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วันแรก
06.30 น.
09.25 น.
11.35 น.
เที่ยง
จากนั้น

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-นํ้าตกตาดกวางสี-ล่ องเรือชมพระอาทิตย์ ตกดิน-ตลาดมืด
เย็น)

 (-/กลางวัน/

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาท์ เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ Bangkok Airway
(PG) โดยมีเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน PG 941 ** บริการอาหารบนเครื่อง**
เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นําเดินทางผ่านหมู่บา้ นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ นํ้าตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall) ห่ างจาก
หลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมู่บา้ นชนบทริ มถนน 2 ข้างทาง เป็ นหนึ่ ง
ในนํ้าตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น้ าํ ใสสี มรกตตลอดปี ชมความงามของนํ้าตกที่ตกลดหลัน่
เป็ นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหิ นปูนสู งราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่ าร่ มรื่ น มี
สะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ นํ้าตก ให้เวลาอิสระดื่มดํ่ากับธรรมชาติ และ อิสระกับการเล่นนํ้า

คํา่

นํา ท่ า นลงเรื อ เพื่ อ ชมบ้า นเรื อ น และการดํา รงชี วิ ต ของ
ชาวเมื อ งหลวงพระบาง ให้ท่านเพลิ ดเพลิ นกับบรรยากาศ
พระอาทิตย์อสั ดง และ
 อิ่มอร่ อยกับอาหารบนเรือ
จากนั้น
นําท่านเลือกซื้ อสิ นค้าที่ ตลาดมืด ซึ่ งชาวหลวงพระบางจะ
วางของขายตามถนนศรี สว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้
ทุกท่านเลื อ กซื้ อ สิ นค้าตามอัธยาศัยพื้ไ ว้เป็ นของฝากหรื อ
เป็ นของที่ระลึก
 นําท่ านเข้ าสู่ ที่พัก Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว
วันที่สอง
บ้ านช่ างฆ้ อง-ถํา้ ติ่ง-บ้ านช่ างไห-พระราชวังเก่ า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ ขวัญ
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเยีย่ มชม บ้ านช่ างฆ้ อง ศูนย์หตั กรรมพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบางที่รวบรวมสินค้าหัต
กรรมงานฝี มือต่างๆ ไว้สาํ หรับนักท่องเที่ยวเข้าเยีย่ มชมหรื อเรี ยนรู ้วิธีการทํา อาทิ การทํางานกระดาษสา การ
ทอผ้าไหมของลาว จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรื อบ้านช่างไห เพือ่ ล่องเรื อเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ าํ โขงสู่
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ถํา้ ติ่ง ซึ่งเป็ นถํ้าอยูบ่ นหน้าผาริ มแม่น้ าํ โขงมีอยู่ 2 ถํ้า คือ ถํ้าล่างและถํ้าบน ถํ้าติ่งลุ่ม หรื อ ถํ้าล่างสูง 60 เมตร
จากพื้นนํ้ามีลกั ษณะเป็ นโพรงนํ้าตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรู ปไม้จาํ นวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นพระยืน มีท้งั ปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถํ้าติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปาก
ถํ้าไม่ลึกมากมีพระพุทธรู ปอยูใ่ นถํ้าแต่ไม่มากเท่าถํ้าล่าง สมัยโบราณเป็ นที่สกั การะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า
ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็ นผูน้ าํ พระพุทธรู ปเข้ามา และจึงทรง
ใช้ถ้ าํ ติง่ เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา

เที่ยง
จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ บ้ านช่ างไหชมวิถีชีวติ ของชาวบ้านที่อยูร่ ิ มแม่น้ าํ โขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้ม
เหล้าขาว จําหน่ายและยังเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าพื้นเมืองจําพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่ องเงิน วาง
จํา หน่ า ยอย่า งเป็ นระเบี ยบ ชมความร่ ว มมื อ ของชาวบ้า นที่ ไ ด้จ ัด แต่ ง ลานบ้า น อย่า งสวยงามเพื่อ รอรั บ
นักท่องเที่ยว
นําท่านเยีย่ มชม พระราชวังเก่ า (Royal Palace Museum) สร้างขึ้นปี พ.ศ.2447 โดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศสเป็ น
ผูอ้ อกแบบ เป็ นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรี สว่างวงศ์ ทรงประทับอยูท่ ี่นี่จนสิ้ นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็ น พิพิธภัณฑ์ ภายในมีหอที่ประดิษฐานองค์พระบาง
พระพุทธรู ปปางห้ามญาติ สู ง 83 ซม. หนัก 54 กก. และยังประกอบด้วยหอฟั งธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหา
ชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็ นพระตําหนักซึ่ งมีเครื่ องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้
เป็ นระเบียบเรี ยบง่าย
นําท่านเยีย่ มชม วัดเชียงทองเป็ นวัดหลวงคู่บา้ นคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ก่อ นที่จะย้ายเมือ งหลวงไปเวียงจันทน์ มีพระอุ โบสถ หรื อ ภาษาลาวเรี ยกว่า “สิ ม” เป็ นหลังไม่ ใหญ่โตนัก
หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดตํ่าลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็ นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่ วนกลางมี
ช่ อ ฟ้ า ประกอบด้ว ย 17 ช่ อ ซึ่ งเป็ นที่ สัง เกตกัน ว่า เป็ นวัด ที่
พระมหากษัตริ ยส์ ร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่ วนสามัญจะสร้างกันแค่
1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่ วนหน้าบัน หรื อ
ภาษาลาวว่า “โหง่” เป็ นรู ปเศียรนาค ความงามของวัดอยูท่ ี่ความ
สงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบํารุ งรักษาอย่างดีเยีย่ ม
นําท่านไหว้พระที่ วัดใหม่ สุวรรณภูมาราม หรื อที่ชาวหลวงพระ
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จากนั้น

คํา่

วันที่สาม
เช้ า

จากนั้น

บางเรี ยกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่ " เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่ งเป็ นสมเด็จพระสังฆราช
องค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็ นที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรู ปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้า
มหาชี วิตสักริ นฤทธิ์ จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2437 จึงได้อ ัญเชิ ญพระบางไปประดิ ษฐานในหอพระบางภายใน
พระราชวังจวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้ส่ิงที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ
ตัวอุ โบสถ(สิ ม) ลักษณะจะเป็ นอาคารทรงโรง หลังคามี ข นาดใหญ่ มี ชายคาปกคลุ มทั้ง สี่ ด้านสองระดับ
ต่อเนื่องกัน
นํา ท่ านสู่ พระธาตุภู ษี เป็ นยอดเขาที่ มี ความสู ง ประมาณ 150 เมตร ตั้ง อยู่ใ จกลางเมื อ งหลวงพระบาง
เปรี ยบเสมือนเสาหลักของเมือง และยังเป็ นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิ ยมไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิ น
และสามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา บันไดทางขึ้นมีท้ งั หมด 328 ขั้น ชาวหลวงพระบาง
กล่าวว่า “ไปเยี่ยมนครหลวงพระบาง ถ้ าไม่ ได้ ขนึ้ ภูษถี ือว่ าไม่ ถึงหลวงพระบาง”

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารเมืองหลวงพระบาง (พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ ขวัญตามประเพณีพื้นบ้ าน
ของหลวงพระบาง) ตามประเพณี พ้ืน เมื อ งของคนลาว ที่จดั ขึ้น เพื่อ ต้อ นรั บแขกบ้านแขกเมื อ ง และร่ ว ม
รั บ ประทานอาหารตามแบบพื้ น บ้ า น (ขัน โตก) ได้ เวลาสมควรนํ า ท่ านเข้ าสู่ ที่ พั ก Chitchareung
Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว
ใส่ บาตรข้ าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้ านผานม-กรุงเทพฯ
 (เช้ า/-/-)
ตื่นเช้าไปร่ วม ทําบุญ-ใส่ บาตรข้ าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากัน
ออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรี ยงแถวเดินมาตามถนนเป็ นร้อ ยๆรู ป ซึ่ งเป็ นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของ
หลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวติ ของสังคมอันสงบสุ ขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยัง่
รากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง และนําท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้ า ที่เต็มไปด้วยอาหารพื้นเมือง และ
ของฝาก แวะชิมกาแฟลาวที่ข้ ึนชื่อ ร้านประชานิยม ให้ท่านได้ล้ิมรสกาแฟลาว คู่กบั ขนมคู่ หรื อ ปาท่องโก๋
 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเทีย่ วชม วัดวิชุนราช นําท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็ นเจดียป์ ทุมหรื อพระธาตุดอกบัว แต่ชาว
ลาวทัว่ ไปเรี ยกว่า พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ งหรื อทรงโอควํ่า คล้ายสถูป
ฟองนํ้าที่สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกั ษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรู ปแบบลังกาหรื อ
สุโขทัย บริ เวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม
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จากนั้น

นําท่านแวะช้อปปิ้ งผ้าพื้นเมืองที่ บ้ านผานม เป็ นหมู่บา้ นชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็ น
แหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวติ ปั จจุบนั ผ้าทอจากบ้านผานมนี้ มีชื่อเสี ยงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็ นศูนย์
หัตถกรรมแสดงสินค้า และยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย

ได้เวลาสมควร เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพือ่ เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
12.20 น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ PG 942
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
14.35 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
.......................................................................................

อัตราค่าบริ การและเงือ่ นไขรายการท่ องเที่ยว
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน บิน PG
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จํานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

03 พ.ค.62

05 พ.ค.62

24+1

14,900

14,500

13,900

3,000

10 พ.ค.62

12 พ.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

31 พ.ค.62

02 มิ.ย.62

24+1

12,900

12,500

11,900

3,000

14 มิ.ย.62

16 มิ.ย.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

28 มิ.ย.62

30 มิ.ย.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน(กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
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×
×
×

×
×

ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถตู้รับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋ าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั่ งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ะ)
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนํ้าใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ะ)

การจองทัวร์ :

เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์

ª×Íè ºÑÞªÕ ºÃÔÉ·Ñ àÍ¿ÇÕ¹ÇÔ ÍÔ¹àµÍÃ á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ» ¨íÒ¡Ñ´
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§à·¾Ï ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ
àÅ¢·Õè 860-0-241510 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ
àÅ¢·Õè 968-0-091880 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢Ò ÊÕÅÁ¤ÍÁà¾Åç¡«
àÅ¢·Õè 020-3-839278 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢Ò ÍâÈ¡·ÒÇàÇÍÃ
àÅ¢·Õè 234-2-012317 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¡Ã³ÕªíÒÃÐ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´ÔµÁÕ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÙ´ºÑµÃ 3 % ¨Ò¡ÂÍ´·Õè·íÒ¡ÒÃÃÙ´ ·Ò§ºÃÔÉÑ·àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ Ï äÁ‹ÁÕ¹âÂºÒÂãËŒ·‹Ò¹
ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å ·Ñé§¹Õéà¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ
ËÁÒÂàËµØ ·‹Ò¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãºàÊÃç¨ã¹¹ÒÁ¹ÔµÔºØ¤¤Å ¡ÃØ³Òá¨Œ§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ· Ï ¢Í
Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้ อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชําระก่ อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
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• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด
• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้ังหมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :

• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงือ่ นไขอืน่ ๆ :

• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบ
ตามจํานวนที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่ านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
• คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วม
เดินทางไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทํา
การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทาง
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยน
เวลาบินเพราะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า –
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คนื ค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น







รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสํ าคัญ
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่
ท่ องเที่ยวเท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึง
และไม่ สามารถเดินทางได้ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ
เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
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ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมือ้ ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริษทั ฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คนื ค่าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้
เมื่อท่ านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้แล้ วทั้งหมด
กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ ท้งั หมด

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**
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Attn : คุณ

Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จํากัด

รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พือ่ ติดต่อรับเอกสาร
จํานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
จํานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด

โทร

คน (ผูใ้ หญ่
ห้อง (ห้องพักคู่

วันเดินทาง

แฟกซ์

ท่าน / เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
ท่าน)
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง

)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่ างถูกต้องตามหนังสื อเดินทาง)

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
รายละเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา
ผูใ้ หญ่
เด็ก
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื่อ
(
วันที่

ไม่ทานสัตว์ปีก

ค่าตัว๋ เพิม่ / ลด

ทานมังสาวิรัต

ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริ การ
ของเรา
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