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ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 
 

  ((SW002)SWIS VIETNAM_ฮานอย-ซาปา_Mar-Oct 3 D SL) 

SWITZERLAND VIETNAM 3 Days 2 Nights 
ÎÒ¹ÍÂ-«Ò»Ò 3 ÇÑ¹ 2 ¤×¹  ´×èÁ´èíÒ¡ÑºÍÒ¡ÒÈºÃÔÊØ·¸Ôì ³ àÁ×Í§«Ò»Ò  

¤ÒÃÒÇÐÊØÊÒ¹ÅØ§âÎ ÇÕÃºØÃØÉ¢Í§ªÒÇàÇÕÂ´¹ÒÁ 

¾ÔàÈÉ ºØ¿à¿µ�¹Ò¹ÒªÒµÔ Sen 

¨Øã¨¡Ñº¡ÒÃªŒÍ»»�œ§ ³ ¶¹¹ 36 ÊÒÂ 

à´Ô¹·Ò§â´ÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ ä·ÂäÅÍŒÍ¹áÍÃ� (SL) 
รายละเอยีดโปรแกรม 

วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา  

05.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ คอย

อาํนวยความสะดวกแก่ท่าน  

07.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เท่ียวบินท่ี SL180 พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 

09.30 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น นาํท่านออกเดินทางสู่ จงัหวดัลาวไก โดยรถบสัปรับอากาศ สู่ เมืองซาปา ซ่ึงเป็นอาํเภอหน่ึงตั้งอยู่ในจงัหวดัลาวไก ใชเ้วลา

ในการเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง เมืองซาปา ตั้งอยูสู่งกว่าระดบันํ้าทะเลประมาณ 1500 เมตร   

 คํ่า  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

   นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOA PHONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village – ภูเขาห่ามโหร่ง – ฮานอย – ถนน 36 สายเก่า 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นาํชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ดาํ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ี ชมแปลง

นาขา้วแบบขั้นบนัได ท่ีสวยงามกวา้งสุดตา โดยเราจะใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเทา้เยี่ยมชมหมู่บา้น รวมระยะทาง

ประมาณ 3 กม.  

 

 

 

 

 

บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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จากนั้น นาํท่านสมัผสั ภูห่ามโหร่ง ชมซาปาในมุมสูง จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในซาปา ชม

ทศันียภาพของเมืองซาปารอบดา้นรายลอ้มไปด้วยเทือกเขา และ เทือกเขา

เหล่าน้ีก็ไดท้อดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และ  จะมียอดเขาท่ี

สูงโดดเด่นท่ีสุดในบรรดายอดอ่ืนๆคือ ฟานซีปัน ของเทือกเขาหว่างเหล่ียน

เซินน้ี นบัว่าเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตรในสวน

ซาปา มีทั้งสวนกลว้ยไม ้และดอกไม ้  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น เดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยรถบสัปรับอากาศ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม.   

คํ่า  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของท่ีระลึกและสินค้า

พ้ืนเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงฮานอย ทั้งของท่ีระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ 

หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปป้ี ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, 

Roxy, Billabong รองเทา้     

   นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทําเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสา

เดียว – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบ

ตะวันตก – กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นาํท่าน เดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกวา้งท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคาํประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจาก

ฝร่ังเศสเม่ือ 2 ก.ย.2488 หลงัจากเวียดนามตกเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศสอยูถึ่ง 84 ปี นาํท่านคาราวะ สุสานประธานาธิบดี โฮจิ

มินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทุกวนัจนัทร์ และ ศุกร์ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการ

ตั้งแต่วนัท่ี 4 กนัยายน – 4 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงลูกคา้สามารถถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท่ี้

รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงัเป็นผูป้ระกาศเอกราชให้กบัประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี 

ซ่ึงไดท้าํการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอยา่งดีไม่ให้เน่าเป่ือย โดยมีเจา้หนา้ท่ีดูแลไวอ้ยา่งเขม้งวด 

จากนั้น ชม ทําเนียบประธานาธิบด ีท่ีทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู ่แต่ท่านเลือกท่ีจะอยูบ่า้นไม ้หลงัเล็ก 

ซ่ึงอยูห่ลงัทาํเนียบแทน ทาํเนียบแห่งน้ี จึงเป็นสถานท่ีรับแขกบา้นแขกเมืองแทน  

 

 

 

 

 

 

จากนั้น เขา้ชม บ้านพกัลุงโฮ ท่ีสร้างดว้ยไมท้ั้งหลงั ยกพ้ืนสูงมีใตถุ้นเหมือนบา้นไทยสมยัก่อน เป็นท่ีพกัผ่อนและตอ้นรับแขก ชั้น

บนเป็นห้องทาํงานและห้องนอน จากนั้นชม วดัเจดีย์เสาเดียว วดัรูปทรงดอกบวั ตั้งอยูก่ลางสระบวั วดัแห่งน้ี สร้างข้ึนเพ่ือ
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ถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจา้แม่กวนอิม โดยตาํนานไดก้ล่าวว่า ไดมี้กษตัริยอ์งค์หน่ึงอยากไดพ้ระโอรสมากและรอมาเป็น

เวลานานยงัคงไม่สมหวงัสกัทีจนคืนหน่ึงไดสุ้บินเห็นพระโพธิสตัวก์วนอิมไดม้าปรากฎท่ีสระดอกบวัและไดป้ระธานโอรส

ให้กบัพระองค ์สมใจจึงไดส้ร้างวดัแห่งน้ีข้ึนกลางสระบวัเพ่ือเป็นการขอบคุณพระโพธิสตัวก์วนอิม  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN ) 

จากนั้น นาํท่านขา้ม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีตาํนานกล่าวว่า ใน

สมยัท่ีเวียดนามทาํสงคราม สู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวียดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะ

ทหารจากจีนไดส้กัที ทาํให้เกิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดมี้ปฎิหารย ์เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึง

ไดรั้บดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพ่ือทาํสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ีพระองค์ไดรั้บดาบมานั้น พระองค์ไดก้ลบัไปทาํ

สงคราม อีกคร้ัง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจีน ทาํให้บา้นสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองค์ไดน้าํดาบมาคืน 

ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  

 

 

 

 

 

จากนั้น นาํชม วัดหงอกเซิน วดัโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ 

ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความเช่ือว่า เต่าตวัน้ี คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยู่ในทะเลสาบ

แห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน    นาํชม วหิารวรรณกรรม วดัโบราณซ่ึงมีประวติัความเป็นมา

ยาวนานนบัร้อยปีและเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรก อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีใชส้อบ จ้องวน 

ในสมยัโบราณ     

จากนั้น ชม วดัเฉินก๊วก เป็นวดัจีนท่ีมีความเก่าแก่และมีความสําคญักบัประชาชนชาวเวียดนาม

เป็นอยา่งมากตั้งอยูใ่จกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวนัตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและ

ใหญ่ท่ีสุดในเมืองฮานอย ภายในวดัมีตน้มหาโพธ์ิท่ีนาํมา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์

หลายชั้นสาํหรับไหวพ้ระเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  
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20.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินTHAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที ่SL185  

22.15 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 

 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดียวเพิ่ม 

30 มี.ค. – 01 เม.ย.61 9,500 บาท 1,900 บาท 

20-22 เม.ย.61 9,500 บาท 1,900 บาท 

27-29 เม.ย.61 10,500 บาท 1,900 บาท 

04-06 พ.ค.61 

11-13 พ.ค.61 

18-20 พ.ค.61 

25-27 พ.ค.61 

9,500 บาท 1,900 บาท 

01-03 มิ.ย.61 

08-10 มิ.ย.61 

15-17 มิ.ย.61 

22-24 มิ.ย.61 

29 มิ.ย.-01 ก.ค.61 

9,500 บาท 1,900 บาท 

06-08 ก.ค.61 

13-15 ก.ค.61 

20-22 ก.ค.61 

9,500 บาท 1,900 บาท 

27-29 ก.ค.61 10,500 บาท 1,900 บาท 

03-05 ส.ค.61 9,500 บาท 1,900 บาท 

10-12 ส.ค.61 

12-14 ส.ค.61 
10,500 บาท 1,900 บาท 

17-19 ส.ค.61 

24-26 ส.ค.61 

31 ส.ค.-02 ก.ย.61 

9,500 บาท 1,900 บาท 

07-09 ก.ย.61 

14-16 ก.ย.61 

21-23 ก.ย.61 

9,500 บาท 1,900 บาท 
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28-30 ก.ย.61 

05-07 ต.ค.61 9,500 บาท 1,900 บาท 

19-21 ต.ค.61 10,500 บาท 1,900 บาท 
 

 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับวันเดนิทางที่

ท่านได้ทาํการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงนิค่าต๋ัว

ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทกุกรณี 
 

อัตรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบนิ  แอร์เอเซีย (FD) 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมท่ีระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 

 ค่าอาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 

 ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 

 อตัราค่าเข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยอายุต่ํากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 

คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกันภัยอายุสงูกว่า 85 ปี 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็น

พิษเท่านัน้”)  

 ค่าระวางนํา้หนกั 20 กิโลกรัม 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วนั, พนกังานขบัรถ 2 USD/วนั, พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/

วนั (สาํหรับหวัหน้าทวัร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลกูค้าเป็นสาํคญั) ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ท่ีไม่ได้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่ม, 

ค่านํา้หนกักระเป๋าท่ีเกินกว่าทางสายการบนิกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า

เดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับราคาขึน้ 

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃ¨Í§·ÑÇÃ� 

 §Ç´·Õè 1 ¡ÃØ³ÒÇÒ§à§Ô¹ÁÑ´ í̈Òã¹¡ÒÃÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ ·‹Ò¹ÅÐ 5,000 ºÒ· (ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´Œ·íÒ¡ÒÃ¨Í§ÀÒÂã¹ 3 ÇÑ¹) 

áÅÐ·Õè¹Ñè§¨Ð¶Ù¡Â×¹ÂÑ¹àÁ×èÍä´ŒÃÑº¤‹ÒÁÑ́ í̈ÒáÅŒÇà·‹Ò¹Ñé¹ 

 §Ç´·Õè 2 ªíÒÃÐ¤‹Ò·ÑÇÃ�Ê‹Ç¹·ÕèàËÅ×Í·Ñé§ËÁ´ 14 ÇÑ¹¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§  
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 ªíÒÃÐâ´Âà§Ô¹Ê´ 

 ªíÒÃÐ´ŒÇÂàªç¤ ËÃ×Íá¤ªàªÕÂÃ�àªç¤ ÊÑè§ ‹̈ÒÂã¹¹ÒÁºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ ÍÔ¹àµÍÃ� á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ�» í̈Ò¡Ñ́  

 ªíÒÃÐ´ŒÇÂ¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¼‹Ò¹ºÑÞªÕ̧ ¹Ò¤ÒÃ  (¡ÃØ³Òá¿¡«�ãº¹íÒ½Ò¡ÁÒÂÑ§àºÍÃ� 02-231-3399) 

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

      ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§à·¾Ï ÊÒ¢Ò ÁÈÇ.»ÃÐÊÒ¹ÁÔµÃ àÅ¢·Õè  064-7-03555-9 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

      ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â  ÊÒ¢Ò ÁÈÇ.»ÃÐÊÒ¹ÁÔµÃ àÅ¢·Õè 981-2-77868-3 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 
      ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢ÒÂ‹ÍÂÍâÈ¡         àÅ¢·Õè 741-2-27551-3 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

      ¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ� ÊÒ¢ÒÍâÈ¡·ÒÇàÇÍÃ�  àÅ¢·Õè 234-2-01231-7 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â� 

¡Ã³ÕªíÒÃÐ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´Ôµ ÁÕ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÙ́ ºÑµÃ 3 % ¨Ò¡ÂÍ´·Õè·íÒ¡ÒÃÃÙ́  

·Ò§ºÃÔÉÑ·àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ Ï äÁ‹ÁÕ¹âÂºÒÂãËŒ·‹Ò¹ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ̧ ¹Ò¤ÒÃÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å 

·Ñé§¹Õéà¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ 

ËÁÒÂàËµØ ·‹Ò¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãºàÊÃç̈ ã¹¹ÒÁ¹ÔµÔºØ¤¤Å ¡ÃØ³Òá Œ̈§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§
ºÃÔÉÑ· Ï ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§ 

กรณียกเลิก 

• ยกเลกิหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเคร่ืองบิน, 

ค่าวีซ่า, ค่ามดัจําห้องพกั เป็นต้น) 

• ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ยื่นเอกสารไปยังสาย

การบนิ , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม่สามารถ

แจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางสว่น เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ

ในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสาํคญั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

 ทางบริษัทได้สาํรองท่ีนัง่พร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบนิและช่วงเวลาเดินทาง  

 หากตัว๋เคร่ืองบนิทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็น

ผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้หนัก

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าท่ี

เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

  

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 

และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่

อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 



เลขที่ 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 

191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํา้ 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สงูอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การ

ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ และเหตุ

สดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

 เม่ือทา่นได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผู้ เดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 

 สําหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

 การทอ่งเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียวดงักลา่ว คือ 

ร้านยา ร้านไม้ไผ,่ ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากทา่นใดไม่เข้าร้านดงักลา่วจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอ

ถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 ขอสงวนสทิธิ ราคาพิเศษ สาํหรับ จํานวนผู้ เดินทาง 20 ทา่นขึน้ไป ออกเดินทางได้แนน่อน ถ้าจํานวนผู้ เดินทาง 15 - 20 

ทา่น ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแตจ่ะมี ไกด์ท้องถ่ิน ท่ีพดูภาษาไทยได้ 

คอยรับท่ีสนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทกุทา่น ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวียดนามเป็นอยา่งดี แตถ้่าต่ํากวา่ 15 

ทา่น ทางบริษัท ของสงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัน้  
 หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง 

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 
** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 
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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 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

              

ยืนยันราคา  ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด     

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                      

(     ) 
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    วนัที่      
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