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โปรแกรมการเดินทาง : เดนิทางโดยสายการบนิไลออ้นแอร ์

 

  05.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไลออนแอร ์ประต ู7 

Thai Lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน SL 200  

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 

จากนั้น นมสัการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่

สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปเีจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุใน

พมา่สถานทีแ่หง่นีม้ ีลานอธฐิาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถน าดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้

เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากองณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนีร้อบองคเ์จดยี์

ยงัมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน้ าพระประจ าวนัเกดิ

ตน จะเปน็สริมิงคลแกช่วีติพระเจดยี์นีไ้ด้รับการบูรณะและตอ่เติมโดยกษตัริย์หลายรชักาลองค์เจดยี์ห่อหุ้มด้วย

แผ่นทองค าทั้งหมดน้ าหนกัยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้น

และเครื่องอัฐะบรขิารของพระพทุธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี

ต่างๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดยี์จะไดช้มความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งท า

เป็นศาลาโถงครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็น

ส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมตี านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆงัใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไป

แต่เกิดพลดัตกแม่น้ าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้

จึงถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิใ์ห้ตีระฆัง3ครั้งแล้วอธิษฐานขอ

อะไรก็จะได้ดั่งต้องการชมแสงของอญัมณทีี่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกัน

ออกไปเช่นสีเหลือง,สีน้ าเงิน, สีส้ม,สีแดงเป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทามอิตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

ปฐมงักกสุนัธงัสวุรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะตทิตุยิงัโกนาคะมะนงัธมัมะการะนงัธาตโุย 

ธสัสะตติตยิงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ 

อหงัวนัทามติรุะโตอหงัวนัทามธิาตโุยอหงัวนัทามสิพัพะทาอหงัวนัทามสิริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

ก าหนดการ กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-พระมหาเจดยีช์เวดากอง-พระนอนตาหวาน-วดัหงาทตัย-ีเทพทนัใจ-เทพกระซบิ-กรงุเทพฯ 

(-/กลางวนั/-) 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 
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**รว่มท าพธินี าสวดมนตเ์สรมิบารม ีขอพรแกป้ชีง โดยอาจารย์และผูท้ีม่ปีระสบการณใ์นประเทศพมา่ ** 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้ง

มังกร** 

จากนั้น   พระพทุธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนที่

ม ี

  ความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่ 

   งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

จากนั้น  สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น  

  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์  

  เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลงัจะเป็นไม้สักแกะสลกัทั้ง 

  หมด และสลกัเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่อง 

  สมัยยะตะนะโบงน าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ  

  เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทยวธิกีารสกัการะรปูปั้นเทพทันใจ 

  (นัตโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ 

  โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะ

ชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาทหรอืจา๊ดกไ็ด้ (แต่แนะน า

ให้เอาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเปน็คนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยี

สัก2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั้นก็เอาหน้าผากไป

แตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบยแีคน่ีท้า่นก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้น าท่านข้ามฝั่ง

ไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตาม

ต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรง

กล้ารักษาศีลไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพ

กราบไหว้กันมานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้

ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วย

น้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

19.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่  SL 207 

21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลมื 

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

 

*** หมายเหต ุ รปูภาพประกอบสถานทีท่อ่งเทีย่วนี ้ใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นั้น *** 

หมายเหต ุ 1. รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของ

สถานการณ์โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอันเน่ืองมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่างๆอาทิภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน

, ประทว้ง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุา่ง ๆ 

 2. บริษัทฯ ไมข่อรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน ตลอดจนจาก

เหตุการณ์สุดวิสัย ภยัพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงานเป็นต้น รวมทั้งทรัพย์สินสว่นตัวทั้งหมดของ

ลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

3. รายการอาหารอาจเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ วัตถุดิบในแต่ละฤดูกาล และการออกเมนูของภัตตาคารช่วงนั้นๆ 
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ก าหนดการเดินทางก าหนดการเดินทาง  

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกันอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เปน็ไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษนี้ ามันและภาษตีัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางน้ าหนกักระเปา๋ไมเ่กิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- ภาษหีัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

- คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์นต็,ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,

การถกูปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ500บาท/ทรปิ/ลกูทวัร1์ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ

คะ่) 

- คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

-  

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่

อากาศยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝา่ยหนึง่เปน็ระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคับใชต้ัง้แต่

วนัที ่11 สงิหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกีทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็คา่วซีา่

เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 

 

 

วนัเดนิทาง สายการบิน จ านวน ราคา/ทา่นไมม่รีาคาเด็ก 

9 , 20 , 23 , 27 พฤศจกิายน 60 SL 30 4,999.- 

14 , 18 , 25 , 28 ธนัวาคม 60 

4 , 8 , 15 , 18 , 22 ,29 มกราคม 61 

5 , 8 , 12 , 19 , 22 , 26 กมุภาพนัธ ์61 

5 , 8 , 12 มนีาคม 61 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

        1.กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเตม็จ านวน กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15วนั มฉิะนัน้ถอืวา่

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

 

การช าระคา่บรกิาร 

- ช าระโดยเงินสด 

- ช าระด้วยเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

- กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

ชือ่บญัช ี บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส ์เลขที ่ 860-0-241510 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารกรงุไทย  สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส ์เลขที ่ 968-0-091880 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์ เลขที ่ 020-3-839278 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาอโศกทาวเวอร ์  เลขที ่ 234-2-012317  บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดทีท่ าการรดู 

 

ทางบรษิทัเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงินเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเป็นส าคญั 

  

 2.กรณยีกเลกิ  

2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุ

เทศกาล, วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

  2.2 ยกเลิกการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าทัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณใีดๆ

ทัง้สิน้ 

3. กรณเีจบ็ปว่ย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการ

เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเปน็จรงิ 

ในกรณเีจบ็ปว่ยกะทนัหันกอ่นลว่งหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านขึน้ไป)เนือ่งจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั 

บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ย 

6.กรณทีีท่า่นตอ้งออกตัว๋ภายใน เชน่ (ตัว๋เครือ่งบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุครัง้ 

กอ่นท าการออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เที่ยวบิน , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
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- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือ

กรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน

กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณทีีเ่กิดเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)  

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- ตั๋วเครือ่งบนิเปน็ตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นชือ่

ได้ 

- เมื่อทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถือว่า

ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

- กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 
 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 
 
รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร            
              
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี    ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู ่ หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ล าดับ 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         ไ    ไม่ทานสตัวปี์ก      ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
ยืนยันราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้    ลงช่ือ     ผูจ้อง 
                (     )
                        วนัที่       
 
 
 

 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


