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มัน่ใจทกุการเดนิทาง ประสบการณม์ากกวา่ 20  ป ี

  (เวียดนามกลาง ดานงั เว้ ฮอยอัน นอนบานาฮิลล์ 4 วนั 3 คืน VZ PB35) 

เทีย่วเวยีดนามกลาง เมอืงมรดกโลก 4วนั 3คนื 

เกบ็ครบ ดานงั-เว-้ฮอยอนั-บานาฮิลล ์ 

นัง่เรอืกระดง้ สญัลกัษณเ์มอืงฮอยอนั พร้อมพกั บานาฮิลล ์1 คนื 

พเิศษ...อนิเตอรบ์ฟุเฟบ่านาฮิลล์-กุง้มงักร 

ตอ้งลอง เมนแูหนมเนอืง ตน้ต าหรบั 

แถมฟรกีระเปา๋กิ๊ฟเกช๋อปปิง้+หมวกสดุเท ่เวียดนาม 

โดยสายการบนิ Viet Jet Air (VZ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง      กุมภาพนัธ ์– มีนาคม 2562 

 

บริษัท เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกัด 
   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 
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วนัที่1   กรงุเทพ-ดานัง-สะพานมงักร-คารฟ์ดรากอ้น-สะพานแหง่ความรกั 

13.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน 

Viet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวก 

15.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที ่VZ962 (ใช้ระยะเวลา

ในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองดานัง เมือง

ส าคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม น าท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังใน

โอกาสครบรอบ 38ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมือง

ดานัง ต้องแวะชมความสวยงาม และชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในต านาน

ที่พ่นน  าจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองข อง

ดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพ่ือที่เมื่อ

เติบใหญ่ เรียนสูงขึ นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ  ชม สะพานแห่งความรัก เป็น

สะพานที่คู่รักนิยมมาเขียนชื่อพร้อมคล้องกุญแจ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (พิเศษ...เมนูกุ้งมังกร) 

พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือ

เทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที2่   ดานงั-เมอืงมรดกโลกฮอยอนั-นัง่เรอืกระด้ง-พกับานาฮลิล ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั น เดินทางสูเ่มืองฮอยอัน น าท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือ

การแกะสลักหินอ่อน หินหยก จากนั นน าท่านนั่งเรือกระด้ง เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมืองฮอย

อัน(Bamboo basket boat) พาท่านนั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม จากนั นน าท่านเที่ยว

ชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่ง

มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมือง

ฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ  าแบบทั งในด้านศิลปะและการแกะสลัก  ชมย่านการค้าเมืองท่า

ค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือ

กวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบ

สถานที่แห่งนี  น าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพาน

เกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลาย

เชื  อชาติเข ้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า  200ปี ซึ ่งสร้างในแบบผสมผสาน

สถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ 

ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ  อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ า

ชาติเวียดนาม) จากนั นน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษอิม่อร่อย เมนแูหนมเนอืงตน้ต าหรบั 

จากนั น  น าท่านสู่ภูเขาบานาฮิลล์ ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแห่งนี ประกอบไปด้วย รี

สอร์ท โรงแรม น าท่านสู่จุดไฮไลต์นั่งกระเช้าขึ นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลก 
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โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801

เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้า

มาปกครองเวียดนาม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่นานาชาติ) 

 พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4ดาว พกับนบานาฮลิล์ 

(หมายเหตุ : หอ้งบนบานา่ฮลิล์ ไมม่หีอ้งที่พกั 3 ทา่น / มแีตห่้องพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่นั น) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่3   บานาฮลิล-์สะพานทอง-เว-้วดัเทยีนมู-่ตลาดดงบา-ลอ่งเรอืมงักร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั น ให้ท่านอิสระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค  (Ba Na Hills 

Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่

สวยงาม ตั งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น 

ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D บ้านผีสิง ถ  าไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั งร้านค้าและ

ร้านอาหารครบครัน จากนั นน าท่านชมสะพาน  สีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั ง

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงามพร้อมเป็นจุดชมวิวบนเขาบาน่าฮิลล์ จุดเช็คอินสุดฮิตตอนนี  น าท่าน

เดินทางสู่เมืองเว้ ตามถนนเรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก ลอดอุโมงค์ฮายวาน ซึ่งเป็นอุโมค์ที่เจาะ

ระหว่างเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร ระหว่างทางน าท่านแวะพักผ่อนร้านกาแฟขึ นชื่อของ

เวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื อไม้ไผ่ ซึ่งเป็นนวตักรรมใหม่ประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอา

ไม้ไผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพ่ือจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มี

ประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั น น าท่านชม วัดเทียนมู่ เป็นศนูย์กลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปี วัดแห่งนี 

มี เจดีย์ Phuoc Duyen ทรงเก๋งจีน 8เหล่ียม 7ชั น ฝั่งซ้ายและขวามีศิลาจารึกและระฆังส าริดขนาดใหญ่

หนักถึง 2,000 กิโลกรมั และนอกจากนี ยังมีรถออสตินสีฟ้าของอดีตเจ้าอาวาสองค์ที่เคยเผาตัวเองกลาง

กรุงโฮจิมินห์เพ่ือประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และการฉ้อราษฎ์บังหลวงของ

รัฐบาลโงดินเยียมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศเวียดนามในยุค

สงคราม ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี  น าท่านช้อปปิ้ง

ตลาดดงบา ที่มีชื่อเสียงของเมืองเว้ ให้ท่านได้เลือกซื อของฝากของที่ระลึก สินค้าเครื่องใช้ต่างๆรวมไปถึง

สินค้าพื นเมืองของชาวเวียดนาม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั น น าคณะล่องเรือมังกรที่แม่น  าหอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั่ง พร้อมชมการแสดงดนตรี

พระราชนิพนธ์ท่ีเป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นการแสดงที่งดงาม

และเป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเว้ไม่ควรพลาด 

พักที่ Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรือเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
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วนัที4่   เว-้พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจา้แมก่วนอมิ-ตลาดฮาน-กรุงเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั น น าท่านเข้าชมพระราชวังโบราณไดโนย พระราชวังแห่งสุดท้ายของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโก

ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ท าการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม 

คือพระราชวงศ์เหงียน มีกษัตริย์ 13 องค์ที่ได้ขึ นครองราชย์ นับตั งแต่ปี ค.ศ.1802 จนถึง ค.ศ.1945 มี

สถาปัตยกรรมที่สวยงามใหญ่โต อลังการเป็นอย่างย่ิง น าท่านชมทั ง 3 ส่วนของพระราชวังอันได้แก่ 

ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถ่ัน” ที่ท าการของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทับ 

ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรคด์ “ไถหว่า”และส่วนที่ส าคัญสุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม 

เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรบัใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถ่ัน”  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั น น าท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของ

เมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั งห้าและจิตใจของผู้คน

อยู่ในที่นี  ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของ

ชาวบ้านแถบนี  นอกจากนี ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม 

ตั งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครอง

ชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่

ภายในวัด วัดแห่งนี นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็น

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังได้สวยงามมาก น า

ท่านสู่ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ 

เสื อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออัน

วิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้

เป็นที่ระลึกมากมายเพ่ือฝากคนที่บ้าน น าทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับ

สู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

เย็น รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รบัอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีก

ชื่อว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 

18.15 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ963 (ใช้ระยะเวลา

ในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 

19.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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***โปรแกรมสามารถสลับปรบัเปลี่ยนโดยไมแ่จง้ล่วงหนา้*** 

ทางบริษทัเริ่มตน้และจบการบรกิารที่สนามบนิสวุรรณภมูเิทา่นั น 

กรณผีูเ้ดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรือตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตัว๋เครือ่งบนิหรือยานพาหนะอืน่ๆ เพื่อใช้

เดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใช้จา่ยในส่วนนี ทีเ่กดิขึ นเนือ่งจากเปน็

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั 

 (หมายเหต ุ: หอ้งพกับนบานา่ฮิลล์ ไม่มหีอ้งส าหรับพกั 3 ท่าน /มบีรกิารหอ้งพกัส าหรบั 2 ทา่นเทา่นั น พกัเดี่ยว เพิม่

ท่านละ 2,000 บาท ชว่งเทศกาลเพิม่ทา่นละ 2,500 บาท เฉพาะหอ้งพกับนบานาฮิลล์ 1 คนื) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เดก็ พักเดีย่ว 

01-04 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

02-05 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

03-06 ก.พ.62 9,999 9,999 4,500 

04-07 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

05-08 ก.พ.62 13,999 13,999 4,500 

06-09 ก.พ.62 14,900 14,900 5,000 

07-10 ก.พ.62 14,900 14,900 5,000 

08-11 ก.พ.62 14,900 14,900 5,000 

09-12 ก.พ.62 14,900 14,900 5,000 

10-13 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

11-14 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

12-15 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

13-16 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

14-17 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

15-18 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

16-19 ก.พ.62 14,900 14,900 4,500 

17-20 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

18-21 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

19-22 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

20-23 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

21-24 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

22-25 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

23-26 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

24-27 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

25-28 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

26 ก.พ.-01 ม.ีค.62 11,999 11,999 4,500 

27 ก.พ.-02 ม.ีค.62 11,999 11,999 4,500 

28 ก.พ.-03 ม.ีค.62 13,900 13,900 4,500 

01-04 มี.ค.62 13,900 13,900 4,500 

02-05 มี.ค.62 13,900 13,900 4,500 
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03-06 ม.ีค.62 11,999 11,999 4,500 

04-07 มี.ค.62 11,999 11,999 4,500 

05-08 ม.ีค.62 11,999 11,999 4,500 

06-09 มี.ค.62 11,999 11,999 4,500 

07-10 มี.ค.62 13,900 13,900 4,500 

08-11 มี.ค.62 13,900 13,900 4,500 

09-12 ม.ีค.62 13,900 13,900 4,500 

10-13 มี.ค.62 11,999 11,999 4,500 

11-14 มี.ค.62 11,999 11,999 4,500 

12-15 ม.ีค.62 11,999 11,999 4,500 

13-16 มี.ค.62 11,999 11,999 4,500 

14-17 ม.ีค.62 13,900 13,900 4,500 

15-18 มี.ค.62 13,900 13,900 4,500 

16-19 ม.ีค.62 13,900 13,900 4,500 

17-20 ม.ีค.62 11,999 11,999 4,500 

18-21 มี.ค.62 11,999 11,999 4,500 

19-22 ม.ีค.62 11,999 11,999 4,500 

20-23 ม.ีค.62 11,999 11,999 4,500 

21-24 ม.ีค.62 13,900 13,900 4,500 

22-25 มี.ค.62 13,900 13,900 4,500 

23-26 ม.ีค.62 13,900 13,900 4,500 

24-27 มี.ค.62 11,999 11,999 4,500 

25-28 ม.ีค.62 11,999 11,999 4,500 

26-29 มี.ค.62 11,999 11,999 4,500 

27-30 มี.ค.62 11,999 11,999 4,500 

ราคาเดก็ทารก 

อายตุ่ ากวา่ 2ปี 
3,000 บาท 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั นประหยัด รวมภาษสีนามบินและธรรมเนียมเชื อเพลิง 

 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรอืระดับเดียวกัน 

 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่ารถน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่าประกันอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทวัร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 
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 ค่าปรบั ส าหรับน  าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมั) 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง  

 ค่าธรรมเนียมเชื อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 

 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป 

   ภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 5,000 บาท พร้อมกับเตรียม

เอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแล้ว 

ชือ่บญัช ี บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์  เลขที ่ 860-0-241510 บญัชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกรุงไทย สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์  เลขที ่ 968-0-091880 บญัชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ์  เลขที ่ 020-3-839278 บญัชีออมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา อโศกทาวเวอร์    เลขที ่ 234-2-012317  บญัชีออมทรัพย์ 

กรณีช าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้

ท่านช าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั งนี เพ่ือความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็น

ส าคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั นทางบริษัท ฯ 

ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั นจะ

ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

ครั ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั งหมด 

 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั งหมด (แต่สามารถเปล่ียนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน ก่อน

การเดินทาง) 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน 

ในกรณนีี บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ  ในกรณทีี่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นต้น 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั งหมด 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

รำยกำรทวัร์       วนัเดินทำง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสำร            
               
จ ำนวนผูเ้ดินทำงทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่ำน / เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี  ท่ำน) 
จ ำนวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด   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 กรุณแจง้ควำมประสงคอ่ื์นตำมท่ีท่ำนตอ้งกำร อำทิเช่น 
อำหำร         ไม่ทำนเน้ือววั         ไม่ทำนเน้ือหมู         ไม่ทำนสัตวปี์ก            ทำนมงัสำวรัิต 
รำยละเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่    เด็ก     ค่ำตัว๋เพิ่ม / ลด      
ขำ้พเจำ้รับทรำบเง่ือนไขในรำยกำรทวัร์เรียบร้อยแลว้      ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                                       

            (     ) 
                                                                                               วนัท่ี       

    
  

 

เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริกำร
ของเรำ 


