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วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-นํ้าตกตาดกวางสี-ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน-ตลาดมืด         (-/กลางวนั/

เย็น)                                                                                                                            

06.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway 

(PG) โดยมีเจา้หนา้ที่อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

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

11.35 น.        เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น นาํเดินทางผา่นหมู่บา้นชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบา้นสู่ นํ้าตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall) ห่างจาก

หลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้โดยผ่านหมู่บา้นชนบทริมถนน 2 ขา้งทาง เป็นหน่ึง

ในนํ้ าตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่นํ้ าใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของนํ้ าตกที่ตกลดหลั่น

เป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มร่ืน มี

สะพานและเสน้ทางเดินชมรอบๆ นํ้ าตก ใหเ้วลาอิสระด่ืมดํ่ากบัธรรมชาติ และ อิสระกบัการเล่นนํ้ า   

 
คํา่ นําท่านลงเรือเพื่อชมบ้านเรือน และการดํารงชีวิตของ

ชาวเมืองหลวงพระบาง ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ

พระอาทิตยอ์สัดง และ 

                            อิ่มอร่อยกับอาหารบนเรือ  

จากนั้น                นาํท่านเลือกซ้ือสินคา้ที่ ตลาดมืด ซ่ึงชาวหลวงพระบางจะ

วางของขายตามถนนศรีสว่างวงศจ์นถึงหนา้พระราชวงั ให้

ทุกท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอัธยาศยัพื้ไวเ้ป็นของฝากหรือ

เป็นของที่ระลึก  

   นําท่านเข้าสู่ที่พัก Chitchareung Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

วันที่สอง บ้านช่างฆ้อง-ถํา้ต่ิง-บ้านช่างไห-พระราชวังเก่า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่-พระธาตุษูสี-บายศรีสู่ขวัญ              

                                             (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้น นาํท่านเยีย่มชม บ้านช่างฆ้อง ศูนยห์ตักรรมพื้นบา้นอีกแห่งหน่ึงของเมืองหลวงพระบางที่รวบรวมสินคา้หตั

กรรมงานฝีมือต่างๆ ไวส้าํหรับนกัท่องเท่ียวเขา้เยีย่มชมหรือเรียนรู้วิธีการทาํ อาทิ การทาํงานกระดาษสา การ

ทอผา้ไหมของลาว จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือบา้นช่างไห เพือ่ล่องเรือเดินทางชมววิทิวทศัน์สองฝ่ังแม่นํ้ าโขงสู่ 
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ถํา้ต่ิง ซ่ึงเป็นถํ้าอยูบ่นหนา้ผาริมแม่นํ้ าโขงมีอยู ่ 2 ถํ้า คือ ถํ้าล่างและถํ้าบน ถํ้าต่ิงลุ่ม หรือ ถํ้าล่างสูง 60 เมตร 

จากพื้นนํ้ ามีลกัษณะเป็นโพรงนํ้ าต้ืนๆ มีหินงอกหินยอ้ย มีพระพทุธรูปไมจ้าํนวนนบั 2,500 องค ์ ส่วนใหญ่จะ

เป็นพระยนื มีทั้งปางประทานพร และปางหา้มญาติ ถํ้าต่ิงบน จะไปทางแยกซา้ยเดินขึ้นบนัไดไป 218 ขั้น ปาก

ถํ้าไม่ลึกมากมีพระพทุธรูปอยูใ่นถํ้าแต่ไม่มากเท่าถํ้าล่าง สมยัโบราณเป็นท่ีสกัการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผฟ้ีา 

ผแีถน เทวดาผาต่ิง ต่อมาพระเจา้โพธิสารทรงเล่ือมใสพระพทุธศาสนาเป็นผูน้าํพระพทุธรูปเขา้มา และจึงทรง

ใชถ้ ํ้าต่ิงเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิทางพทุธศาสนา  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น นาํท่านเดินทางกลบัสู่ บ้านช่างไหชมวถีิชีวติของชาวบา้นท่ีอยูริ่มแม่นํ้ าโขง มีอาชีพในการหมกัสาโท และตม้

เหลา้ขาว จาํหน่ายและยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้พื้นเมืองจาํพวก ผา้ทอลวดลายสวยงามมากมาย เคร่ืองเงิน วาง

จาํหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านท่ีได้จัดแต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรับ

นกัท่องเที่ยว  

จากนั้น             นาํท่านเยีย่มชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) สร้างขึ้นปี พ.ศ.2447 โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศสเป็น

ผูอ้อกแบบ เป็นวงัที่ เจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์ทรงประทบัอยูท่ี่น่ีจนส้ินพระชนม ์เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองเม่ือปี พ.ศ.2518  พระราชวงัก็ไดถู้กเปล่ียนเป็น พิพิธภณัฑ ์ภายในมีหอที่ประดิษฐานองคพ์ระบาง

พระพทุธรูปปางหา้มญาติ สูง 83 ซม. หนัก 54 กก. และยงัประกอบดว้ยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจา้มหา

ชีวิตและพระมเหสี ห้องทอ้งพระโรง  ทางดา้นหลงัก็เป็นพระตาํหนักซ่ึงมีเคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ  จดัเก็บไว้

เป็นระเบียบเรียบง่าย  

จากนั้น            นาํท่านเยีย่มชม วัดเชียงทองเป็นวดัหลวงคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช

ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์ มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก 

หลงัคาพระอุโบสถแอ่นโคง้และลาดตํ่าลงมาก ซ้อนกนัอยู ่3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี 

ช่อฟ้า  ประกอบด้วย 17 ช่อ ซ่ึงเป็นที่สังเกตกันว่า  เป็นวัดที่

พระมหากษตัริยส์ร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามญัจะสร้างกันแค่ 

1-7 ช่อ เช่ือกนัวา่จะเก็บของมีค่าไวใ้นนั้นดว้ย ส่วนหน้าบนั หรือ

ภาษาลาววา่ “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวดัอยูท่ี่ความ

สงบสง่าสะอาดมีการวางผงัออกแบบและบาํรุงรักษาอยา่งดีเยีย่ม

นาํท่านไหวพ้ระที่ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระ
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บางเรียกกนัสั้นๆวา่ "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จพระสังฆราชบุญทนั ซ่ึงเป็นสมเด็จพระสังฆราช

องคสุ์ดทา้ยของลาวและยงัเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมยัของเจา้

มหาชีวิตสักรินฤทธ์ิจนกระทัง่ถึงปีพ.ศ. 2437 จึงไดอ้ัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายใน

พระราชวงัจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั เม่ือมาเยอืนวดัแห่งน้ีส่ิงที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ คือ

ตวัอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งส่ีด้านสองระดับ

ต่อเน่ืองกนั  

จากนั้ น            นําท่านสู่ พระธาตุภูษี เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 150 เมตร ตั้ งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง 

เปรียบเสมือนเสาหลกัของเมือง และยงัเป็นจุดชมวิวท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปชมบรรยากาศพระอาทิตยต์กดิน 

และสามารถมองเห็นววิเมืองหลวงพระบางได ้360 องศา บนัไดทางขึ้นมีทั้งหมด 328 ขั้น ชาวหลวงพระบาง

กล่าววา่ “ไปเยี่ยมนครหลวงพระบาง ถ้าไม่ได้ขึน้ภูษีถือว่าไม่ถึงหลวงพระบาง” 

 
คํา่ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง (พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้าน

ของหลวงพระบาง) ตามประเพณีพื้นเมืองของคนลาว ท่ีจดัขึ้นเพื่อตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง และร่วม

รับประทานอาหารตามแบบพื้นบ้าน  (ขันโตก ) ได้ เวลาสมควรนํา ท่านเ ข้า สู่ที่พัก  Chitchareung 

Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

วันที่สาม ใส่บาตรข้าวเหนียว-วัดวิชุนราช-บ้านผานม-กรุงเทพฯ                                                                   (เช้า/-/-)                                                                               

เช้า  ต่ืนเช้าไปร่วม ทําบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากัน

ออกมานั่งรอตกับาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆรูป ซ่ึงเป็นภาพยามเชา้ที่มีชีวิตชีวาของ

หลวงพระบางโดยสะทอ้นถึงวถีิชีวติของสังคมอนัสงบสุขและความเล่ือมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หย ัง่

รากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง และนาํท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ที่เต็มไปดว้ยอาหารพื้นเมือง และ

ของฝาก แวะชิมกาแฟลาวที่ขึ้นช่ือ ร้านประชานิยม ใหท่้านไดล้ิ้มรสกาแฟลาว คู่กบั ขนมคู่ หรือ ปาท่องโก๋ 

 บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก 

จากนั้น นาํท่านเทีย่วชม วัดวิชุนราช นาํท่านนมสัการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดียป์ทุมหรือพระธาตุดอกบวั แต่ชาว

ลาวทัว่ไปเรียกวา่ พระธาตุหมากโม เน่ืองจากเห็นวา่มีรูปทรงคลา้ยแตงโมผา่คร่ึงหรือทรงโอคว ํ่า คลา้ยสถูป

ฟองนํ้ าที่สาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระธาตุมีลกัษณะคลา้ยรัศมีแบบเปลวไฟของพระพทุธรูปแบบลงักาหรือ

สุโขทยั บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดยท์ิศทรงดอกบวัตูมทั้งส่ีมุม  
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จากนั้น             นาํท่านแวะชอ้ปป้ิงผา้พื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บา้นชาวไทล้ือ มีฝีมือในการทอผา้อยา่งสวยงาม อดีตเป็น

แหล่งทอผา้ถวายแด่เจา้มหาชีวติ ปัจจุบนัผา้ทอจากบา้นผานมน้ีมีช่ือเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์

หตัถกรรมแสดงสินคา้ และยงัมีการสาธิตใหท้่านชมดว้ย 

 
ไดเ้วลาสมควร  เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง เพือ่เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

12.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบินที่ PG 942 

** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง **  

14.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

....................................................................................... 

 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คนื บิน PG 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 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 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักห้องละ 2-3 ท่าน(กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงนิพกัห้องเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเทีย่วตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 

 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทวัร์ : 

ª×èÍºÑÞªÕ  ºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ ÍÔ¹àµÍÃ� á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ�» ¨íÒ¡Ñ́  

¸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¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÙ́ ºÑµÃ 3 % ¨Ò¡ÂÍ´·Õè·íÒ¡ÒÃÃÙ´  ·Ò§ºÃÔÉÑ·àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ Ï äÁ‹ÁÕ¹âÂºÒÂãËŒ·‹Ò¹

ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ̧ 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· Ô̧ì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§ 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า 15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
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• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  

• กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้

ตามความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทุกกรณ ี

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม

เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทํา

การออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน

เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่

ท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง

และไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ

นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
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ธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีี่เกิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคนืเงินและไม่สามารถ

เปลี่ยนช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

  



 
 

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ์ชั้น 22 ห้อง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ ์0-2231-3399 

191 SILOM COMPLEX  22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399 

Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร            

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู ่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร         ไม่ทานเน้ือววั         ไม่ทานเน้ือหมู         ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอียดอ่ืนๆ              

               

ยืนยันราคา  ผูใ้หญ่    เด็ก     ค่าตัว๋เพิม่ / ลด      

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้      ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                                       

            (     ) 

                                                                                               วนัที่       

    
  

 

 

เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ใหเ้กียรติใชบ้ริการ

ของเรา 


	บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

