บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.

ใบอนุญาตธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/01967

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ มากกว่ า 20 ปี

(VN08_เว้ ดานัง บานาฮิล PG_ส.ค.-ธ.ค.18)

บินตรงโดยสายการบินบางกอกแอรเวย

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
เดินทางตลอดเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2561

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ. 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

กําหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-เจดียเ์ ทียนมู่-สุสานกษัตริยไ์ คดิงห์-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ํ าหอม (-/-/เย็น)
08.30 น. พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)โดยมีเจ้าหน้าที่
อํานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน

11.00น. ออกเดินทางสูเ่ มืองดานังโดยเที่ยวบิน PG 947** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
12.35 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่ านพิธีการตรวจคนเข า้ เมืองเป็ นที่เรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้ งถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับ
ประเทศไทย) เมืองดานังเป็ นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญและเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ4 ของประเทศ
เวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ ้านชาวประมงจนกลายเป็ นเมืองท่าทีส่ าํ คัญ
จากนัน้
เดินทางเขา้ สู่ เมืองเว้ เมืองทีม่ คี วามเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและ
ทรงคุณค่ าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับ ของตนเอง เว้ จึงได้รบั การยืนยันจาก องค์ก าร
ยู เนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเ้ ป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ ป็ น
มรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มอี ยู่ในประเทศเวียดนามใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง
จากนัน้
นําท่านเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริยร์ าชวงศ์เหวียนพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็ นที่ประทับของพระมหากษัตริยร์ าชวงศ์เหวียน13
พระองค์ พระราชวังแห่งนี้ตงั้ อยู่ใจกลางเมือง เป็ นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงาม
แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีนจากนัน้ อิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาด Dong
Ba เป็ นตลาดใหญ่ ตัง้ อยู่ ริม ฝัง่ แม่ นาํ้ หอมรอบนอกจะเป็ นสิน ค้าของที่ระลึก เป็ น
ส่วนมาก ด้านในเป็ นของใช้ ทัว่ ไป
คํา่
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นําท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น้ําหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพ้ นื เมือง
พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
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วันที่สอง เจดียเ์ ทียนมู่-สุสานกษัตริยไ์ คดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บา้ นกัม๊ ทาน-นัง่ เรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊ กเกี๋ยน-บ้าน
โบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู (เช้า/กลางวัน/เย็น)
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลังอาหาร นําท่านชม เจดียเ์ ทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลัน่ กัน 7 ชัน้ ซึ่งแต่ละชัน้
แทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตัง้ เด่นอยู่ริมฝัง่ แม่นาํ้ หอม
จากนั้น นํ าท่า นชม สุส านกษัตริยไ์ คดิง ห์สุสานแห่ งนี้เป็ นเพีย งสุ สานเดีย วที่มีการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข ้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตกทางเดินขึ้นสุสานได้รบั การ
ตกแต่งเป็ นบันไดมังกรอันโอ่อ่า
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหาร SEA FOOD
จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนัน้ อดีตเคยเป็ นเมืองท่า การค้าที่สาํ คัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็ น
ศูนย์กลางของการ แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให ้ฮอยอันเป็ นเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมเนื่องจากเป็ นสถานทีส่ าํ คัญทางประวัตศิ าสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยงั คงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้นาํ
ท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข ้าสู่ตวั เมืองฮอยอัน
จากนัน้
นําท่านเดินทางสู่หมู่บา้ นกัม๊ ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นัง่ เรือกระด้งCam Thanh
Water Coconut Villageหมู่บา้ นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้ อยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่นาํ้
ในอดีตช่ วงสงครามที่น่ีเป็ นที่พกั อาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลัก ของคนที่น่ีคือ อาชีพ
ประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้ นจะขับร้องเพลง
พื้นเมือง ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะหยอกลอ้ กันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรี
สุดสนุกสนาน
จากนั้น นําท่านชมวัดฟุ๊ กเกีย๋ นเป็ นสมาคมชาวจีนทีใ่ หญ่และเก่าแก่ทส่ี ุดของเมืองฮอยอันใช้เป็ นทีพ่ บปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มจี ุดเด่นอยู่ท่ี
งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทําบุญต่ออายุโดยพิธสี มัยโบราณ คือ การนําธูปทีข่ ดเป็ นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็ น
สิริมงคลแก่ท่าน
จากนั้น นําชมOld House of Tan Skyบ้านโบราณ ซึ่งเป็ นชื่อเจ้าของบา้ นเดิมชาวเวียดนามที่มฐี านะดี ชมบา้ นไม้ท่เี ก่ าแก่ และสวยงามที่สุด
ของเมืองฮอยอันสร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบนั ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี และยังเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของทายาทรุ่นทีเ่ จ็ดของตระกูล การ
ออกแบบตัวอาคารเป็ นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ป่ นุ และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียน
ไทฮ็อกทําเป็ นร้านบูตคิ ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกลแ้ ม่นาํ้ ทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรือพายสัญจรไป
มาในแม่นาํ้ ทูโบนได้เป็ นอย่ างดีนาํ ชม สะพานญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ป่ ุนเมื่อ 400 กว่าปี มาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจ้า
ศักดิ์สทิ ธิ์ ทีส่ ร้างขึ้นเพือ่ สวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ป่ นุ เชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต้พภิ พส่วนตัวอยู่ท่อี ินเดียและหางอยู่ท่ญ
ี ่ปี ่ นุ ส่วนลําตัว
อยู่ทเ่ี วียดนาม เมือ่ ใดทีม่ งั กรพลิกตัวจะเกิดนํา้ ท่วมหรือแผ่นดินไหวชาวญี่ป่ นุ จึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัด
มันจะได้ไม่เกิดภัยพิบตั ขิ ้นึ อีกในบริเวณไม่ไกลกัน นําท่านชมศาลกวนอูซ่งึ อยู่บนสะพาน ญี่ป่ นุ และทีฮ่ อยอันชาวบ ้านจะนําสินค้าต่าง ๆ
ไว้ทห่ี น้าบา้ น เพือ่ ขายใหแ้ ก่นกั ท่องเทีย่ วท่านสามารถซื้อของทีร่ ะลึก เป็ นของฝากกลับบ ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋ าโคมไฟ เป็ นต้น
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คํา่
จากนั้น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูท่ ่พี กั **โรงแรม PHO HOI RESORT Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

วันที่สาม ฮอยอัน-นัง่ กระเช้าขึ้นเขาบาน่ าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์องึ๋ -สะพานมังกร

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น นําทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองฮอยอัน1 ชัว่ โมงบานาฮิลล์เป็ นที่ตาก
อากาศทีด่ ที ส่ี ุดในเวียดนามกลางได้คน้ พบในสมัยทีฝ่ รัง่ เศสเขา้ มาปกครองเวียดนามได้มี
การสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างทีพ่ กั โรงแรมสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็ น
สถานทีพ่ กั ผ่อนในระหว่างการรบระหว่างทีน่ งั ่ กระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงาม
เราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทงั้ นํา้ ตก Toc Tienและลําธาร Suoi no (ในฝัน)
จากนั้น นัง่ กระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ก ระเช้าแห่งบานาฮิลล์น้ ีได้รบั การบันทึกสถิติโลกโดยWorld
Record ว่าเป็ นกระเช้าไฟฟ้ าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาว
ทัง้ สิ้น 5,042 เมตรและเป็ นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะได้สมั ผัสปุย
เมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตํา่ กว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิ์อนั สดชื่นจนทําใหท้ ่าน
อาจลืมไปเสียด้วยซํา้ ว่าที่น่ีไม่ใช่ ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทัง้ ปี ประมาณ
10 องศาเท่านัน้ จุดทีส่ ูงที่สุดของบานาฮิลล์มคี วามสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่ าที่อุดม
สมบูรณ์อากาศทีห่ นาวเย็นเฉลี่ยตลอดทัง้ ปี ประมาณ 10 องศาเท่านัน้ จุดที่สูงที่สุดของบา
นาฮิลล์ มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่ าที่อุดมสมบูรณ์ นําท่านชมสะพานสีทอง
สถานทีท่ ่องเทีย่ วใหม่ล่าสุด ตัง้ โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่ าฮิลล์
บ่าย
จุดที่ส ร้างความตื่นเต้นให น้ กั ท่ องเที่ยวมองดู อย่ างอลัง การที่ซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ หแ์ ห่ ง
ตํานานและจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุ ก The Fantasy Park (รวมค่าเครื่อง
เล่นบนสวนสนุ ก ยกเว้น รถรางและบ้านผีสงิ ที่ไม่รวมให้ในรายการ)ที่เป็ นส่วนหนึ่งของ
บาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่ นทา้ ทายความมันส์ของหนัง 4D,
ระทึกขวัญกับบา้ นผีสงิ และอื่นๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุน
เวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสันประสาทอี
่
กมากมายหรือช้อปปิ้ งซื้อของทีร่ ะลึกภายใน
สวนสนุ ก อย่ างจุใจและอีก มากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กนั อย่ างเต็มที่ใหท้ ่านได้
สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิด
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แวะสักการะ วัดลินห์องึ๋ เป็ นวัดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็ นสถานที่บูชาเจ้า
แม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบา้ นแถบนี้นอกจากนี้ยงั มีรูปปัน้ ปูนขาวเจ้าแม่
กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตัง้ อยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังใหภ้ ูเขาและหันหน้า
ออกทะเลคอยปกป้ องคุม้ ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝัง่ วัดแห่งนี้นอกจากเป็ นสถานที่
ศักดิ์สทิ ธิ์ทช่ี าวบา้ นมากราบไหว้บูชาและขอพรแลว้ ยังเป็ นอีกหนึ่งสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ วยงามเป็ นอีกนึ่ง
จุดชมวิวทีส่ วยงามชองเมือง ดานัง
พิเศษ!!นําท่านนัง่ รถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานัง ซึ่งเป็ นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม
จากนั้น นําท่าน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์
ความสําเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ทีม่ คี วามยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสอง
ฟากฝัง่ ของแม่นาํ้ ฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็ น
สัญลักษณ์ของการฟื้ นคืนประเทศ และเป็ นการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิ ดใช้งานตัง้ แต่
ปี 2013ด้ว ยสถาปัต ยกรรมที่บ วกกับเทคโนโลยีส มัย ใหม่ ท่ีไ ด้ร ับ แรงบัน ดาลใจจากตํา นานของ
เวียดนามเมือ่ กว่าหนึ่งพันปี มาแลว้
คํา่
บริการอาหารเย็นที่หอ้ งอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูท่ ่พี กั **โรงแรมGalavina Hotel or Nhu Minh Beach Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
จากนัน้

วันที่ส่ี

ดานัง-ช้อปปิ้ งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

 (เช้า/-/-)

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้
นําท่านเดินเทีย่ วและช้อปปิ้ งใน ตลาดฮาน ซึ่งก็มสี นิ ค้าหลากหลายชนิด เช่ นผ้า เหลา้ บุหรี่ และของกินต่างๆ เป็ นตลาดสดและขาย
สินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง
จากนัน้
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
13.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 948
*มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง *
15.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
........................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน PG
เริ่มเดินทาง
2 ส.ค.61
10 ส.ค.61
16 ส.ค.61
23 ส.ค.61
30 ส.ค.61
6 ก.ย.61
13 ก.ย.61
20 ก.ย.61
27 ก.ย.61
4 ต.ค.61
12 ต.ค.61
19 ต.ค.61
21 ต.ค.61
26 ต.ค.61
1 พ.ย.61
8 พ.ย.61
15 พ.ย.61
22 พ.ย.61
29 พ.ย.61
7 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61

กลับจากเดินทาง จํานวน
5 ส.ค.61
13 ส.ค.61
19 ส.ค.61
26 ส.ค.61
2 ก.ย.61
9 ก.ย.61
16 ก.ย.61
23 ก.ย.61
30 ก.ย.61
7 ต.ค.61
15 ต.ค.61
22 ต.ค.61
24 ต.ค.61
29 ต.ค.61
4 พ.ย.61
11 พ.ย.61
18 พ.ย.61
25 พ.ย.61
2 ธ.ค.61
10 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61
17 ธ.ค.61
23 ธ.ค.61
1 ม.ค.62
2 ม.ค.62

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

พักเดี่ยว

12,900

12,900

11,900

3,000

13,900

13,900

12,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

13,900

13,900

12,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

13,900

13,900

12,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

13,900

13,900

12,900

3,000

13,900

13,900

12,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

18,900

18,900

17,900

3,000

18,900

18,900

17,900

3,000
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ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃÃÇÁ
- µÑÇë à¤Ã×Íè §ºÔ¹ªÑ¹é ·ÑÈ¹Ò¨Ãä» -¡ÅÑº¾ÃŒÍÁ¡ÃØ» ÍÂÙµ‹ Í‹ µŒÍ§àÊÕÂ¤‹Òà»ÅÕÂè ¹á»Å§µÑÇë
- ·Õè¾¡Ñ âÃ§áÃÁµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ 3 ¤×¹ (¡Ã³ÕÁÒäÁ‹¤Ãº¤Ùá‹ ÅÐäÁ‹µÍŒ §¡ÒÃà¾ÔÁè à§Ô¹¾Ñ¡ËŒÍ§à´ÕÂè Ç)
- ÍÒËÒÃµÒÁÃÒÂ¡ÒÃÃÐºØ(Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÊÅÑºÁ×Íé ËÃ×Íà»ÅÕÂè ¹á»Å§àÁ¹ÙÍÒËÒÃµÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³)
- ¤‹Òà¢ŒÒªÁÊ¶Ò¹·Õµè ÒÁÃÒÂ¡ÒÃÃÐºØ
- ¤‹ÒÃ¶â¤ŒªÃÑº-Ê‹§Ê¶Ò¹·Õè·Í‹ §à·ÕÂè ÇµÒÁÃÒÂ¡ÒÃÃÐºØ
- ¤‹Òä¡´·ÍŒ §¶Ô¹è áÅÐËÑÇË¹ŒÒ·ÑÇÃ¹Òí à·ÕÂè ÇµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ
- »ÃÐ¡Ñ¹ÍØºµÑ àÔ ËµØÇ§à§Ô¹1,000,000 ºÒ· (à»š¹ä»à§×Íè ¹ä¢µÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁ)
- ÀÒÉÕ¹Òéí ÁÑ¹áÅÐÀÒÉÕµÇÑë ·Ø¡ª¹Ô´(Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôà¡çºà¾ÔÁè ËÒ¡ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹»ÃÑº¢Ö¹é ¡‹Í¹ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§)
- ¤‹ÒÃÐÇÒ§¹éÒí Ë¹Ñ¡¡ÃÐà»‰ÒäÁ‹à¡Ô¹ 20 ¡¡.µ‹Í 1 ãº
ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃäÁ‹ÃÇÁ
- ÀÒÉÕËÑ¡ ³ ·Õ¨è Ò‹ Â 3%áÅÐÀÒÉÕÁÅÙ ¤‹Òà¾ÔÁè 7%
- ¤‹Ò·íÒË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ä·Â áÅÐ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÊíÒËÃÑº¼Ù¶Œ Í× ¾ÒÊ»ÍÃµµ‹Ò§ªÒµÔ
- ¤‹ÒãªŒ¨Ò‹ ÂÊ‹Ç¹µÑÇ ÍÒ·Ô ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×Íè §´×Áè ·ÕÊè §èÑ à¾ÔÁè ¾ÔàÈÉ,â·ÃÈÑ¾·-â·ÃÊÒÃ,ÍÔ¹àµÍÃà¹çµ,ÁÔ¹ºÔ ÒÃ,«Ñ¡ÃÕ´·Õäè Á‹ä´ŒÃÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃ
- ¤‹ÒãªŒ¨Ò‹ ÂÍÑ¹à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹,ÍØºµÑ ÀÔ ÂÑ ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ,¡ÒÃ»ÃÐ·ŒÇ§,¡ÒÃ¨ÅÒ¨Å,¡ÒÃ¹Ñ´ËÂØ´§Ò¹,¡ÒÃ¶Ù¡»¯ÔàÊ¸
äÁ‹ãËŒÍÍ¡áÅÐà¢ŒÒàÁ×Í§¨Ò¡à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õµè ÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§áÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¡ÃÁáÃ§§Ò¹·Ñ§é ·Õàè Á×Í§ä·ÂáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È«Ö§è ÍÂÙ¹‹ Í¡àË¹×Í
¤ÇÒÁ¤Çº¤ØÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï
- ¤‹Ò·Ô»ä¡´·ÍŒ §¶Ô¹è ,¤¹¢ÑºÃ¶,¼ÙªŒ Ç‹ Â¤¹¢ÑºÃ¶ 800ºÒ·/·ÃÔ»/ÅÙ¡·ÑÇÃ 1 ·‹Ò¹(ºÑ§¤ÑºµÒÁÃÐàºÕÂº¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¢Í§»ÃÐà·È¤‹Ð)
- ¤‹Ò·Ô»ËÑÇË¹ŒÒ·ÑÇÃµÒÁÊÔ¹¹éÒí ã¨¢Í§·Ø¡·‹Ò¹¤‹Ð(äÁ‹ÃÇÁã¹·Ô»ä¡´·ÍŒ §¶Ô¹è áÅÐ¤¹¢ÑºÃ¶¹Ð¤Ðáµ‹äÁ‹º§Ñ ¤Ñº·Ô»¤‹Ð)
¡ÒÃªíÒÃÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ
- ªíÒÃÐâ´Âà§Ô¹Ê´
- ªíÒÃÐ´ŒÇÂàªç¤ ËÃ×Íá¤ªàªÕÂÃàªç¤ ÊÑè§¨‹ÒÂã¹¹ÒÁºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ ÍÔ¹àµÍÃ á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ» ¨íÒ¡Ñ´
- ¡ÃØ³Ò¨Í§¡‹Í¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ ¾ÃŒÍÁªíÒÃÐ¤‹ÒÁÑ´¨íÒ·‹Ò¹ÅÐ 10,000.- ºÒ·
- ªíÒÃÐ´ŒÇÂ¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¼‹Ò¹ºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ (¡ÃØ³Òá¿¡«ãº¹íÒ½Ò¡ÁÒÂÑ§àºÍÃ 02-231-3399)
ª×Íè ºÑÞªÕ ºÃÔÉ·Ñ àÍ¿ÇÕ¹ÇÔ ÍÔ¹àµÍÃ á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ» ¨íÒ¡Ñ´
¸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¢ÒÍâÈ¡·ÒÇàÇÍÃ
àÅ¢·Õè 234-2-012317 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¡Ã³ÕªÒí ÃÐ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´Ôµ ÁÕ¤Ò‹ ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÙ´ºÑµÃ 3 % ¨Ò¡ÂÍ´·Õè·Òí ¡ÒÃÃÙ´
·Ò§ºÃÔÉÑ·àÍ¿ÇÕ¹ÇÔ Ï äÁ‹Á¹Õ âÂºÒÂãËŒ·Ò‹ ¹ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å
·Ñé§¹Õàé ¾×Íè ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹¢Í§·‹Ò¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ
à§×Íè ¹ä¢¡ÒÃÊíÒÃÍ§·Õ¹è §Ñè
1.¡ÃØ³Ò¨Í§·ÑÇÃÅÇ‹ §Ë¹ŒÒ ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ¾ÃŒÍÁªíÒÃÐÁÑ´¨íÒ 5,000 ºÒ·Ê‹Ç¹·Õàè ËÅ×ÍªíÒÃÐ·Ñ¹·Õ¡Í‹ ¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§äÁ‹¹ÍŒ Â¡Ç‹Ò15 ÇÑ¹ ÁÔ©Ð¹Ñ¹é ¶×Í
Ç‹Ò·‹Ò¹Â¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµ(Ô ª‹Ç§à·È¡ÒÅ¡ÃØ³ÒªíÒÃÐ¡‹Í¹à´Ô¹·Ò§ 21 ÇÑ¹)
2.¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡
2.1 Â¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 30 ÇÑ¹ ºÃÔÉÑ·Ï¨Ð¤×¹à§Ô¹¤‹ÒÁÑ´¨íÒãËŒ·§Ñé ËÁ´ Â¡àÇŒ¹ã¹¡Ã³ÕÇ¹Ñ ËÂØ´à·È¡ÒÅ,ÇÑ¹ËÂØ´¹Ñ¡¢Ñµ
Ä¡É ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ô¡ì ÒÃ¤×¹à§Ô¹ÁÑ´¨íÒâ´ÂäÁ‹ÁàÕ §×Íè ¹ä¢ã´æ·Ñ§é ÊÔ¹é
2.2 Â¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 15-30 ÇÑ¹ ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ËÑ¡¤‹Ò·ÑÇÃ 50%áÅÐÃÔºà§Ô¹ÁÑ´¨íÒ·Ñ§é ËÁ´
2.3 Â¡àÅÔ¡ÀÒÂã¹ 14 ÇÑ¹ ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ºÃÔÉ·Ñ Ï¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ô¡ì ÒÃ¤×¹à§Ô¹¤‹Ò·ÑÇÃ·§Ñé ËÁ´äÁ‹ÇÒ‹ ¡Ã³Õã´æ·Ñ§é ÊÔ¹é
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3. ¡Ã³Õà¨çº»†ÇÂ ¨¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à´Ô¹·Ò§ä´Œ «Ö§è ¨ÐµŒÍ§ÁÕãºÃÑºÃÍ§á¾·Â¨Ò¡âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÑºÃÍ§ ºÃÔÉ·Ñ Ï¨Ð·íÒ¡ÒÃàÅ×Íè ¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§·‹Ò¹ä»ÂÑ§
¤³Ðµ‹Íä»áµ‹·§Ñé ¹Õé·Ò‹ ¹¨ÐµŒÍ§àÊÕÂ¤‹ÒãªŒ¨Ò‹ Â·Õäè Á‹ÊÒÁÒÃ¶Â¡àÅÔ¡ËÃ×ÍàÅ×Íè ¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§ ã¹¡Ã³Õà¨çº»†ÇÂ¡Ð·Ñ¹ËÑ¹¡‹Í¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ
à¾ÕÂ§ 7 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ ·Ò§ºÃÔÉ·Ñ Ï¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôãì ¹¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹·Ø¡¡Ã³Õ
4.ºÃÔÉÑ·Ï¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôãì ¹¡ÒÃà¡çº¤‹ÒãªŒ¨Ò‹ Â·Ñ§é ËÁ´¡Ã³Õ·Ò‹ ¹Â¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áÅÐÁÕ¼Å·íÒãËŒ¤³Ðà´Ô¹·Ò§äÁ‹¤ÃºµÒÁ¨íÒ¹Ç¹·Õºè ÃÔÉ·Ñ Ï¡íÒË¹´äÇŒ
(15 ·‹Ò¹¢Ö¹é ä»)à¹×Íè §¨Ò¡à¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂµ‹Í·Ò§ºÃÔÉ·Ñ ÏáÅÐ¼ÙàŒ ´Ô¹·Ò§Í×¹è ·Õàè ´Ô¹·Ò§ã¹¤³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹ ºÃÔÉÑ·µŒÍ§¹íÒä»ªíÒÃÐ¤‹ÒàÊÕÂËÒÂµ‹Ò§æ·Õèà¡Ô´
¨Ò¡¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡¢Í§·‹Ò¹
5. ¤³Ð¼ÙàŒ ´Ô¹·Ò§¨íÒ¹Ç¹ 10 ·‹Ò¹¢Ö¹é ä»¨Ö§ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ã¹¡Ã³Õ·ÁÕè ¼Õ àÙŒ ´Ô¹·Ò§äÁ‹¶§Ö 10 ·‹Ò¹äÁ‹ÁËÕ ÇÑ Ë¹ŒÒ·ÑÇÃä·ÂÃ‹ÇÁà´Ô¹·Ò§ä»´ŒÇÂâ´Â·Ò§ºÃÔÉ·Ñ Ï
¨Ðá¨Œ§ãËŒ·Ò‹ ¹·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ 7 ÇÑ¹¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
6.¡Ã³Õ·Õè·Ò‹ ¹µŒÍ§ÍÍ¡µÑÇë ÀÒÂã¹ àª‹¹ (µÑÇë à¤Ã×Íè §ºÔ¹,µÑÇë Ã¶·ÑÇÃ,µÑÇë Ã¶ä¿) ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁ·Õàè ¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè·¡Ø ¤ÃÑ§é
¡‹Í¹·íÒ¡ÒÃÍÍ¡µÑÇë à¹×Íè §¨Ò¡ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕÂè ¹ä¿Å·ºÔ¹ ËÃ×Í àÇÅÒºÔ¹ â´ÂäÁ‹ä´Œá¨Œ§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔÁè àµÔÁ
- ºÃÔÉÑ·ÏÁÕÊÔ·¸Ôãì ¹¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§â»Ãá¡ÃÁ·ÑÇÃã¹¡Ã³Õ·àÕè ¡Ô´àËµØÊ´Ø ÇÔÊÂÑ ¨¹äÁ‹ÍÒ¨á¡Œä¢ä´Œ
- à·ÕÂè ÇºÔ¹ , ÃÒ¤ÒáÅÐÃÒÂ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕÂè Ç ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕÂè ¹á»Å§ä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁâ´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§¼Å»ÃÐâÂª¹¢Í§¼ÙàŒ ´Ô¹·Ò§à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ
- Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§µŒÍ§ÁÕÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹àËÅ×ÍäÁ‹¹ÍŒ Â¡Ç‹Ò 6 à´×Í¹ áÅÐºÃÔÉ·Ñ ÏÃÑºà©¾ÒÐ¼ÙÁŒ ¨Õ ´Ø »ÃÐÊ§¤à´Ô¹·Ò§à¾×Íè ·‹Í§à·ÕÂè Çà·‹Ò¹Ñ¹é (Ë¹Ñ§Ê×Í
à´Ô¹·Ò§µŒÍ§ÁÕÍÒÂØàËÅ×ÍãªŒ§Ò¹äÁ‹¹ÍŒ Â¡Ç‹Ò 6 à´×Í¹ ºÃÔÉ·Ñ ÏäÁ‹ÃºÑ ¼Ô´ªÍºËÒ¡ÍÒÂØàËÅ×ÍäÁ‹¶§Ö áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à´Ô¹·Ò§ä´Œ )
- ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¨ÐäÁ‹ÃºÑ ¼Ô´ªÍºã´æ·Ñ§é ÊÔ¹é ËÒ¡à¡Ô´¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹,¡ÒÃ»ÃÐ·ŒÇ§,¡ÒÃ¹Ñ´ËÂØ´§Ò¹,¡ÒÃ¡‹Í¨ÅÒ¨Å ËÃ×Í¡Ã³Õ·Ò‹ ¹¶Ù¡»®Ô
àÊ¸¡ÒÃà¢ŒÒËÃ×ÍÍÍ¡àÁ×Í§¨Ò¡à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õµè ÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ ËÃ×Í à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ¡è ÃÁáÃ§§Ò¹·Ñ§é ¨Ò¡ä·ÂáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È«Öè§ÍÂÙ¹‹ Í¡àË¹×Í¤ÇÒÁ
ÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ºÃÔÉÑ·ÏËÃ×ÍàËµØÀÂÑ ¾ÔºµÑ ·Ô Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ(«Öè§ÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐµŒÍ§ÂÍÁÃÑºã¹à§×Íè ¹ä¢¹Õãé ¹¡Ã³Õ·àÕè ¡Ô´àËµØÊ´Ø ÇÔÊÂÑ «Ö§è ÍÒ¨¨Ð»ÃÑºà»ÅÕÂè ¹
â»Ãá¡ÃÁµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ)
- ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¨ÐäÁ‹ÃºÑ ¼Ô´ªÍºã´æ·Ñ§é ÊÔ¹é ËÒ¡¼ÙàŒ ´Ô¹·Ò§»ÃÐÊºàËµØÊÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹¨Ò¡âÃ¤»ÃÐ¨íÒµÑÇ «Ö§è äÁ‹ä´Œà¡Ô´¨Ò¡ÍØºµÑ àÔ ËµØã¹ÃÒÂ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕÂè Ç
(«Öè§ÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐµŒÍ§ÂÍÁÃÑºã¹à§×Íè ¹ä¢¹Õãé ¹¡Ã³Õ·àÕè ¡Ô´àËµØÊ´Ø ÇÔÊÂÑ «Ö§è ÍÂÙ¹‹ Í¡àË¹×Í¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ·ÑÇÃ)
- ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¨ÐäÁ‹ÃºÑ ¼Ô´ªÍºã´æ·Ñ§é ÊÔ¹é ËÒ¡·‹Ò¹ãªŒºÃÔ¡ÒÃ¢Í§·Ò§ºÃÔÉ·Ñ ÏäÁ‹¤Ãº ÍÒ·Ô äÁ‹à·ÕÂè ÇºÒ§ÃÒÂ¡ÒÃ,äÁ‹·Ò¹ÍÒËÒÃºÒ§Á×Íé ,à¾ÃÒÐ
¤‹ÒãªŒ¨Ò‹ Â·Ø¡ÍÂ‹Ò§·Ò§ºÃÔÉ·Ñ Ïä´ŒªÒí ÃÐ¤‹ÒãªŒ¨Ò‹ ÂãËŒµÇÑ á·¹µ‹Ò§»ÃÐà·ÈáººàËÁÒ¨‹ÒÂ¢Ò´ ¡‹Í¹à´Ô¹·Ò§àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇà»š¹¡ÒÃªíÒÃÐàËÁÒ¢Ò´
- ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï¨ÐäÁ‹ÃºÑ ¼Ô´ªÍºã´æ·Ñ§é ÊÔ¹é ËÒ¡à¡Ô´ÊÔ§è ¢Í§ÊÙÞËÒÂ¨Ò¡¡ÒÃâ¨Ã¡ÃÃÁáÅÐËÃ×Íà¡Ô´ÍØºµÑ àÔ ËµØ·àÕè ¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ·¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕÂè Ç
àÍ§ËÃ×Íã¹¡Ã³Õ·¡Õè ÃÐà»‰Òà¡Ô´ÊÙÞËÒÂËÃ×ÍªíÒÃØ´¨Ò¡ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹
- ¡Ã³Õ·¡Õè ÒÃµÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§·Ñ§é ·Õ¡è ÃØ§à·¾ÏáÅÐã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È»®ÔàÊ¸ÁÔãËŒà´Ô¹·Ò§ÍÍ¡ËÃ×Íà¢ŒÒ»ÃÐà·È·ÕÃè ÐºØäÇŒã¹ÃÒÂ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ºÃÔÉÑ·Ï¢Í
Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôì·¨Õè ÐäÁ‹¤¹× ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃäÁ‹ÇÒ‹ ¡Ã³Õã´æ·Ñé§ÊÔ¹é
- µÑÇë à¤Ã×Íè §ºÔ¹à»š¹µÑÇë ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ ¡Ã³Õ·Õè·Ò‹ ¹äÁ‹à´Ô¹·Ò§¾ÃŒÍÁ¤³ÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒàÅ×Íè ¹ÇÑ¹ËÃ×Í¤×¹à§Ô¹áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕÂè ¹ª×Íè ä´Œ
- àÁ×Íè ·‹Ò¹µ¡Å§ªíÒÃÐà§Ô¹äÁ‹ÇÒ‹ ·Ñ§é ËÁ´ËÃ×ÍºÒ§Ê‹Ç¹¼‹Ò¹µÑÇá·¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ÏËÃ×ÍªíÒÃÐâ´ÂµÃ§¡Ñº·Ò§ºÃÔÉ·Ñ Ï ·Ò§ºÃÔÉ·Ñ Ï¨Ð¶×ÍÇ‹Ò·‹Ò¹ä´ŒÂÍÁÃÑº
ã¹à§×Íè ¹ä¢¢ŒÍµ¡Å§µ‹Ò§æ·Õèä´ŒÃÐºØäÇŒ¢ÒŒ §µŒ¹¹Õáé ÅŒÇ·Ñ§é ËÁ´
- ¡ÃØ» ·Õàè ´Ô¹·Ò§ª‹Ç§ÇÑ¹ËÂØ´ËÃ×Íà·È¡ÒÅ·Õµè ÍŒ §¡ÒÃÑ¹µÕÁ´Ñ ¨íÒ¡ÑºÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ËÃ×Í¼‹Ò¹µÑÇá·¹ã¹»ÃÐà·ÈËÃ×Íµ‹Ò§»ÃÐà·È ÃÇÁ¶Ö§à·ÕÂè ÇºÔ¹¾ÔàÈÉ
àª‹¹ Charter Flight , Extra Flight¨ÐäÁ‹Á¡Õ ÒÃ¤×¹à§Ô¹ÁÑ´¨íÒËÃ×Í¤‹Ò·ÑÇÃ·§Ñé ËÁ´
** ¡‹Í¹µÑ´ÊÔ¹ã¨¨Í§·ÑÇÃ¤ÇÃÍ‹Ò¹à§×Íè ¹ä¢¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÍÂ‹Ò§¶‹Í§á·ŒáÅŒÇ¨Ö§ÁÑ´¨íÒà¾×Íè »ÃÐâÂª¹¢Í§·‹Ò¹àÍ§**
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Attn : คุณ____________________ Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์ กับ บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จํากัด
รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พือ่ ติดต่อรับเอกสาร

วันเดินทาง

โทร

จํานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
จํานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด

คน (ผูใ้ หญ่
ห้อง (ห้องพักคู่

แฟกซ์

ท่าน / เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
ห้องพักเดี่ยว

ท่าน)
ห้องพัก 3 เตียง

)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู ไ ไม่ทานสัตว์ปีก
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา
ผูใ้ หญ่
เด็ก
ค่าตัว๋ เพิม่ / ลด
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว
ลงชื่อ
(
วันที่

ทานมังสาวิรัต

ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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