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วนัแรก กรุงเทพฯ–หอพระแกว้–ประตชูยั–พระธาตหุลวง–วงัเวยีง–ถนนโรต ี (-/กลางวนั/เยน็) 

06.30น. พร้อมกันท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

Bangkok Airway (PG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน    

09.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงนครเวียงจันทน์ โดยเทีย่วบนิ PG943  

(**มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

 

หมายเหต ุ เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเปน็ตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไมส่ามารถลอ็กทีน่ัง่ได ้ทีน่ัง่อาจจะ

ไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะ ซึง่เปน็ไปตามเงือ่นไขสาย

การบนิ    

11.00 น. เดินทางถึงสนามบินวัตไต เมืองเวียงจันทน์ 

ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันด้วย ข้าวจี่ปาเต้ (ขนม

ปงัฝรั่งเศสท่ียัดใส้ด้วยปาเต้ และเครื่องเคียง) ท่ีข้ึน

ชื่อของเวียงจันทร์ จากนั้นพาคณะเยี่ยมชม  

หอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นท่ีประดิษฐานขององค์พระ

แก้วมรกต ในสมัยก่อนหอพระแก้วแห่งนี้สร้างข้ึน

ในปี ค.ศ .1565 ในรัชกาลของพระไชยเชษฐา 

ปจัจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น พิพิธภัณฑ์ใช้เป็นท่ีเก็บสะสมพระพุทธรูป  

จากนั้น น าท่าน ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย  ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์บนถนน

ล้านช้างจะไปสิ้นสุดท่ีบริเวณประตูชัย สร้างเสร็จ

ในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึง

ประชาชนชาวลาวท่ีสละชีวิตในสงครามก่อนหน้า

การปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยมีชื่อเรียกอีก

อย่างว่า รัยเวย์แนวตั้งเพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูน

ซีเมนส์จากประเทศอเมริกาท่ีซื้อมาเพื่อสร้าง

สนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงได้น ามาสร้าง

ประตูชัยแทนเป็นสถาปตัยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม

และกลมกลืนอย่างยิ่ง จากนั้นน าท่านเดินทางต่อเพื่อไปสักการะบูชา พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นศา

สนสถานท่ีส าคัญท่ีสุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจ าชาติลาว และมีความหมายต่อจิตใจ

ของประชาชนชาวลาวอย่างยิ่ง สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 16 ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีมีลักษณะโดดเด่นท่ีสุด

ในอาณาจักรล้านช้าง เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนา กับ

สถาปตัยกรรมของอาณาจกัรล้านช้าง 
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จากนั้น น าท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง จากนครหลวงเวียงจันทร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง) สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาท่ีรายล้อมอยู่โดยรอบ จนได้

ชื่อว่าเป็น “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” 

ค่ า บรกิารอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารทีว่งัเวยีง  และให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลิน

ไปกับสีสันยามค่ าคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน (Walking Street)หรือถนนโรตีซึ่งมีโรตี

ให้ท่านได้เลือกชิมกันอย่างจุใจ 

เข้าสูท่ี่พกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

 

วันที่สอง วังเวยีง–ลอ่งเรอืคายคั–ถ้ านอน–Zip Line–ถ้ าจงั–ถ้ าปคู า–บลูลากูน –บอลลูนยักษ์    (เช้า/

กลางวัน/เย็น) 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก  

น าท่านเดินทางสู่ ตอนต้นของแม่น้ าซอง ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค สัมผัส

ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด(นั่งล าละ 2 ท่าน) ระหว่างทางแวะชม ถ้ านอน ซึ่งคณะจะได้นั่งห่วงยาง

ลอยน้ าเข้าไปภายในถ้ า เป็นกิจกรรมท่ีท้าทายอีกอย่างหนึ่ง และอีกกิจกรรม คือ Zip Line 

การโหนสลิงท้าทายความสูง (ไม่รวมในค่าบริการ 600 บาท/ท่าน) 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

หลังรับประทานอาหารพาท่านตระการตากับความงามของหินงอกหินย้อยในถ้ าจังภายใน

บรรยากาศเย็นสบายรวมท้ังสูดอากาศแสนบริสุทธ์ิบนยอดถ้ า พร้อมท้ังชม จุดชมวิว สุดยอดถ้ า
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ท่ีท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงได้ท้ังเมือง จากนั้นน าท่านชม ถ้ าปูค า เป็นถ้ าท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 

และยังมีกองทัพปูท่ีมีสีทองค า ซึ่งเป็นท่ีมาของชื่อท่ีว่าถ้ าปูค า (นั่งรถสองแถว 14-16 ท่าน/คัน) 

ระหว่างทางเพลิดเพลินกับธรรมชาติท่ีล้อมด้วยภูเขาหินปูน  

 

 

จากนั้น         อิสระเล่นน้ าตามอัธยาศัยท่ี บลูลากูน จากนั้นน าท่านไปยังสถานท่ีเช่า บอลลูนยักษ์ ส าหรับ

ท่านท่ีอยากข้ึนบอลลูนยักษ์เพื่อชมเมืองวังเวียงอันสวยงามในมุมสูงเพื่อความประทับใจแปลก

ใหม่อย่างท่ีไม่เคยพบเห็นท่ีไหน(ไม่รวมในค่าบรกิาร 3,000 บาท/ท่าน) ได้เวลาสมควรเดินทาง

กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ค่ า   บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 

เขา้สูท่ีพ่กั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวของประเทศลาว 

 

วนัทีส่าม วงัเวยีง – เวยีงจนัทร ์– กรงุเทพฯ  (เชา้/-/-) 

06.00 น.       บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอาท์เพื่อเดินทางกลับ 

06.30 น.     น าท่านเดินทางออกจากวังเวียงมุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทร์  

เพื่อไปยังสนามบินนานาชาติวัตไต  

11.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)  

เที่ยวบินที่ PG944  

(**มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง) 

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

.......................................................................................  
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา ลาว เวยีงจนัทน ์วงัเวยีง พกั 4 ดาว 3 วนั บนิ PG 

เริม่เดนิทาง 
กลบัจาก

เดนิทาง 
จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

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

29 ม.ิย.62 01 ก.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

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

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

24 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

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

28 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

05 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณมีาไม่ครบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกั

หอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถตูร้บั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกด์ทอ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เปน็ไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษนี้ ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดินทาง) 

 คา่ระวางน้ าหนกักระเปา๋ไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์นต็,มนิบิาร,์ซกั
รดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใช้จา่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ
นดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรม
เนยีมของประเทศคะ่) 
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 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบั
ทิปคะ่) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร์ 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 7,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทีกอ่น

การเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ (ชว่งเทศกาล

กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

ชื่อบัญชี  บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากัด 

ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิ เฮา้ส ์ เลขที่  860-0-241510   บญัชอีอมทรพัย ์

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

ธนาคารกสกิรไทย     สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์        เลขที ่ 020-3-839278  บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขา อโศกทาวเวอร ์     เลขที ่ 234-2-012317   บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติ มีคา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดที่ท าการรดู 

ทางบรษิัทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายให้ทา่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

หมายเหตุ ท่านท่ีต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทาง

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยดุเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิค่าทวัรท์ั้งหมดไมว่า่กรณใีด ๆ 

ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯ จะ

ท าการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่า ยที่ไม่สามารถ

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ปว่ยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุก

กรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ที่เดนิทางในคณะเดยีวกัน บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจาก

การยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดนิทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดนิทาง  ในกรณทีี่มผีูเ้ดนิทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้า

ทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง  
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 กรณีที่ทา่นตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุก

ครั้งก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้

แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้

ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว  

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก

ปฏิเสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ  ก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด 

ๆ ทั้งสิ้น 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเปน็ส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไม่

รบัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิัทฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิ

เหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั้งสิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ได้
เกดิจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิัททวัร์) 

 ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั้งสิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง
รายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เปน็การช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอบุตัเิหตทุี่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเปา๋เกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเปน็ตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ

และไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทั้งหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
ฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่

ทัวรท์ั้งหมด 
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 ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั้งสิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปจัจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายกุต็าม 
อาจท าให้ทา่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได้ เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรที่ท าใหใ้บหนา้

เปลีย่นไป ดังนัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไมอ่นญุาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจอง

ทัวรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอื

การควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ

ใดๆทัง้สิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท้แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
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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 (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

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 
รายละเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่    เด็ก     ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด      
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้      ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                                       

            (     ) 
                                                                                               วนัท่ี       

    
  เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ

ของเรา 


