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ใบอนุญาตธุรกจินำเทีย่วเลขที่ 11/01967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกวา่ 20  ปี 

เทีย่วครบไฮไลท์ ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 

ไหวพ้ระ ขอพรวัดเชียงทอง ทำบุญตักบาตรขา้วเหนียว 

         ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดนิ ขึน้พระธาตษุูสี 

        พเิศษ!! พธิีบายศรีสูข่วัญแบบชาวหลวงพระบาง 

บางกอกแอร์เวย์ (PG)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-นำ้ตกตาดกวางสี-ลอ่งเรือชมพระอาทติย์ตกดนิ-ตลาดมืด   

 (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

06.30 น. พร้อมกันทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบนิบางกอกแอร์เวย์ Bangkok 

Airway (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

 
 
 
 
 
 
 
09.25 น.    ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน PG 941  ** บรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

11.35 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall)ห่าง

จากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทาง 

เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น้ำใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของน้ำตกที่ตก

ลดหล่ันเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่า

ร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก ให้เวลาอิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติ และ อิสระกับการ

เล่นน้ำ   
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ค่ำ นำท่านลงเรือเพื่อชมบ้านเรือน และการ

ดำรงชีวิตของชาวเมืองหลวงพระบาง ให้ท่าน

เพลิดเพลินกับบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดง 

และ อิ่มอร่อยกับอาหารบนเรือ จากนั้น 

นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดมืด ซึ่งชาว

หลวงพระบางจะวางของขายตามถนนศรี

สว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้ทุกท่าน

เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยไว้เป็นของฝาก

หรือเป็นของที่ระลึก  

          น ำ ท่ า น เ ข้ า ส ู่ท ี่พ ัก  Chitchareung 

Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

 
วันทีส่อง บ้านชา่งฆอ้ง-ถำ้ติง่-บา้นช่างไห-พระราชวังเกา่-วัดเชียงทอง-วัดใหม-่พระธาตุษูสี-บายศรีสูข่วัญ       

  (เชา้/กลางวัน/เยน็)                                                                               

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม บ้านช่างฆ้อง ศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบางที่รวบรวมสินค้า

หัตกรรมงานฝีมือต่างๆ ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมหรือเรียนรู้วิธีการทำ อาทิ การทำงาน

กระดาษสา การทอผ้าไหมของลาว จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือบ้านช่างไห เพื่อล่องเรือเดินทางชมวิว

ทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน 

ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตร จากพื้นน้ำมีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูป

ไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะ

ไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่าง 

สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรง

เล่ือมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิทางพุทธ

ศาสนา  
 

 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ บ้านช่างไหชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และ
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ต้มเหล้าขาว จำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย 

เครื่องเงิน วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้าน อย่าง

สวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว จากนั้นเยี่ยมชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) สร้างขึ้นปี 

พ.ศ.2447 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่

จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ได้ถูกเปล่ียนเป็น 

พิพิธภัณฑ์ ภายในมีหอที่ประดิษฐานองค์พระบางพระพุทธรูปปางห้ามญาติ สูง 83 ซม. หนัก 54 กก. 

และยังประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรงทางด้านหลัง

ก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ  จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม 

วัดเชียงทองเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้าย

เมืองหลวงไปเวียงจันทน์ มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระ

อุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี  ช่อฟ้า 

ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะ

สร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็น

รูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดี

เยี่ยม  

นำท่านไหว้พระที่ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่

ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทันซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็นที่

ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธ์ิจนกระทั่งถึงปี

พ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน 

เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะ

เป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดบัต่อเนื่องกัน จากนั้น นำท่าน

สู่ พระธาต ุภ ูษ ี เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง 

เปรียบเสมือนเสาหลักของเมือง และยังเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก

ดิน และสามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา บันไดทางขึ้นมีทั้งหมด 328 ขั้น ชาวหลวง

พระบางกล่าวว่า “ไปเยี่ยมนครหลวงพระบาง ถ้าไม่ได้ขึ้นภูษีถือว่าไม่ถึงหลวงพระบาง” 
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ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง (พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณี

พื้นบา้นของหลวงพระบาง) ตามประเพณีพื้นเมืองของคนลาว ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และ

ร่วมรับประทานอาหารตามแบบพื้นบ้าน (ขันโตก) ได้เวลาสมควร 

 นำท่านเขา้สูที่พ่ัก Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของ

ประเทศลาว 

 

วันทีส่าม ใสบ่าตรขา้วเหนียว-วัดวชิุนราช-บา้นผานม-กรุงเทพฯ       (เชา้/-/-)                                                                               

เช้า  ตื่นเช้าไปร่วม ทำบญุ-ใสบ่าตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากัน

ออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆรูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา

ของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเล่ือมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่

หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง และนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ที่เต็มไปด้วยอาหาร

พื้นเมือง และของฝาก แวะชิมกาแฟลาวที่ขึ้นชื่อ ร้านประชานิยม ให้ท่านได้ล้ิมรสกาแฟลาว คู่กับ ขนมคู่ 

หรือ ปาท่องโก๋ 

 บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่ัก 

จากนั้น จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุ

ดอกบัว แต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือ

ทรงโอคว่ำ คล้ายสถูปฟองน้ำที่สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของ

พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุม 

จากนั้น นำท่านแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทล้ือ มีฝีมือในการทอผ้าอย่าง

สวยงาม อดตีเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจบุันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมี

การรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า และยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ได้เวลาสมควร   เดินทางสู่ สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

12.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบนิที่ PG 942 

** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **  
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14.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

....................................................................................... 
********ขอบคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร********   

ซื่อสัตย์ จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คืองานของเรา 

********รูปถา่ยสถานทีใ่ชป้ระกอบในการโฆษณาเทา่นัน้********   

(*** กรุป๊ออกเดนิทางไดต้ั้งแต ่9 ทา่นขึน้ไป ***) 

สนใจจองทัวร์ ตดิตอ่สอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณมิน้ / คุณเมย์ 

 

อัตราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง วันเดนิทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน บนิ PG 

เริม่เดนิทาง กลับจากเดนิทาง จำนวน ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตียง เด็กไมม่ีเตียง พักเดีย่ว 

03 ม.ิย. 63 05 ม.ิย. 63 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

05 ม.ิย. 63 07 มิ.ย. 63 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

19 มิ.ย. 63 21 ม.ิย. 63 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครือ่งบนิชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสียคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

✓ ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหอ้งละ 2-3 ทา่น(กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ คา่เข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ  

✓ คา่รถตูร้ับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวร์นำเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เปน็ไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและคา่รักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถงึการสูญเสียทรัพย์สนิสว่นตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีนำ้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบินปรบัขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

✓ คา่ระวางนำ้หนักกระเปา๋ไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 

อัตราค่าบรกิารไมร่วม 

 ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
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สำคัญ ผูเ้ดนิทางทุกทา่นกรุณาตรวจสอบขอ้มูลเหลา่นี ้ 

** เนือ่งจากมีกรณีทีถู่กปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไมช่ำรุด เชน่  

1. ปกหนา้-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับท่ีระลึก เช่น เมื่อท่านไปเท่ียวประเทศญี่ปุ่น   

ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานท่ีท่องเท่ียว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต  

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกนำ้ 

5. หน้าท่ีมีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมกึเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 

 

 คา่ทำหนังสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสำหรับผูถ้ือพาสปอร์ตตา่งชาต ิ

 คา่ใช้จา่ยสว่นตัว อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เนต็,มนิบิาร์,ซักรีดที่

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ใช้จา่ยอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่

เมืองไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคุมของบรษิัทฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหัวหน้าทัวร์ตามสนินำ้ใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่ม่บงัคับทปิคะ่) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 7,000 บาท ส่วนทีเ่หลือชำระทันทีกอ่นการ

เดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน มิฉะนัน้ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 

21 วัน) 
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- ชำระโดยเงินสด 

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด 

- ชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนำฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่าน

ชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ  

หมายเหตุ ท่านทีต่้องการใบเสร็จในนามนิติบคุคล กรุณาแจ้งกับพนกังานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

กรณียกเลิก : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจำทั้งหมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์การคืนเงนิคา่ทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการ

เลื่อน การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แต่ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรือเลือ่นการ

เดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี  

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจำนวนทีบ่รษิัทฯ กำหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผู้เดินทาง

อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

• คณะผูเ้ดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ีผูเ้ดินทางไมถ่งึ 10 ท่าน ไม่มีหัวหนา้ทัวร์ไทย

ร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง  

• กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตั๋วเครือ่งบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กครัง้กอ่น

ทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหนา้ ทางบรษิัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จ้งใหท้ราบและหากไฟล์ทบิน

มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิัทฯมีสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได้  

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคำนงึถงึผลประโยชน์ของ
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ผูเ้ดนิทางเปน็สำคัญ 

➢ หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบรษิัทฯรับเฉพาะผูม้ีจดุประสงค์เดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน บรษิัทฯไมร่ับผดิชอบหากอายุเหลือ

ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบนิ , การประทว้ง,

การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง 

หรือ เจ้าหนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัทฯหรือเหตุภัย

พบิตัทิางธรรมชาต(ิซึ่งลูกค้าจะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไมไ่ดเ้กดิ

จากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกค้าจะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษิัททัวร์) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอร์ตไมต่รงกับใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายุกต็าม อาจทำ

ใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได้ เชน่ ศัลยกรรม ผา่ตัดขากรรไกรทีท่ำใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ 

ทา่นตอ้งทำพาสปอร์ตเลม่ใหม่กอ่นทำการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทำการตรวจสอบกอ่นการจองทัวร์วา่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไมส่ามารถเดินทางได้ ซึง่เปน็สิ่งทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของ

บรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ทา่นจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์ ระบชุัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึ

รายละเอียดอายุครรภ์ทีช่ัดเจน สิง่นีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิัทฯไดช้ำระคา่ใช้จา่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เปน็การชำระเหมาขาด 

➢ ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเปา๋เกดิสูญหายหรือชำรุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่ืนค่าบริการไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตัว๋เครือ่งบนิเปน็ตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนำมาเลือ่นวันหรือคืนเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

➢ เมือ่ทา่นตกลงชำระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษิัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ ทาง

บรษิัทฯจะถือว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทั้งหมด 

➢ กรุป๊ที่เดนิทางชว่งวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตีมัดจำกับสายการบนิหรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ีการคืนเงนิมัดจำหรือคา่ทัวร์

ทัง้หมด 
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กอ่นตัดสนิใจจองทัวร์ ควรอา่นเงือ่นไขใหเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแทจ้นเปน็ทีพ่อใจแลว้จงึชำระคา่มดัจำ        

เพื่อประโยชน์ของตัวทา่นเอง 

 

 

 

ขอขอบพระคุณทุกทา่นทีม่อบความไวว้างใจใหท้างบรษัิทฯ เปน็ผูน้ำพาในการเดนิทางครัง้นีค้่ะ 
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ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

              รายการทวัร์                                                                                                                     วนัเดินทาง     
 ช่ือผูต้ิดต่อ      โทร                       แฟกซ์   
 ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร           
 จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
 จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด  ห้อง (ห้องพกัคู ่ ห้องพกัเดี่ยว       ห้องพกั 3 เตียง       ) 

 รำยช่ือผู้เดินทำง (กรุณำจัดเรียงตำมห้องพัก และให้ช่ือทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ อย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดินทำง) 

ล ำดบั ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกุล(ภำษำอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 **หมำยเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
    อำหำร                  ไม่ทานเน้ือววั                ไม่ทานเน้ือหมู              ไม่ทานสัตวปี์ก         ทานมงัสาวิรัต 
 รายระเอียดอ่ืนๆ             

 ยืนยันรำคำ  ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด ___________  

 ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  ลงช่ือ     ผูจ้อง 
                             (     )  
                         วนัที่      

       

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใชบ้ริการของเรา  
     


