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ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/1967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 
 

  (ดานัง เว้ ฮอยอนั บานาฮิลล์ 4 วนั 3 คนื) 

ทวัร์เวียดนามดีดี!!  
WORLD HERRITAGE VIETNAM 

<< ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ >> 4วัน 3 คืน 
เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึน้ชื่อมกดกโลก 

สนุกสนานเตม็อิ่มทัง้วันกับสวนสนุก FANTASY PARK 
อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮลิล์ 

ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน า้ ที่สะพานมังกร 

เพิม่พเิศษ !! น่ังเรือกระด้ง ทีฮ่อยอัน 
เมนูพเิศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาตสุิดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill 

ล้ิมรสอาหารชาววัง  
 

รายละเอยีดโปรแกรม 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ดานัง           (-/-/D) 

12.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1   เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

15.10 น. ออกเดินทางสู ่ดานังเที่ยวบินที ่FD638  พักผ่อนอิสระตามอัธยาศยับนเครื่อง 

17.00 น. ถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ADINA HOTELระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า(เมืองดานัง) 

วันที่สอง  ดานัง - ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – 

   จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 – เว้ –สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ -  แม่น้ าหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่  (B/L/D) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เส้นทาง

ด่วนไฮฟาน เส้นทางที่เลาะไหล่เขา ชมทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติซึ่งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ชื่อว่าเป็นถนน

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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สายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตลอด

สองข้างทาง ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ 

ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่น้ า ชมการเพาะปลูกนาข้าวและไร่

ผัก สวนผลไม้ ที่ยังคงใช้วิธีแบบดั้งเดิม น าท่านแวะ 

หมู่บ้านกั๊มทาน เผื่อให้ท่านได้สนุกสนานกับการ นั่ง

เรือกระด้ง ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมวิถี  ชีวิตและ

วัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนเมืองของชาวบ้าน มีการร้อง

เพลงพ้ืนเมืองให้ท่านได้เพลิดเพลินในขณะที่ล่องเรือ

ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าชม เมืองโบราณฮอยอันเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้ซึ่งวีถีชีวิต ของชาว

เวียดนามโบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที่กาลเวลาได้หยุดนิ่ง ท่านจะ

ได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้งกวางตุ้งและแต้จ๋ิว 

และบ้านช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บ้านโบราณที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้าง รวมถึงชาวบ้านร้านค้า

มากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่คอยต้องรับนักเที่ยวให้มาสัมผัสชีวิตและความร่มรื่นสมเป็นเมืองชนบท

แห่งหนึ่ง  น าท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียว

และเหลืองเป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหล่ียมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน ชม 

จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจ าตระกลู 

  ที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน น าท่าน

เดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101  ถนนเหวยีนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็น

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบู

ติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พัก

อาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขาย

ของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ย่ิงเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมี

ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่าง

น่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ าตระกูล และร้านค้าต่างๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่  เว้  เป็น

อาณาจักรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศ

เวียดนาม และ ณ ปัจจุบันนี้ได้รับการประกาศเป็นเมือง

มรดกอย่างเป็นทางการจากองค์การยูเนสโกน าชม 

สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ กษตัริย์ล าดับที่ 12 ของราชวงศ์เห

วียน ว่าเป็นสุสานที่สร้างได้วิจิตตระการตา เป็นการ
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ผสมผสานระหว่าง จีนกับเวียดนาม สุสานแห่งนี้ถือว่าเป็นสุสานที่สร้างได้ตามหลัก ฮวงจุ้ย มากที่สุด ชม

ภาพวาดมงักรในม่านเฆม ซึ่งวาดโดยศิลปินที่ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ  

  น าท่านสู่ แม่น้ าหอม ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากย่ิงในสมัยปัจจุบัน เสมือนน าท่านย้อน

เวลาล่องเรือในบรรยากาศที่สวยงาม สองชายฝั่งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้า

เขียวขจี  จากนั้นชม วัดเจดีย์เทียนหมู่ เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยจาม 

ประกอบด้วยหอคอย 8 เหล่ียม 7 ชั้น ในแต่ละชั้นนั้น เป็นตัวแทนของ

ชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์ เทียน หมุ นี้ถือเป็นสัญลักษณ์

ของเมืองเว้มาตั้งแต่ปี 1710  

                    

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !! อาหารชาววัง ) 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพักJASMINE HOTELระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า(เมืองเว้) 

 

วันที่สาม  เว้ - พระราชวังโบราณ – ดานัง – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน –สะพานมังกร    (B/L/D) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านชม พระราชวงัโบราณ(ไมร่วมรถราง)หรอืพระราชวังหลวง

แห่งนครประวัติศาสตร์ สัมผัสความย่ิงใหญ่และโอ่อ่าของประตู

เมืองแห่งพระราชวังหลวง  น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็น

เมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาด

และความส าคัญ ตั้ งอ ยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูง

ตอนกลาง 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ !! อาหารซีฟูด๊) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋งเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของ

เมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความ

ศรัทธาของธาตุทั ้งห้าและจิตใจของผู ้คนอยู่ในที่นี ้  เป็น

สถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่

ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีท าเลที่ตั้งดี หันหน้าออก

สู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม 

ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋ง

มีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาด

บ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลัก

ที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง วัดแห่งนี้ยังเป็น

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง   น าท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้ง

ใน ตลาดฮาน ตลาดท่ีรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมของชาวเวียดนามและต่างชาติ เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า 

กระเป๋า ของกิน และขายสินค้าพ้ืนเมืองของเมืองดานัง    น า

ท่านชม สะพานมังกร(Dragon Bridge) อีกหนึ่งที่เที่ยวดานัง

แห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของ

เวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 

เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ าฮัน ประเทศเวียดนาม

สะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็น

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/
https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/
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สญัลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วย

สถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากต านานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปี

มาแล้ว 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! กุ้งมังกร ฮ่องเต้) 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ADINA HOTELระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า(เมืองดานัง) 

วันที่สี ่  ดานัง - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” –  

    อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE - กรุงเทพฯ     (B/L/-) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล ์ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดี

ที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มกีารสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขา

สร้างที่พักโรงแรมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ 

 

 

 

 

 

 
 

 

น าท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮลิล์ดื่มด่ าไปกับวิวทิวทัศน์ของ

เมืองบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็น

กระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่

ยาวที่สุดในโลก ได้รบัการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 

มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไป

ถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และ

ได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวนัที่

อากาศสดใส ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่า

บานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี ประมาณ 17 

องศาเซลเซียสเท่านั้น   

น าท่านแวะชม สวนดอกไม้  หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส  ที่มีท้ังดอกไม้ ต้นไม้ และมี

โรงไวน์ Debay Wine Cellar ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยังมีวดัทางพุทธศาสนาที่

มีพระพุทธรูปสีขาวสูง 27 เมตร ที่สามารถ

มองเห็นได้แต่ไกล  
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น าท่านเดินจุดชมวิวแห่งใหม่ “สะพานทอง” หรือ 

Golden Bridge  ซึ่งสะพานสีทองแห่งนี้ยาว 150 

เมตร โดยมีอุ้งมือหินขนาดยักษ์แบกรบัสะพานไว้  

เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศอันสดชื่น 

และชมวิวทวิทศัน์อันกว้างใหญ่ของเมืองดานังที่อยู่

เบื้องล่างอีกด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

(International buffet Bana Hill)  

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนกุ FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดย

สร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบา

นาฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D  บ้านผีสิง ถ้ า

ไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมท้ังร้านค้าและร้านอาหารครบครนั  (รวมคา่

รถรางและคา่เครื่องเลน่บนสวนสนกุ ยกเวน้ พิพิธภณัฑห์ุน่ขีผ้ึง้และบา้นผีสงิที่ไมร่วมใหใ้น

รายการ) 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

  สมควรแก่เวลาน าท่านนั่งกระเช้าลงสู่ด้านล่าง น าท่านเดินทางสู่ สนามบินดานังเพ่ือเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 

17.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD639  

19.15 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจในการในบริการ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเดก็เสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พักเดียวเพิม่ 

02-05 พ.ย. 61 

09-12 พ.ย. 61 

16-19 พ.ย. 61 

23-26 พ.ย. 61 

30 พ.ย.- 03 ธ.ค. 61 

11,500 บาท 2,900 บาท 

02-05 ธ.ค. 61 11,900 บาท 2,900 บาท 

07-10 ธ.ค. 61 14,900 บาท 2,900 บาท 

14-17 ธ.ค. 61 11,500 บาท 2,900 บาท 

21-24 ธ.ค. 61 12,500 บาท 2,900 บาท 

28-31 ธ.ค. 61 15,900 บาท 2,900 บาท 

29 ธ.ค. 61- 01 ม.ค. 62 16,900 บาท 2,900 บาท 

30 ธ.ค. 61- 02 ม.ค.62 15,900 บาท 2,900 บาท 

04-07 ม.ค. 62 

11-14 ม.ค. 62 

18-21 ม.ค. 62 

25-28 ม.ค. 62 

11,500 บาท 
2,900 บาท 

 

01-04 ก.พ. 62 

08-11 ก.พ. 62 

16-19 ก.พ. 62 

14,900 บาท 2,900 บาท 

22-25 ก.พ. 62 11,500 บาท 2,900 บาท 

01-04 มี.ค. 62 

08-11 มี.ค. 62 

15-18 ม.ีค. 62 

22-25 มี.ค. 62 

11,500 บาท 2,900 บาท 

ราคานี ้ไมร่วมคา่ทปิ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่/คนขบัรถ/หัวหนา้ทัวร์จากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลกูทวัร ์1 ทา่น / ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 
 
ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดนิทางที่ท่านได้ท าการจองไว้กับ
ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
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อตัรานีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class)  ดอนเมือง–ดานัง–ดอนเมือง โดยสายการบิน  แอร์เอเซีย (FD) 

 ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่า รวมท้ังสิ้น 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 

 ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 

 ค่าโค้ชปรับอากาศรถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 

 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่ีระบไุว้ในรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 6 ปี 

หรอื ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้

เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์

จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)  

 ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรมั 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษมีูลค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป(ช าระที่สนามบินก่อนการ

เดินทาง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรอื ค่าใช้จ่ายอื่น ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่

สั่งเพ่ิม, ค่าน้ าหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น 

 

เงือ่นไขการจองทวัร์ 

 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจ าในการส ารองที่นั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ท าการจองภายใน 3 วัน) และที่นั่งจะถูก

ยืนยนัเมื่อได้รบัค่ามัดจ าแล้วเท่านั้น 

 งวดที่ 2 ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือท้ังหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  
ชือ่บญัช ี บริษทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

 ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์  เลขที่  860-0-241510 บญัชีออมทรัพย์ 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์  เลขที่  968-0-091880 บญัชีออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สีลมคอมเพล็กซ์  เลขที่  020-3-839278 บญัชีออมทรัพย์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา อโศกทาวเวอร์    เลขที่  234-2-012317  บญัชีออมทรัพย์ 

กรณีช าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงิน

ผ่านการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารส่วนบคุคล  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวน

สิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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กรณียกเลกิ 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ว

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่อง ย่ืนเอกสารไป

ยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สาย

การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นส าคัญ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องตัว๋เครื่องบนิและทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ 

 ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา

เดินทาง  

 หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น

จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 

ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน

ได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผู้ที่มีปญัหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่

กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมทีพ่ัก 

 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มี

ห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการปรบัเปลี่ยนหรอืย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

 

การเดนิทางเปน็ครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รบัการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัว

ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะ

ทวัร์ท้ังห 

 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัย

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
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 เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 

 ส าหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

ปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ 

ร้านยา ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอ

ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ านวนผู้เดินทาง 15 - 20 

ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถ่ิน ที่พูดภาษาไทยได้ คอย

รบัท่ีสนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทกุท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ ากว่า 15 ท่าน 

ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น 

 

 

 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทับตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            
              
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

ล าดับ 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                 ไม่ทานเน้ือหมู               ไม่ทานสัตวปี์ก               ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด       
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้    ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                      
         (     ) 
         วนัท่ี      
    

 
เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใชบ้ริการ
ของเรา 


