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       (ลาว Lao01 3วนั 2คนื PG ส.ค. – ธ.ค. 62) 

 

สไตลเ์มอืงมรดกโลก หลวงพระบาง  วถิชีวีติดัง้เดิม 

เสน้ทางธรรมชาติ น้า้ตกตาดกวางสี ลอ่งเรอืชมพรอาทติยต์กดนิ 

สกัการะไหวพ้ระวดัเชยีรทอง ท้าบญุใสบ่าตรขา้วเหนยีว 

พเิศษ!!! พธิบีายศรสีูข่วญัตามประเพณีพืน้บา้นของหลวงพระบาง 

บนิตรงสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

 

มั่นใจทุกการเดินทาง  ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
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วนัแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้า้ตกตาดกวางส-ีลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ-ตลาดมดื (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

06.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok 

Airway (PG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ้านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.55 น.    ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง โดยเท่ียวบิน PG 941  ** บรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

12.05 น.     เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น น้าเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้้าตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall)ห่าง

จากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทาง 

เป็นหนึ่งในน้้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น้้าใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของน้้าตกท่ีตก

ลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่า

ร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้้าตก ให้เวลาอิสระดื่มด่้ากับธรรมชาติ และ อิสระกับการ

เล่นน้้า   
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ค่้า น้าท่านลงเรือเพื่อชมบ้านเรือน และการ

ด้ารงชวีิตของชาวเมืองหลวงพระบาง ให้ท่าน

เพลิดเพลินกับบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดง 

และ อิ่มอร่อยกับอาหารบนเรือ จากนั้น 

น้าท่านเลือกซื้อสินค้าท่ี ตลาดมืด ซึ่งชาว

หลวงพระบางจะวางของขายตามถนนศรี

สว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้ทุกท่าน

เลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัยพื้ไว้เป็นของฝาก

หรือเป็นของท่ีระลึก  

  นา้ทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Chitchareung 

Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

 

วนัทีส่อง บา้นชา่งฆอ้ง-ถ้า้ติง่-บา้นชา่งไห-พระราชวงัเกา่-วดัเชยีงทอง-วดัใหม-่พระธาตษุสู-ีบายศรสีูข่วญั              

               (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้น น้าท่านเยี่ยมชม บ้านช่างฆ้อง ศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบางท่ีรวบรวมสินค้า

หัตกรรมงานฝีมือต่างๆ ไว้ส้าหรับนักท่องเท่ียวเข้าเยี่ยมชมหรือเรียนรู้วิธีการท้า อาทิ การท้างาน

กระดาษสา การทอผ้าไหมของลาว จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือบ้านช่างไห เพื่อล่องเรือเดินทางชมวิว

ทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้้าโขงสู่ ถ้้าติ่ง ซึ่งเป็นถ้้าอยู่บนหน้าผาริมแม่น้้าโขงมีอยู่ 2 ถ้้า คือ ถ้้าล่างและถ้้าบน 

ถ้้าติ่งลุ่ม หรือ ถ้้าล่างสูง 60 เมตร จากพื้นน้้ามีลักษณะเป็นโพรงน้้าตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูป

ไม้จ้านวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีท้ังปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้้าติ่งบน จะ

ไปทางแยกซ้ายเดินข้ึนบันไดไป 218 ข้ัน ปากถ้้าไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้้าแต่ไม่มากเท่าถ้้าล่าง 

สมัยโบราณเป็นท่ีสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรง

เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้น้าพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้้าติ่งเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิทางพุทธ

ศาสนา  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากนั้น น้าท่านเดินทางกลับสู่ บ้านชา่งไหชมวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีอยู่ริมแม่น้้าโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และ

ต้มเหล้าขาว จ้าหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจ้าพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย 

เครื่องเงิน วางจ้าหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านท่ีได้จัดแต่งลานบ้าน อย่าง

สวยงามเพื่อรอรับนักท่องเท่ียว จากนั้นเยี่ยมชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) สร้างข้ึนปี 
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พ.ศ.2447 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ เป็นวังท่ี เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ท่ีนี่

จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น 

พิพิธภัณฑ์ ภายในมีหอท่ีประดิษฐานองค์พระบางพระพุทธรูปปางห้ามญาติ สูง 83 ซม.  หนัก 54 กก. 

และยังประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง   ทาง

ด้านหลัง ก็ เป็นพระต้า หนักซึ่ งมี

เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ  จัดเก็บไว้เป็น

ระเบียบเรียบง่าย จากนั้น น้าท่าน

เยี่ยมชม วัดเชียงทองเป็นวัดหลวง

คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างข้ึน

ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนท่ี

จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์  มี

พระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า 

“สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคา

พระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่้าลง

มาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะ

แบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อ

ฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นท่ีสังเกตกันว่า เป็นวัดท่ีพระมหากษัตริย์สร้างข้ึนจึงมี 17 ข้ัน ส่วนสามัญ

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

รูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ท่ีความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบ้ารุงรักษาอย่างดี

เยี่ยม  

จากนั้น น้าท่านไหว้พระท่ี วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือท่ีชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่" เคยเป็นท่ี

ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทันซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็นท่ี

ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธ์ิจนกระท่ังถึงปี

พ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระท่ังปัจจุบัน 

เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งท่ีเราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเป็น

อาคารทรงโรง หลังคามีขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมท้ังสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน จากนั้น น้าท่านสู่ 

พระธาตุภูษี เป็นยอดเขาท่ีมีความสูงประมาณ 150 เมตร ตั้ งอยู่ ใจกลางเมืองหลวงพระบาง 

เปรียบเสมือนเสาหลักของเมือง และยังเป็นจุดชมวิวท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก

ดิน และสามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา บันไดทางข้ึนมีท้ังหมด 328 ข้ัน ชาวหลวง

พระบางกล่าวว่า “ไปเยี่ยมนครหลวงพระบาง ถ้าไม่ได้ขึ้นภูษีถือว่าไม่ถึงหลวงพระบาง” 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 หอ้ง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 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 

ค่้า รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง (พเิศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณี

พื้นบา้นของหลวงพระบาง) ตามประเพณีพื้นเมืองของคนลาว ท่ีจัดข้ึนเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และ

ร่วมรับประทานอาหารตามแบบพื้นบ้าน (ขันโตก) ได้เวลาสมควรน้าท่านเข้าสู่ที่พัก Chitchareung 

Muanglouang Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

 

วนัทีส่าม ใสบ่าตรขา้วเหนยีว-วดัวชินุราช-บา้นผานม-กรงุเทพฯ  (เชา้/-/-)                                                                               

เช้า  ตื่นเช้าไปร่วม ท้าบญุ-ใสบ่าตรขา้วเหนยีว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากัน

ออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ท่ีเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆรูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าท่ีมีชีวิตชีวา

ของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาท่ีมีต่อพุทธศาสนาท่ี

หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง และน้าท่านแวะเท่ียวชม ตลาดเช้า ท่ีเต็มไปด้วยอาหาร

พื้นเมือง และของฝาก แวะชิมกาแฟลาวท่ีข้ึนชื่อ ร้านประชานิยม ให้ท่านได้ลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับ ขนมคู่ 

หรือ ปาท่องโก๋ 

 บรกิารอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้น จากนั้นน้าท่านเท่ียวชม วัดวิชุนราช น้าท่าน

นมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุม

หรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวท่ัวไปเรียกว่า 

พระธาตุหมากโม เนื่องจากเห็นว่ามีรูปทรง

คล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว่้า คล้าย

สถูปฟองน้้าท่ีสาญจี ประเทศอินเดีย ยอดพระ

ธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของ

พระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุม

ฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดย์ทิศทรงดอก

บัวตูมท้ังสี่มุม จากนั้น น้าท่านแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองท่ี บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการ

ทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียง

มาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า และยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย 

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง เพือ่เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

12.48 น.     ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 942 

              ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **  

14.50 น.     เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

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

 

 

*** หมายเหต ุรปูภาพประกอบสถานทีท่อ่งเทีย่วนี ้ใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ *** 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วดัเชยีงทอง 3 วนั 2 คนื บนิ PG 

เริม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จา้นวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

18 ต.ค.62 20 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

07 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

27 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น(กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 

 คา่รถตูร้บั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกด์ทอ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์า้เทีย่วตามรายการ 
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 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เปน็ไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกันอบุตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ

ระหวา่งการเดินทาง ไม่คุ้มครองถงึการสญูเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ้าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษนี้า้มนัและภาษตีัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดินทาง) 

 คา่ระวางน้า้หนกักระเปา๋ไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  

 คา่ทา้หนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสา้หรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์นต็,มนิบิาร,์ซกัรีดที่

ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใช้จา่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุ

งาน,การถกูปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทั้งที่

เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของ

ประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้า้ใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 

เงือ่นไขการสา้รองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชา้ระมดัจา้ 7,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชา้ระทนัทีกอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ (ชว่งเทศกาลกรณุาชา้ระกอ่น

เดนิทาง 21 วนั) 

 ชื่อบัญชี  บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จา้กัด 

 ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิ เฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510   บญัชอีอมทรพัย ์

 ธนาคารธนชาต  สาขา อโศกทาวเวอร ์    เลขที ่ 240-3-02006-7 บญัชกีระแสรายวนั 

 ธนาคารกสกิรไทย     สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์        เลขที ่ 020-3-839278  บญัชอีอมทรพัย ์

 ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขา อโศกทาวเวอร ์     เลขที ่ 234-2-012317   บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชีา้ระดว้ยบตัรเครดติ มีคา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดที่ทา้การรดู 

ทางบรษิัทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายให้ทา่นชา้ระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

 

กรณียกเลิก  

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ้าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
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 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ้าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะท้าการ

เลื่อนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แต่ทั้งนีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ

เดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจา้นวนทีบ่รษิทัฯ ก้าหนดไว ้(15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบริษัทฯ และผู้เดินทาง

อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดนิทางจา้นวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดนิทาง  ในกรณทีี่มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

ร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ทา่นตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อน

ท้าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหนา้ ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ  ในกรณ ีถ้าทา่นออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ให้ทราบและหากไฟล์ทบิน

มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น้า้เงนิ) เดินทางเพือ่การทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคา้นงึถงึผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางเปน็สา้คญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิัทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอื

ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,

การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและตา่งประเทศซึ่งอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยั

พบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั้งสิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจา้ตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอื

ความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
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 ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั้งสิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปจัจบุนั ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม อาจทา้

ใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได้ เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่า้ให้ใบหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ 

ทา่นตอ้งทา้พาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทา้การจองทวัร ์ 

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไมอ่นญุาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทา้การตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่เปน็สิ่งทีอ่ยูเ่หนอืการควบคุมของ

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั้งสิน้ 

 กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภ์ทีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั้งสิน้ 

 ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั้งสิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิัทฯไดช้า้ระคา่ใชจ้า่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เปน็การชา้ระเหมาขาด 

 ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเปา๋เกดิสญูหายหรอืชา้รดุจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเปน็ตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนา้มาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงชา้ระเงนิไมว่า่ทั้งหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชา้ระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจา้กบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคืนเงนิมดัจา้หรอืคา่ทวัร์

ทั้งหมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรพ์จิารณาเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท้แลว้สามารถมดัจา้เพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง** 
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Attn : คุณ     Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนงัสือเดินทาง) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู             ไม่ทานสตัวปี์ก          ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ               
              
ยนืยนัราคา                    ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                                      (     ) 

    วนัท่ี      
    
 

 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ
ของเรา 


