บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/1967

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ กว่ า 20 ปี
(ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน)

ทัวร์เวียดนามดีด!ี !
WORLD HERRITAGE VIETNAM
<< ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ >> 4วัน 3 คืน
เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึน้ ชือ่ มกดกโลก
สนุกสนานเต็มอิม่ ทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK
อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์
ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้า้ ทีส่ ะพานมังกร

เพิม่ พิเศษ !! นัง่ เรือกระด้ง ที่ฮอยอัน
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตน์ านาชาติสดุ หรู ทีย่ อดเขา Bana Hill
ลิม้ รสอาหารชาววัง
อาหารทะเลขึน้ ชื่อของเมืองดานัง , กุง้ มังกรฮ่องเต้
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รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง
กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา
(B/D)
07.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่าน
09.50 น.
ออกเดินทางสู่ ดานังเที่ยวบินที่FD636 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
11.30 น.
ถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น้า ท่ านเดิน ทางโดยรถโค้ ชปรั บอากาศ สู่ เว้ เป็น อาณาจัก รโบราณและเมื องหลวงเก่ า แก่ ข องประเทศ
เวียดนาม และ ณ ปัจจุบนั นี้ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกอย่างเป็นทางการจากองค์การยูเนสโกน้าชม
สุ ส านกษั ต ริ ย์ ไคดิ น ห์ กษั ต ริ ย์ ล้ า ดั บ ที่ 12 ของ
ราชวงศ์เหวียน ว่าเป็นสุสานที่สร้างได้วิจิตตระการตา
เป็นการผสมผสานระหว่าง จีนกับเวียดนาม สุสาน
แห่งนี้ถือว่าเป็นสุสานที่สร้างได้ตามหลัก ฮวงจุ้ย มาก
ที่สุด ชมภาพวาดมังกรในม่านเฆม ซึ่งวาดโดยศิลปิน
ที่ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ จากนั้น น้าท่านเพลิดเพลิน
กับการซื้อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้
ตั้งอยู่ติดริมแม่น้าหอม มี 2 ชั้น ขายทั้งสินค้าของที่
ระลึ ก ต่ า งๆ และของใช้ ป ระจ้ า วั น ซึ่ ง จะเห็ น ชาว
เวียดนามมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคั่ง
ค่้า
 รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !! อาหารชาววัง )
น้าท่านเข้าสู่ที่พักJASMINE HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองเว้)

วันที่สอง
เช้า

เว้ – แม่น้าหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน –
นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 - ดานัง (B/L/D)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้าท่านสู่ แม่น้าหอม ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบัน เสมือนน้าท่านย้อน
เวลาล่องเรือในบรรยากาศที่สวยงาม สองชายฝั่งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้า
เขี ย วขจี จากนั้ น ชม วั ด เจดีย์ เ ที ย นหมู่ เ จดีย์ ที่ ส ร้ างขึ้ น ในสมั ย จาม
ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ในแต่ละชั้นนั้น เป็นตัวแทนของ
ชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์ เทียน หมุ นี้ถือเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองเว้มาตั้งแต่ปี 1710

น้าท่านชม พระราชวังโบราณ(ไม่รวมรถราง)หรือพระราชวังหลวง
แห่งนครประวัติศาสตร์ สัมผัสความยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมือง
แห่งพระราชวังหลวง
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! อาหารซีฟู๊ด)
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จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.โดยรถบั ส ปรั บ อากาศ ใช้ เ ส้ น ทาง
ด่ว นไฮฟาน เส้นทางที่เลาะไหล่ เขา ชมทิ ว ทัศน์ที่เป็ น
ธรรมชาติซึ่งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ชื่อว่าเป็ น
ถนนสายที่ ส วยที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศเวี ย ดนาม
ตลอดสองข้ า งทาง ท่ า นได้ สั ม ผั ส บรรยากาศแบบ
ธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่น้า ชมการเพาะปลูกนา
ข้าวและไร่ผัก สวนผลไม้ ที่ยังคงใช้วิธีแบบดั้งเดิม น้า
ท่านแวะ หมู่บ้านกั๊มทาน เผื่อให้ท่านได้สนุกสนานกับ
การ นั่ ง เรือ กระด้ ง ระหว่ างล่อ งเรือ ท่า นจะได้ช มวิ ถี
ชีวิตและวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมืองของชาวบ้าน มีการร้องเพลงพื้นเมืองให้ท่านได้เพลิดเพลินในขณะที่
ล่องเรือด้วย

ค่้า
วันที่สาม

น้าชม เมืองโบราณฮอยอันเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้ซึ่งวีถีชีวิต ของชาว
เวียดนามโบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที่กาลเวลาได้หยุดนิ่ง ท่านจะ
ได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้งกวางตุ้งและแต้จิ๋ว
และบ้านช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บ้านโบราณที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้าง รวมถึงชาวบ้านร้านค้า
มากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่คอยต้องรับนักเที่ยวให้มาสัมผัสชีวิตและความร่มรื่นสมเป็นเมืองชนบท
แห่งหนึ่ง น้าท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียว
และเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน ชม
จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจ้าตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุ
กเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน น้าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลัง
บ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้ว ย
ความประณีต ด้านหน้าจะท้าเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็น
ท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่าน
เดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มี
เสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลกั ษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็น
อย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ้า
ตระกูล และร้านค้าต่างๆน้าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่าง
รวดเร็วทั้งขนาดและความส้าคัญ ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง
 รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! กุ้งมังกร ฮ่องเต้)
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ADINA HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองดานั
ดานัง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” –
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE – ตลาดฮาน –สะพานมังกร
(B/L/D)
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เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้าท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดี
ที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึน้ ไปบนภูเขา
สร้างที่พักโรงแรมสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆเพือ่ ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ

น้าท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ดื่มด่้าไปกับวิวทิวทัศน์ของ
เมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็น
กระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่
ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่
9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้น
ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท
และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาใน
วันที่อากาศสดใส ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้
โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี
ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น
น้าท่านแวะชม สวนดอกไม้ หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ และมี
โรงไวน์ Debay Wine Cellar ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยังมีวัดทางพุทธศาสนาที่
มีพระพุทธรูปสีขาวสูง 27 เมตร ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 22 ยูนิต3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

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

น้าท่านเดินจุดชมวิวแห่งใหม่ “สะพานทอง” หรือ
Golden Bridge ซึ่งสะพานสีทองแห่งนี้ยาว 150
เมตร โดยมีอุ้งมือหินขนาดยักษ์แบกรับสะพานไว้
เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศอันสดชื่น
และชมวิวทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ของเมืองดานังที่อยู่
เบื้องล่างอีกด้วย
เที่ยง

 รั บ ประทานอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร
(International buffet Bana Hill)
น้าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดย
สร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบา
นาฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D บ้านผีสิง ถ้้า
ไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน (รวมค่า
รถรางและค่าเครือ่ งเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ งึ้ และบ้านผีสงิ ทีไ่ ม่รวมให้ใน
รายการ)

สมควรแก่เวลาน้าท่านนั่งกระเช้าลงสู่ด้านล่าง

ค่้า
วันที่สี่
เช้า

จากนั้นน้าท่านกลับสู่ เมืองดานัง น้าท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน ตลาดที่รวมสินค้ามากมายเป็นที่
นิยมของชาวเวียดนามและต่างชาติ เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า กระเป๋า ของกิน และขายสินค้าพื้นเมืองของ
เมืองดานังน้าท่านชม สะพานมังกร(Dragon Bridge)
อี ก หนึ่ ง ที่ เ ที่ ย วดานั ง แห่ ง ใหม่ สะพานมั ง กร ไฟ
สัญลักษณ์ความส้าเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความ
ยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อ
สองฟากฝั่งของแม่น้าฮัน ประเทศเวียดนามสะพาน
มังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็น
สัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟู
เศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยได้ เ ปิ ด ใช้ ง านตั้ ง แต่
ปี 2013 ด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมที่ บ วกกั บ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากต้านานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
 รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ADINA HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองดานัง)
ดานัง - วัดหลินอึ๋ง – กรุงเทพฯ
(B)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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12.00 น.
13.35 น.

น้าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋งเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความ
เชื่อ ความศรัท ธาของธาตุทั้ง ห้า และจิต ใจของผู้คนอยู่ใ น
ที่น้ี เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหิน
อ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีท้าเลที่ตั้งดี
หั น หน้ า ออกสู่ ท ะเลและด้ า นหลั ง ชนภู เ ขา ตั้ ง อยู่ บ นฐาน
ดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปก
ปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ
ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์
เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์
ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง วัดแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ สวยงามเป็น
อีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินดานังเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD637
ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจในการในบริการ


อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
04-07 ต.ค. 61
12-15 ต.ค. 61
18-21 ต.ค. 61
25-28 ต.ค. 61
26-29 ต.ค. 61
08-11 พ.ย. 61
22-25 พ.ย. 61
29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61
20-23 ธ.ค. 61

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
11,500 บาท
13,900 บาท

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิม่
2,900 บาท
2,900 บาท

11,500 บาท

2,900 บาท

12,500 บาท
11,500 บาท

2,900 บาท
2,900 บาท

12,500 บาท

2,900 บาท

12,500 บาท

2,900 บาท

ราคานี้ ไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ /คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
1,500 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป (ช้าระทีส่ นามบินก่อนการเดินทาง)
ในกรณีทผี่ โู้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวันเดินทางทีท่ า่ นได้ทา้ การจองไว้กบั ทาง
บริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าทีท่ ราบ ก่อนการช้าระเงินค่าตัว๋ ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การรับผิดชอบทุกกรณี
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อัตรานีร้ วม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) ดอนเมือง–ดานัง–ดอนเมือง โดยสายการบิน
แอร์เอเซีย (FD)
ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
ประกั น ภั ย ในการเดิ น ทาง ในกรณี ที่ เสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ จะคุ้ ม ครองเป็ น จ้ า นวนเงิ น 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่้ากว่า 6 ปี
หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้
เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์
จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
ค่าระวางน้้าหนัก 20 กิโลกรัม
อัตรานีไ้ ม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป(ช้าระที่สนามบินก่อนการ
เดินทาง)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่
สั่งเพิ่ม, ค่าน้้าหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินก้าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ว ยจากโรค
ประจ้าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมน้้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น

เงือ่ นไขการจองทัวร์
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจ้าในการส้ารองที่นั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ท้าการจองภายใน 3 วัน) และที่น่ังจะถูก
ยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจ้าแล้วเท่านั้น
 งวดที่ 2 ช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง
ชือ่ บัญชี บริษทั เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จ้ากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ
สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์
เลขที่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย
สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์
เลขที่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สีลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา อโศกทาวเวอร์
เลขที่ 234-2-012317 บัญชีออมทรัพย์
กรณีช้าระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท้าการรูด ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช้าระเงิน
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการช้าระเงินของท่านเป็นส้าคัญ
หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิท์ ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ้า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ้าห้องพัก เป็นต้น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ้านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท้าเรื่อง ยื่นเอกสารไป
ยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการ
ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นส้าคัญ
ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งตัว๋ เครือ่ งบินและทีน่ งั่ บนเครือ่ งบิน
 ทางบริษัทได้ส้ารองที่นั่งพร้อมช้าระเงินมัดจ้าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิก์ ารเรียกเก็บค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
 หากตั๋วเครื่องบินท้าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก้าหนด เช่น
ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได้ (น้้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ้านาจในการให้ที่น่ัง Long leg ขึ้นอยู่
กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งโรงแรมทีพ่ กั
 เนื่ องจากการวางแปลนห้ องพัก ของแต่ ละโรงแรมแตกต่า งกั น จึ งอาจท้า ให้ห้ องพัก แบบห้อ งเดี่ย ว ( Single), ห้อ งคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair),
เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ้าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด
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หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหั วหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ ารใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ก้าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส้าคัญ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
ส้าหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ
การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
ปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คื อ
ร้านยา ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส้าหรับ จ้านวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ้านวนผู้เดิ นทาง 15 - 20
ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอย
รับที่สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่้ากว่า 15 ท่าน
ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
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Attn : คุณ

Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จากัด

รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พือ่ ติดต่อรับเอกสาร

จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด

วันเดินทาง
โทร

คน (ผูใ้ หญ่
ห้อง (ห้องพักคู่

แฟกซ์

ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ท่าน)
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง

)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่ างถูกต้องตามหนังสื อเดินทาง)

ลาดับ

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
ไม่ทานสัตว์ปีก
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา
ผูใ้ หญ่
เด็ก
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ทานมังสาวิรัต

ค่าตัว๋ เพิม่ / ลด
ลงชื่อ
(
วันที่

ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริ การ
ของเรา
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