนาํ 

 กระจกสมีาตดัต่อกนัเป็นรูปตน้โพธิ�ขนาดใหญ่ ดา้นขา้งกต็ดิเป็นรูปสตัวใ์นวรรคด ียามบา่ยที�แสงแดดส่องสะทอ้นลงมาดู 

 สวยงาม  การจากนั�นนาํท่านขึ�นสู่  เขาพสู ี นมสัการ  พระธาตพุสู ี เจดยีธ์าตคูุ่บา้นคู่เมอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทาง 

 ขึ�นท่านจะไดร้บัความกลิ�นหอมจากดอกจาํปาลาว (ดอกลลีาวด)ี ซึ�งเป็นดอกไมป้ระจาํชาตลิาว สามารถมองเหน็ววิหลวง 

 พระบางไดโ้ดยรอบ และยงัเป็นจดุชมววิพระอาทติยต์กดนิอนัสวยงามซึ�งเป็นบรรยากาศที�พลาดไมไ่ดเ้มื�อไดม้าเยอืน 

 หลวงพระบาง 

 เยน็  บรกิารอาหารเยน็ 

 หลงั  อาหาร  คํ �า  อสิระ  เดนิ  เที�ยว  ชม  ตลาด  มืด  (NIGHT  MARKET)  บน  ถนน  ศร ี สวา่ง  วงศ ์  ต ั�งแต่  หนา้  พระราชวงั  จน  สุด  ถนน 

 ให ้ ท่าน  ได ้ เลอืก  ชม  เลอืก  ซื�อ  สนิคา้  ใน  บรรยากาศ  แบบ  หลวง  พระ  บาง  ยาม  ราตร ี  ม ี ท ั�ง  เสื�อ  ยดื  สกรนี  เป็น  ภาษา  ลาว  ,  ผา้  คลมุ  ไหล ่ , 

 กระเป๋า  ถอื  ,  เครื�อง  ประดบั  ,  โลหะ  เกะ  สลกั  ,  ภาพ  เขยีน  ฯลฯ  จดุ  เด่น  คอื  สนิคา้  แทบ  ทกุ  ชิ�น  เป็น  สนิคา้  แฮนด ์ เมด  ของ  ชาว  บา้น 

 แท ้ๆ   วางจาํหน่ายในราคาที�ต่อรองกนัได ้
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 ที�พกั  Sunway Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า, เมืองหลวงพระบาง 

 วนัที�สาม  หลวงพระบาง – ตกับาตรขา้วเหนียว – ตลาดเชา้ – พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ)์  – วดัใหม่ 

 สวุรรณมาราม – บา้นช่างไห – ถํ�าติ�ง – หลวงพระบาง – นั �งรถไฟความเรว็สูง – เวยีงจนัทน ์

 05.30  น  .  ตื�น  เชา้  ทาํ  ธุระ  ส่วน  ตวั  จดัแจง  เครื�อง  แต่ง  กาย  เพื�อ  รอ  ตกับาตร  ขา้ว  เหนียว  พรอ้ม  กบั  ประชาชน  ชาว  หลวง  พระ  บาง  ซึ�ง  พระ 

 สงฆ ์ และ  สามเณร  จาก  วดั  ต่างๆ  ท ั �ว  เมอืง  หลวง  พระ  บาง  จะ  ออก  มา  บณิฑบาต  เป็น  แถว  นบั  รอ้ย  รูป  ซึ�ง  เป็น  ภาพ  อนั  น่า  ประทบั  ใจ 

 และสื�อถงึความศรทัธาเลื�อมใสในพระพทุธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง  (ค่าทาํบญุตกับาตร ไมร่วมในรายการ) 

 จาก  นั�น  อสิระ  ให ้ ท่าน  เดนิ  ชม  ตลาด  เชา้  ของ  ชาว  หลวง  พระ  บาง  ซึ�ง  เป็น  ตลาดสด  ให ้ ท่าน  เลอืก  ซื�อ  อาหาร  พื�น  เมอืง  และ  ชม  ของ 

 ป่าซึ�งของป่าบางชนิดกแ็ปลกตาและเป็นที�สนใจของเหลา่นกัท่องเที�ยวผูม้าเยอืน 

 เชา้  บรกิารอาหารเชา้ 

 นาํท่านชม  พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ)์  ลกัษณะอาคาร  เก่าที�ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร ั �งเศส สถาปตัยกรรม 

 ฝร ั �งเศสผสมผสานวฒันธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นที�ต ั�งของอนุสาวรยีเ์จา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์พระราชวงัแห่งนี�อดตี 

 นั�นเป็นที�ประทบัของเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์ต่อมาเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวงัหลวง 

 พระบาง ไดถ้กูปรบัเปลี�ยนใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์ภายในเป็นที�ประดษิฐานของ “พระบาง”  พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมอืงหลวง 

 พระบาง  จากนั�นนาํท่านชม  วดัใหม่สวุรรณภมูาราม  หรอืที�  ชาวหลวงพระบางเรยีกกนัส ั�นๆ วา่ "วดัใหม"่ เคยเป็นที� 

 ประทบัของสมเดจ็พระสงัฆราชบญุทนั ซึ�งเป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นที�ประดษิฐานพระ 

 บาง พระพทุธรูปคู่เมอืงหลวงพระบางในรชัสมยัของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธิ� จนกระท ั �งถงึปี พ.ศ. 2437  จงึไดอ้ญัเชญิ  พระ 

 บางไปประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวงัจวบจนกระท ั �งปจัจบุนั เมื�อมาเยอืนวดัแห่งนี�สิ�งที�เราจะสงัเกตเหน็ถงึ 

 ความแตกต่างจากวดัอื�นๆ คอื ตวัอโุบสถ (สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามขีนาดใหญ่ มชีายคาปกคลมุท ั�งสี� 

 ดา้นสองระดบัต่อเนื�องกนั ผนงัดา้นหนา้พระอโุบสถตกแต่งดว้ยภาพลงรกัปิดทองดูเหลอืงอร่ามงามตายาวตลอดผนงั เลา่ 

 เรื�องพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมอืช่างหลวงประจาํรชักาลเจา้มหาชวีติศรสีวา่งวงศ ์
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 กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 

 บ่าย  นาํท่านเดนิทางสู่  บา้นช่างไห  ชมวถิชีวีติของชาว  บา้นที�อยู่รมิแมน่ํ �าโขง มอีาชพีในการหมกัสาโท และตม้เหลา้ขาว 

 จาํหน่ายและยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้พื�นเมอืงจาํพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื�องเงนิ วางจาํหน่ายอย่างเป็น 

 ระเบยีบ ชมความร่วมมอืของชาวบา้นที�ไดจ้ดัแต่งลานบา้น อย่างสวยงามเพื�อรอรบันกัท่องเที�ยว  จากนั�นเดนิทาง  สู่ท่าเรอื 

 บา้นช่างไห เพื�อลอ่งเรอืเดนิทางชมววิทวิทศันส์องฝั �งแมน่ํ �าโขงสู่  ถํ�าติ�ง  ซึ�งเป็นถํ�าอยู่บนหนา้ผารมิแมน่ํ �า  โขงมอียู่ 2 ถํ �า คอื 

 ถ ํ �าลา่งและถํ�าบน ถํ �าติ�งลุม่ หรอื ถ ํ �าลา่งสูง 60 เมตร จากพื�นนํ �ามลีกัษณะเป็นโพรงนํ�าตื�นๆ มหีนิงอกหนิยอ้ย มพีระพทุธ 

 รูปไมจ้าํนวนนบั 2,500 องค ์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยนื มที ั�งปางประทานพร และปางหา้มญาต ิถํ �าติ�งบน จะไปทางแยกซา้ย 

 เดนิขึ�นบนัไดไป 218 ข ั�น ปากถํ�าไมล่กึมากมพีระพทุธรูปอยู่ในถํ�าแต่ไมม่ากเท่าถํ �าลา่ง สมยัโบราณเป็นที�สกัการะ 

 บวงสรวงดวงวญิญาณ ผฟ้ีา ผแีถน เทวดาผาติ�ง ต่อมาพระเจา้โพธสิารทรงเลื�อมใสพระพทุธศาสนาเป็นผูน้าํพระพทุธรูป 

 เขา้มา และจงึทรงใชถ้ ํ �าติ�งเป็นสถานที�ศกัดิ�สทิธิ�ทางพทุธศาสนา 

 เยน็  บรกิารอาหารเยน็ 

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟความเรว็สูงหลวงพระบาง 

 18.20 น.  นาํท่านสมัผสับรรยากาศนั �งรถไฟความเรว็สูง ออก  เดนิทางสู่  เวยีงจนัทน ์ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั �วโมง 

 ต ั �วรถไฟของคณะเป็นระบบสุม่ (Random) ที�นั �งอาจจะไม่ไดน้ั �งตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที�นั �งบนรถไฟได ้

 20.13 น.  เดนิทางถงึ  นครหลวงเวยีงจนัทน ์ จากนั�นนาํท่าน  เขา้สู่ที�พกั 

 ที�พกั  Daokham Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า, นครหลวงเวยีงจนัทน ์

 วนัที�สี�  เวยีงจนัทน ์– ประตูซยั – พระธาตหุลวง – หอพระแกว้ – ดิวตี�ฟร ี– สนามบนิอดุรธานี – เชียงใหม่ 

 เชา้  บรกิารอาหารเชา้ 

 นาํ  ท่าน  ชม  ประ  ตู  ซยั  ต ั�ง  อยู่  ทาง  ทศิ  ตะวนั  ออก  เฉียง  เหนือ  ของ  นคร  เวยีงจนัทน ์ บน  ถนน  ลา้น  ชา้ง  จะ  ไป  สิ�น  สุด  ที�  บรเิวณ  ประตู  ชยั 

 สรา้ง  เสรจ็  ในปี  พ  .  ศ  .  ����เป็น  อนุสรณ ์ สถาน  เพื�อ  ระลกึ  ถงึ  ประชาชน  ชาว  ลาว  ที�  สละ  ชวีติ  ใน  สงคราม  ก่อน  หนา้  การ  ปฏวิตั ิ พรรค 
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 คอมมวินิสต ์ ประตู  ชยั  มชีื�อ  เรยีก  อกี  อย่าง  วา่  รยั  เวย ์ แนว  ต ั�ง  เพราะ  การ  ก่อสรา้ง  นี�  ใช ้ ปูน  ซ ี เมนส ์ จาก  ประเทศ  อเมรกิา  ที�  ซื�อ  มา  เพื�อ 

 สรา้งสนามบนิใหมใ่นเวยีงจนัทนใ์นระหวา่งสงครามอนิโดจนีแต่พา่ยเสยีก่อนจงึไดน้าํมาสรา้งประตูชยัแทนเป็น 

 สถาปตัยกรรมที�ผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบัฝร ั �งเศสเขา้ดว้ยกนัอย่างงดงามและกลมกลนือย่างยิ�ง 

 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  ชม  พระ  ธาต ุ หลวง  ต ั�ง  อยู่  ทาง  ทศิ  ตะวนั  ออก  เฉียง  เหนือ  ของ  ประตู  ชยั  เป็น  สญัลกัษณ ์ ประจาํ  ชาต ิ ลาว  ม ี ความ 

 หมายต่อจติใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงแทนถงึความเป็นเอกราชและอาํนาจอธปิไตยของลาวสรา้งขึ�นใน 

 ศตวรรษ  ที�  16  เป็น  เจดยี ์ ที�  ม ี ลกัษณะ  โดด  เด่น  ที�สุด  ใน  อาณาจกัร  ลา้น  ชา้ง  เป็นการ  ผสม  ผสาน  ระหวา่ง  สถาปตัยกรรม  ใน 

 พระพทุธศาสนากบัสถาปตัยกรรมของอาณาจกัรมลีกัษณะคลา้ยป้อมปราการมกีารก่อสรา้งระเบยีงสูงใหญ่ขึ�นโอบลอ้ม 

 องค ์ พระ  ธาต ุ ไว ้ พรอ้ม  กบั  ทาํ  ช่อง  หนา้  ต่าง  เลก็ๆ  เอา  ไว ้ โดย  ตลอด  ประตู  ทาง  เขา้  เป็น  บาน  ประตู  ไม ้ ใหญ่  ลงรกั  ส ี แดง  รอบๆ  องค ์

 พระ  ธาต ุ ยงั  ม ี เจดยี ์ บรวิาร  ลอ้ม  อยู่  โดย  รอบ  จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  ชม  หอ  พระ  แกว้  สรา้ง  ขึ�น  เมื�อ  ปี  พ  .  ศ  .2108  โดย  พระ  เชษฐา  ธ ิ ราช 

 กษตัรยิ ์ แห่ง  อาณาจกัร  ลา้น  ชา้ง  เป็น  วดัหลวง  ประจาํ  ราชวงศ ์ และ  ใช ้ เป็น  ที�  ประดษิฐาน  พระ  แกว้  มรกต  จาก  นั�น  ได ้ อญัเชญิ  มา  ที� 

 ประเทศไทย ปจัจบุนัพระแกว้มรกต ที�ประดษิฐานอยู่ในวดัพระแกว้ ประเทศไทย 

 จากนั�นนาํท่านสู่ด่านชายแดนลาว-ไทย ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปปิ� งสนิคา้นานาชนิดใหเ้ลอืกซื�อเป็นของฝาก 

 อสิระอาหารเที�ยง  ใหท่้านไดช้อ้ปปิ� งตามอธัยาศยั สมควร  แก่เวลาจากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิอดุรธานี 

 18.55  น  .  ออก  เดนิ  ทาง  บนิ  ลดั  ฟ้า  กลบั  สู่  เชียงใหม่  โดย  สาย  การ  บนิ  นก  แอร ์ (Nok  Air)  เที�ยว  บนิ  ที�  DD707  ใช ้ เวลา  เดนิ  ทาง  ประมาณ 

 1 ช ั �วโมง 5 นาท ีไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

 20.00 น.  เดนิทางถงึ  สนามบนิเชียงใหม่  โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 **************************************** 

 FT-VTECN02  เชียงใหม-่อดุรธานี เวียงจนัทน ์วงัเวียง หลวงพระบาง นั�งรถไฟความเรว็สงู  4  วนั  3  คืน -  DD                            Page  7  of  12 



 อตัราค่าบรกิาร 

 เชียงใหม่-อดุรธานี เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง หลวงพระบาง นั �งรถไฟความเรว็สูง 4 วนั 3 คนื - DD 

 กาํหนดการเดินทาง  ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน  พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 

 03 - 06 กนัยายน 2565  14,990  3,000 

 10 - 13 กนัยายน 2565  14,990  3,000 

 17 - 20 กนัยายน 2565  14,990  3,000 

 24 - 27 กนัยายน 2565  14,990  3,000 

 01 - 04 ตลุาคม 2565  14,990  3,000 

 08 - 11 ตลุาคม 2565  14,990  3,000 

 15 - 18 ตลุาคม 2565  14,990  3,000 

 29 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2565  14,990  3,000 

 05 – 08 พฤศจกิายน 2565  14,990  3,000 

 12 – 15 พฤศจกิายน 2565  14,990  3,000 

 19 – 22 พฤศจกิายน 2565  14,990  3,000 

 26 – 29 พฤศจกิายน 2565  14,990  3,000 

 01 - 04 ธนัวาคม 2565  15,990  3,000 

 08 - 11 ธนัวาคม 2565  15,990  3,000 

 15 - 18 ธนัวาคม 2565  15,990  3,000 

 22 - 25 ธนัวาคม 2565  15,990  3,000 
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 อตัราค่าบรกิารนี� รวม 

 ✔  ค่าบตัรโดยสารช ั�นประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัที�ระบใุนรายการ 

 ✔  ค่าภาษนีํ �ามนัและภาษสีนามบนิ (สงวนสทิธเิกบ็เพิ�มหากสายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม) 

 ✔  ค่านํ �าหนกัสมัภาระถอืขึ�นเครื�อง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเที�ยวบนิ 

 ✔  ค่าบรกิารโหลดกระเป๋า 10 กก. 1 ชิ�น ต่อท่าน 

 ✔  ค่ารถนาํเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

 ✔  ค่าที�พกัระดบั 3 ดาว 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพิ�มเงนิพกัหอ้งเดี�ยว) 

 ✔  ค่าอาหารตามที�ระบใุนรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธใินการสลบัมื�อหรอืเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์ 

 ✔  ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบใุนรายการ 

 ✔  ค่าประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี 

 อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

 ✔  ค่ามคัคุเทศกน์าํเที�ยว 

 อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 

 🗶  ค่าบรกิารตรวจโควดิ RT-PCR และค่าใชจ่้ายอื�นๆ ตามกฎขอ้บงัคบัการเดนิทางเขา้ประเทศลาว 

 🗶  ค่าแพค็เกจ Test and Go สาํหรบัเดนิทางกลบัประเทศไทย และค่าใชจ่้ายอื�นๆ ตามกฏขอ้บงัคบัการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

 🗶  ค่าอาหารบนเครื�องบนิ, ค่าเลอืกที�น ั �งบนเครื�องบนิ, ค่าเลอืกที�น ั �งบนรถนาํเที�ยว 

 🗶  ค่าบรกิารโหลดกระเป๋าส่วนเกนิ 10 กก. 1 ชิ�น 

 🗶  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, ค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษนอก 

 รายการ ค่าซกัรดี, ค่าอาหารพเิศษสาํหรบัผูท้ี�มขีอ้จาํกดัทางศาสนาและความเชื�อส่วนบคุคล เช่น อสิลาม, เจ หรอื มงัสวริตั ิ

 🗶  ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, 

 การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที�ผูเ้กี�ยวขอ้งซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 🗶  ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย 

 🗶  ค่าทปิไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ 800 บาท ต่อท่าน 

 เงื�อนไขการสาํรองที�นั �งและการยกเลกิ 
 เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 �.กรุณาทาํการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 30 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั�น พรอ้มชาํระมดัจาํท่านละ 5,000 บาท โดยส่งเอกสารดงันี� 

 - สาํเนาหนงัหนงัสอืเดนิทางหนา้แรกที�มรูีปผูเ้ดนิทาง (PASSPORT) ที�อายุใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และ 

 มหีนา้วา่งสาํหรบัประทบัตรา 2 หนา้ โดยแสกนเป็นไฟลรู์ปภาพเท่านั�น ไมส่ามารถใชรู้ปที�ถา่ยจากโทรศพัทไ์ด ้
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 - เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนี โดยตอ้งไดร้บัเขม็ที� 2 ไมเ่กนิ 180 วนั หากเป็นเขม็ที� 3 บูสเตอร ์ตอ้งไมต่ํ �ากวา่ 14 วนั 

 �.ค่าทวัรส่์วนที�เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ั�งหมด 15 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนั�นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางของ 

 ท่าน และการคนืเงนิท ั�งหมดหรอืบางส่วนตามค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ 

 �.เมื�อท่านตกลงชาํระเงนิค่าบรกิารไมว่า่ท ั�งหมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขการใหบ้รกิารที�ได ้

 ระบไุวใ้นเอกสารฉบบันี�ท ั�งหมดนี�แลว้เงื�อนไขการยกเลกิ 

 เงื�อนไขการยกเลกิการเดินทาง 

 ***  เงื�อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิ  นําเที�ยวและมคัคเุทศก ์ *** 

 🗶  แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ ไดแ้ก่ ค่าต ั �วเครื�องบนิ 4,500 บาท 

 🗶  แจง้  ยกเลกิ  ก่อน  การ  เดนิ  ทาง  มากกวา่  15  วนั  แต่  ไม ่ ถงึ  30  วนั  คนื  เงนิ  ค่า  ทวัร ์  50%  โดย  หกั  ค่า  ใช ้ จ่าย  ที�  เกดิ  ขึ�น  จรงิ  ไดแ้ก่  ค่า  ต ั �ว 

 เครื�องบนิ, ค่ามดัจาํรถนาํเที�ยว, ค่ามดัจาํโรงแรมที�พกั, ค่ามดัจาํรา้นอาหาร, และ ค่าบรกิาร จาํนวน 6,500 บาท 

 🗶  แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิเตม็จาํนวน 

 **ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิโดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ท ั�งสิ�น** 

 รบกวนอา่นทาํความเขา้ใจเงื�อนไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพื�อประโยชนสู์งสดุของตวัท่าน 

 เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
 1.  บรษิทัฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  เปลี�ยนแปลง  ราคา  และ  เงื�อนไข  ต่าง  ๆ   โดย  ไม ่ ตอ้ง  แจง้  ให ้ ทราบ  ลว่ง  หนา้  ท ั�งนี�  ให ้ ขึ�น  อยู่  กบั  ดุลยพนิิจ  ขอ  งบ 

 ร ิ ษทัฯ  เท่านั�น  อกี  ท ั�ง  ขอ้  สรุป  และ  ขอ้  ตดัสนิ  ใด  ๆ   ขอ  งบ  ร ิ ษทัฯ  ให ้ ถอื  เป็น  ขอ้  ยุต ิ สิ�น  สุด  สมบูรณ ์  หาก  ท่าน  ได ้ ชาํระ  เงนิ  ค่า  บรกิาร  มา  แลว้ 

 ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงื�อนไขการใหบ้รกิารขอ้อื�นๆที�ไดร้ะบมุาท ั�งหมดนี�แลว้ 

 2.  บรษิทัฯ  รบั  เฉพาะ  ผู ้ ม ี วตัถปุระสงค ์ เดนิ  ทาง  เพื�อ  ท่อง  เที�ยว  เท่านั�น  การ  เดนิ  ทาง  ของ  ผู ้ เดนิ  ทาง  ดว้ย  วตัถปุระสงค ์ แอบแฝง  อื�น  ๆ   เช่น  การ 

 ไป  คา้  แรงงาน  การ  คา้  ประเวณี  การ  คา้  มนุษย ์  การ  ขนส่ง  สนิคา้  หนี  ภาษ ี  การ  ขน  ยา  เสพ  ตดิ  การ  โจรกรรม  การ  ขน  อาวุธ  สงคราม  การ 

 ก่อการ  รา้ย  และ  อื�น  ๆ   ที�  เขา้  ขา่ย  ผ ิ ดกฏ  หมาย  ผดิ  ศีล  ธรรม  อนั  ด ี บรษิทัฯ  มไิด ้ ม ี ส่วน  รู ้ เหน็  เกี�ยวขอ้ง  หรอื  ม ี ส่วน  ตอ้ง  รบั  ผดิ  ชอบ  ใด 

 ๆ  กบัการกระทาํดงักลา่วท ั�งสิ�น 

 3.  โปรแกรม  ทวัร ์ นี�  จะ  สามารถ  ออก  เดนิ  ทาง  ได ้ ตอ้ง  ม ี จาํนวน  ผู ้ เดนิ  ทาง  ข ั�น  ตํ �า  16  ท่าน  รวม  ใน  คณะ  ตาม  ที�  กาํหนด  ไว ้ เท่านั�น  หาก  ม ี จาํนวน  ผู ้

 เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดนิทาง 

 4.  กรณีที�ทางประเทศลาวระงบัการอนุมตัวิซ่ีา ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�เกบ็ค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิในกรณีตอ้งทาํเรื�องยื�นขอวซ่ีา 

 5.  อตัรา  ค่า  บรกิาร  คดิ  คาํนวณ  จาก  อตัรา  แลก  เปลี�ยน  และ  ราคา  ต ั �ว  เครื�อง  บนิ  ใน  ปจัจบุนั  บรษิทัฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  ปรบั  เปลี�ยน  ราคา  ค่า 

 บรกิาร  ใน  กรณี  ที�  ม ี การ  ขึ�น  ราคา  ค่า  ต ั �ว  เครื�อง  บนิ  ค่า  ประกนั  ภยั  สาย  การ  บนิ  ค่า  ธรรมเนียม  นํ �ามนั  หรอื  ม ี การ  ประกาศ  ลด  ค่า  เงนิ  บาท  หรอื 

 อตัราแลกเปลี�ยนไดป้รบัขึ�นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 
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 6.  เนื�องจาก  เป็น  ราคา  โปร  โม  ช ั �  นบตัร  โดยสาร  ช ั�น  ประหยดั  พเิศษ  ของ  เที�ยว  บนิ  ปกต ิ และ  เที�ยว  บนิ  เช่า  เหมา  ลาํ  ทาง  บรษิทั  จะ  ทาํการ  ออก  บตัร 

 โดยสาร  ทนัท ี เมื�อ  คณะ  มี  จาํนวน  ขั�น  ตํ �า  9  ท่าน  ไม่  สามารถ  เปลี�ยนแปลง  ชื�อ  ผู ้ เดิน  ทาง  และ  กาํหนดการ  เดิน  ทาง  ได ้ หาก  ท่าน  ตอ้งการ 

 เปลี�ยนแปลง  จะ  ตอ้ง  เสยี  ค่า  ธรรมเนียม  ตาม  ที�  สาย  การ  บนิ  กาํหนด  และ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  เปลี�ยนแปลง  เที�ยว  บนิ  เวลา  กาํหนดการ  เดนิ 

 ทางของเที�ยวบนิ ตามขอ้กาํหนดของกรมการบนิพลเรอืนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 7.  บรษิทัฯและตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร,์เที�ยวบนิ,สายการบนิและที�น ั �งบนรถนาํเที�ยวตามความ 

 เหมาะ  สม  ให ้ สอดคลอ้ง  กบั  สถานการณ ์ ขอ้  จาํกดั  ดา้น  ภมู ิ อากาศ  ,  จาํนวน  ที�  นั �ง  ของ  ช ั�น  ประหยดั  พเิศษ  ของ  สาย  การ  บนิ  และ  เวลา  ณ  วนั  ที� 

 เดนิทางจรงิ ท ั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 8.  ใน  ระหวา่ง  การ  ท่อง  เที�ยว  นี�  หาก  ท่าน  ไม ่ ใช ้ บรกิาร  ใดๆ  ไม ่ วา่  ท ั�งหมด  หรอื  บาง  ส่วน  ถอืวา่  ท่าน  สละ  สทิธิ�  ไม ่ สามารถ  เรยีก  รอ้งขอ  คนื  ค่า 

 บรกิารได ้

 9.  ค่า  บรกิาร  ที�  ท่าน  ชาํระ  กบั  ทา  งบ  ร ิ ษทัฯ  เป็นการ  ชาํระ  แบบ  เหมา  ขาด  และ  ทา  งบ  ร ิ ษทัฯ  ได ้ ชาํระ  ให ้ กบั  บรษิทัฯ  ตวัแทน  แต่ละ  แห่ง  แบบ  เหมา 

 ขาดเช่นกนั ดงันั�นหากท่านมเีหตอุนัใดที�ทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้

 10.  กรณี  เกดิ  ความ  ผดิ  พลาด  จาก  ตวัแทน  หรอื  หน่วย  งาน  ที�  เกี�ยวขอ้ง  จน  ม ี การ  ยกเลกิ  ลา่ชา้  เปลี�ยนแปลง  การ  บรกิาร  จาก  สาย  การ  บนิ 

 บรษิทั  ขนส่ง  หรอื  หน่วย  งาน  ที�  ให ้ บรกิาร  บรษิทัฯ  จะ  ดาํเนิน  โดย  สุด  ความ  สามารถ  ที�  จะ  จดั  บรกิาร  ทวัร ์ อื�น  ทดแทน  ให ้ แต่  จะ  ไม ่ คนื  เงนิ  ให ้

 สาํหรบัค่าบรกิารนั�น ๆ 

 11.  เดนิ  ทาง  ตอ้ง  ใช ้ วจิารณญาณ  ส่วน  ตวั  และ  รบั  ผดิ  ชอบ  ต่อ  การ  ตดัสนิ  ใจ  ใน  การ  เลอืก  ซื�อ  สนิคา้  ต่าง  ๆ   ใน  ระหวา่ง  การ  เดนิ  ทาง  ท่อง  เที�ยว  ดว้ย 

 ตวั  ท่าน  เอง  บรษิทัฯ  จะ  ไม ่ สามารถ  รบั  ผดิ  ชอบ  ใด  ๆ   หาก  เกดิ  ความ  ไม ่ พงึ  พอใจ  ใน  สนิคา้  ที�  ผู ้ เดนิ  ทาง  ได ้ ซื�อ  ระหวา่ง  การ  เดนิ  ทาง  ท่อง  เที�ยว 

 นี� 

 12.  ผู ้ เดนิ  ทาง  ตอ้ง  รบั  ผดิ  ชอบ  ต่อ  การ  จดั  เกบ็  และ  ดูแล  ทรพัยส์นิ  ส่วน  ตวั  ของ  ม ี ค่า  ต่าง  ๆ   อย่าง  ระมดัระวงั  บรษิทัฯ  จะ  ไม ่ สามารถ  รบั  ผดิ 

 ชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

 13.  บรษิทัฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ที�  จะ  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  ค่า  เสยี  หาย  ใน  เหตกุารณ ์ ที�  เกดิ  จาก  การ  ยกเลกิ  หรอื  ความ  ลา่ชา้  ของ  สาย  การ  บนิ  ภยั  ธรรมชาต ิ

 การ  นดั  หยุด  งาน  การ  จลาจล  การ  ปฏวิตั ิ รฐัประหาร  โรค  ระบาด  ที�  อยู่  นอก  เหนือ  การ  ควบคุม  ของ  ทา  งบ  ร ิ ษทัฯ  หรอื  ค่า  ใช ้ จ่าย  เพิ�ม  เตมิ  ที� 

 เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

 14.  บรษิทัฯ  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ที�  จะ  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  ใด  ๆ   ต่อ  การ  ไม ่ เป็น  ไป  ตาม  ความ  คาด  หวงั  และ  ความ  ไม ่ พงึ  พอใจ  ของ  ผู ้ เดนิ  ทาง  ที�  เกี�ยวขอ้ง 

 กบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดนิทางไป 

 15.  ทา  งบ  ร ิ ษทัฯ  จะ  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  ใด  ๆ   ท ั�ง  สิ�น  หาก  ผู ้ เดนิ  ทาง  ประสบ  เหต ุ สภาวะ  ฉุกเฉิน  จาก  โรค  ประจาํ  ตวั  ซึ�ง  ไม ่ ได ้ เกดิ  จาก  อบุตัเิหต ุ ใน 

 รายการท่องเที�ยว (ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 16.  ใน  กรณี  ผู ้ เดนิ  ทาง  ที�  ตอ้งการ  ความ  ช่วย  เหลอื  เป็น  พเิศษ  เช่น  การ  ขอ  ใช ้ วลี  แชร ์ ที�  สนาม  บนิ  กรุณา  แจ ้ งบ  ร ิ ษทัฯ  อย่าง  นอ้ย  7  วนั  ก่อน  การ 

 เดนิทาง หรอืต ั�งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร ์ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิที�เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

 17.  กรณี  ที�  ผู ้ เดนิ  ทาง  ตอ้ง  ออก  บตัร  โดยสาร  ภายใน  ประเทศ  เช่น  ต ั �ว  เครื�อง  บนิ  ,  ต ั �ว  รถ  ทวัร ์ ,  ต ั �ว  รถไฟ  กรุณา  ตดิต่อ  สอบถาม  เพื�อ  ยนืยนั  กบั 

 เจา้  หนา้ที�  ก่อน  ทกุ  คร ั�ง  ก่อน  ออก  บตัร  โดยสาร  โดย  ใน  ส่วน  นี�  หาก  เกดิ  ความ  เสยี  หาย  ใดๆ  บรษิทั  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน  การ  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  ค่า  ใช ้

 จ่ายที�เกดิขึ�นใดๆท ั�งสิ�น 

 18.  ทาง  บรษิทั  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ที�  จะ  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  หาก  ผู ้ เดนิ  ทาง  ไม ่ ปฏบิตั ิ ตาม  ขอ้  กาํหนด  มาตรการ  ควบคุม  โรค  การ  แพร่  ระบาด  COVID-19 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นใดๆท ั�งสิ�น 

 FT-VTECN02  เชียงใหม-่อดุรธานี เวียงจนัทน ์วงัเวียง หลวงพระบาง นั�งรถไฟความเรว็สงู  4  วนั  3  คืน -  DD                            Page  11  of  12 



 19.  มคัคุเทศก ์  พนกังาน  และ  ตวัแทน  ขอ  งบ  ร ิ ษทัฯ  ไมม่ ี สทิธิ�  ใน  การ  ให ้ คาํ  สญัญา  ใดๆ  ท ั�ง  สิ�น  แทน  บรษิทัฯ  นอกจาก  ม ี เอกสาร  ลง  นาม  โดย  ผู ้

 มอีาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั�น 

 20.  กรณี  ผู ้ เดนิ  ทาง  ถกู  ปฏเิสธ  การ  เขา้  –  ออก  ประเทศ  จาก  ประเทศ  ตน้ทาง  และ  ปลาย  ทาง  ท ั�ง  จาก  ที�  ดา้น  หนา้  เคานเ์ตอร ์ เชค็  อนิ  หรอื  จาก  ด่าน 

 ตรวจ  คน  เขา้  เมอืง  กต็าม  ทาง  บรษิทั  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ไม ่ รบั  ผดิ  ชอบ  ค่า  ใช ้ จ่าย  ที�  จะ  เกดิ  ขึ�น  ตาม  มา  และ  จะ  ไม ่ สามารถ  คนื  เงนิ  ค่า  ทวัร ์ และ  ค่า 

 ทปิที�ท่านชาํระมาแลว้ในทกุกรณี 
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