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ม่ันใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 
 

  (BT-VN84 เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล มีโชว ไฟทเชา 4 วัน 3 คืน FD) 
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¾ÔàÈÉ ¹Ñè§Ã¶ÊÒÁÅŒÍ·ŒÍ§¶Ôè¹ªÁàÁ×Í§, Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹¹Ñè§àÃ×Í¡ÃÐ´Œ§ 

ºÔ¹µÃ§â´ÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹áÍÃ�àÍàªÕÂ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กาํหนดการเดินทาง 

วันแรก    กรุงเทพฯ • สนามบนิดานัง • พระราชวังหลวง • น่ังสามล้อซิโคล่ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดงบา •  

     ล่องเรือนํ้าหอม         (เช้าบนเคร่ือง/กลางวนั/เยน็)  

04.30 น. พร้อมกนัที ่สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจ้าหน้าที่อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดานังโดยเที่ยวบิน FD 634 ** มบีริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 

 
09.05 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวยีดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว(เวลาทองถ่ินท่ี

เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมืองแหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาท่ีสําคัญ

และเปนเมืองใหญอันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจน

กลายเปนเมืองทาท่ีสําคัญ  

จากนั้น   เดินทางเขา้สู่ เมืองเว้ เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองใน

อดี ต  โ บ ร า ณ สถ า น อันง ด ง า ม แ ล ะ ท ร ง คุ ณ ค่ า

วฒันธรรมท่ีมีแบบฉบับของตนเอง เว ้จึงไดรั้บการ

ยืนยนัจาก องค์การยูเนสโกประกาศข้ึนทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็น

มรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งท่ีมีอยู่ใน

ประเทศเวียดนามใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง    

เที่ยง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

นาํท่านเยีย่มชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์

เหวียนพระราชวงัแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2348ใน

สมัยยาลองเคยเป็นท่ีประทับของพระมหากษัตริย ์

ราชวงศเ์หวียน13 พระองค์ พระราชวงัแห่งน้ีตั้งอยูใ่จ

กลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอนัยิ่งใหญ่และงดงาม

แห่งน้ีไดถู้กสร้างข้ึนตามแบบแผนความเช่ือของจีน 

พเิศษ!!นําท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมอืงเว้ 

ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)    
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จากนั้น  นาํท่านชม เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูงลดหลัน่กนั 7 ชั้นซ่ึงแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ 

ตั้งเด่นอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าหอม จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงท่ีตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าหอมรอบ

นอกจะเป็นสินคา้ของท่ีระลึกเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทัว่ไป 

 
คํา่       บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําท่าน ลงเรือมงักรล่องแม่นํา้หอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพืน้เมอืง 

พกัที ่THANH LICH HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** 

 

วนัที่สอง    สุสานกษตัริย์ไคดิงห์ • บาน่าฮิลล์       (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งน้ีเป็นเพียงสุสาน

เดียวท่ีมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออกเขา้กบั

สถาปัตยกรรมตะวนัตก ทางเดินข้ึนสุสานไดรั้บการตกแต่งเป็น

บนัไดมงักรอนัโอ่อ่า 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นําทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดใน

เวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยท่ีฝร่ังเศสเข้ามาปกครอง

เวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมข้ึนไปบนภูเขาสร้างท่ีพัก

โรงแรมส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อน

ในระหว่างการรบระหว่างท่ีนั่งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อม

ความสวยงามเราจะไดเ้ห็นวิวธรรมชาติทั้งนํ้ าตก Toc Tienและ

ลาํธาร Suoi no (ในฝัน) 

จากนั้น  นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์น้ีได้รับการ

บนัทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ียาว

ท่ีสุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งส้ิน 5,042 

เมตรและเป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดท่ี 1,294 เมตรนักท่องเท่ียวจะได้

สมัผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตํ่ากว่ากระเชา้พร้อม

อากาศบริสุทธ์ิอนัสดช่ืนจนทาํให้ท่านอาจลืมไปเสียดว้ยซํ้ าว่า
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ท่ีน่ีไม่ใช่ยโุรปเพราะอากาศท่ีหนาวเยน็เฉล่ียตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดท่ีสูงท่ีสุดของบานาฮิลลมี์

ความสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผนืป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ 

จากนั้น นาํท่านชมสะพานสีทอง สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดตั้งโดด

เด่นเป็นเอกลกัษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลลจุ์ดท่ีสร้าง

ความต่ืนเต้นให้นักท่องเท่ียวมองดูอย่างอลงัการท่ีซ่ึงเต็มไป

ดว้ยเสน่ห์แห่งตาํนานและจินตนาการของการผจญภยัท่ีสวน

สนุก The Fantasy Park(รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก 

ยกเว้น รถรางและบ้านผีสิงที่ไม่รวมให้ในรายการ)ท่ีเป็นส่วน

หน่ึงของบาน่าฮิลลท่์านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ

เช่นทา้ทายความมนัส์ของหนงั 4D, ระทึกขวญักบับา้นผสิีงและ

อ่ืนๆถา้ไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเคร่ืองเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมง

มุนเวียนหวัตลอดไปจนถึงระทึกขวญัสั่นประสาทอีกมากมาย

หรือชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและอีกมากมายท่ีรอท่านพิสูจน์ความมนัส์กนัอย่างเต็มท่ี

ใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ 

เยน็  บริการอาหารเยน็ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ 

นําท่านเข้าสู่ที่พกั**โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์ 

  
 

วนัที่สาม บาน่าฮิลล์ • เมอืงโบราณฮอยอนั • หมู่บ้านกัม๊ทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอนั • วดัจนี • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • 

Hoi An Impressions Theme Park  ชมการแสดงโชว์   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น  อิสระใหทานพักผอนกับกิจกรรมบนบานาฮิลลอยางเต็มอ่ิม 

11.30 น. นําทานเดินทางลงจากเขาบานาฮิลล 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านเดินทางสู่ “เมอืงโบราณฮอยอนั” เมืองฮอยอนันั้นอดีตเคย

เป็นเมืองท่า การคา้ท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่าง

ตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็น
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เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมเน่ืองจากเป็นสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ แมว้่าจะผา่นการบูรณะข้ึนเร่ือยๆ

แต่ก็ยงัคงรูปแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ดน้าํท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองฮอยอนั 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกบักิจกรรม!!นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut 

Villageหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริม

แม่นํ้ า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร 

อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่าน

จะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลง

พ้ืนเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานาํท่ีพายเรือมา

เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทิปคนพาย

เรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

จากนั้น นําท่านชมวัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็นท่ีพบปะของคนหลาย

รุ่น    วดัน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่งานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาํบุญต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณ คือ 

การนาํธูปท่ีขดเป็นกน้หอย มาจุดท้ิงไวเ้พ่ือ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน 

จากนั้น นาํชมOld House of Tan Sky บ้านโบราณ ซ่ึงเป็นช่ือเจา้ของ

บา้นเดิมชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี ชมบา้นไมท่ี้เก่าแก่และสวยงาม

ท่ีสุดของเมืองฮอยอนั สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการ

อนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี และยงัเป็นท่ีอยู่อาศยัของทายาทรุ่นท่ีเจ็ด

ของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหว่าง

อิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญ่ีปุ่น และเวียดนาม ดา้นหน้า

อาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทาํเป็นร้านบูติค ดา้นหลงัติดถนน

อีกสายหน่ึงใกล้แม่นํ้ าทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิว

ทิวทศัน์และเห็นเรือพายสญัจรไปมาในแม่นํ้ าทูโบนไดเ้ป็นอย่าง

ดีนาํชม  สะพานญี่ปุ่น ซ่ึงสร้างโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่นเม่ือ 400 กว่า

ปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ  ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือสวดส่ง

วิญญาณมงักร ชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่ามี มงักรอยู่ใตพิ้ภพส่วนตวัอยู่ท่ี

อินเดียและหางอยูท่ี่ญ่ีปุ่น ส่วนลาํตวัอยูท่ี่เวียดนาม เม่ือใดท่ีมงักรพลิกตวัจะเกิดนํ้ าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาว

ญ่ีปุ่นจึงสร้างสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลาํตวัเพ่ือกาํจดัมนัจะไดไ้ม่เกิดภยัพิบติัข้ึนอีก ชมศาลกวนอูซ่ึง

อยูบ่นสะพาน ญ่ีปุ่นและท่ีฮอยอนัชาวบา้นจะนาํสินคา้ต่าง ๆ ไวท่ี้หน้าบา้น เพ่ือขายให้แก่นักท่องเท่ียวท่าน

สามารถซ้ือของท่ีระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอี้กดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

    คํา่       บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   
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จากนั้น พลาดไม่ได้ นําท่านสู่ Hoi An Impressions Theme Park  ชมโชว์สุดอลังการท่ีมีช่ือว่า “ความทรงจําแห่ง

เมอืงฮอยอนั” แสดงถึงวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ เร่ืองราวต่างๆของเมืองฮอยอนั ชมแสงสีเสียงอนัอลงัการ 

นักแสดงชายและหญิงกว่า 500 ชีวิต ให้ท่านเพลิดเพลินชมโชวอ์นัน่าต่ืนตาต่ืนใจ จากนั้น นาํท่านเขา้พกัท่ี 

LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

**หมายเหตุ   ในกรณทีี่ไม่สามารถชมโชว์ได้หรือโชว์ปิดทาํการแสดง ทางผู้จดัจะทําการคนืเงินให้ ท่านละ 8 USD ค่ะ** 
 

วันทีส่ี่    วัดลนิห์อึง๋ • ตลาดฮาน • วัดเกาได๋ • สะพานมังกร • กรุงเทพฯ   (เช้า/กลางวัน/เยน็บนเคร่ือง) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นําทานแวะสักการะ วัดลินห์อึ๋ง เปนวัดท่ีใหญท่ีสุดของเมือง

ดานังภายในวิหารใหญของวัดเปนสถานท่ีบูชาเจาแมกวนอิม

และเทพองคตางๆตามความเช่ือของชาวบานแถบนี้นอกจากนี้

ยังมีรูปปนปูนขาวเจาแมกวนอิมซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตร

ตั้งอยูนฐานดอกบัวกวาง 35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหัน

หนาออกทะเลคอยปกปองคุมครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา

นอกชายฝงวัดแหงนี้นอกจากเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีชาวบาน

มากราบไหวบูชาและขอพรแลวยังเปนอีกหนึ่งสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามเปนอีกนึ่งจุดชมวิวท่ีสวยงามชอง

เมืองดานัง นําทานเดินเท่ียวและชอปปงใน ตลาดฮาน ซ่ึงก็มีสินคาหลากหลายชนิด เชนผา เหลา บุหรี่ และของ

กินตางๆ เปนตลาดสดและขายสินคาพ้ืนเมืองของเมืองดานัง 

 เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําทานเดินทางสู วัดเกาได๋ เปนศูนยรวมของศาสนาใหมท่ี

นําเอาแนวคิดของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และลัทธิขงจื้อมา

ผสมผสานไวดวยกัน 

จากนั้น  นําทาน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งท่ีเท่ียวดานังแหง

ใหมสะพานมังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จแหงใหมของเวียดนาม 

ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสอง
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ฟากฝงของแมน้ําฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวดานัง เปนสัญลักษณของการ

ฟนคืนประเทศ และเปนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเปดใชงานต้ังแตป 2013ดวยสถาปตยกรรมท่ีบวกกับ

เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเม่ือกวาหนึ่งพันปมาแลว 

จากนั้น ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 

18.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD639 

** มบีริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 

19.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

…………………………………รูปถ่ายสถานทีใ่ช้ประกอบในการโฆษณาเท่านั้น………………………………. 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทางทวัร ์มหศัจรรย.์.บาน่าฮลิล ์เที่ยวครบ บินคุม้ 4 วนั 3 คืน บิน FD 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พกัเดี่ยว 

19 ก.ย.62 22 ก.ย.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

26 ก.ย.62 29 ก.ย.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

03 ต.ค.62 06 ต.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

04 ต.ค.62 07 ต.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

10 ต.ค.62 13 ต.ค.62 34+1 16,900 16,900 15,900 4,000 

23 ต.ค.62 26 ต.ค.62 34+1 15,900 15,900 14,900 4,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจาํตวัของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํา้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซ่ึง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§áÅÐ¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡·ÑÇÃ� 

¡ÒÃ¨Í§·ÑÇÃ� : 

• ¡ÃØ³Ò¨Í§·ÑÇÃ�Å‹Ç§Ë¹ŒÒ ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ¾ÃŒÍÁªíÒÃÐÁÑ́ ¨íÒ 7,000 ºÒ· Ê‹Ç¹·ÕèàËÅ×ÍªíÒÃÐ·Ñ¹·Õ¡‹Í¹¡ÒÃ

à´Ô¹·Ò§äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 15 ÇÑ¹ ÁÔ©Ð¹Ñé¹¶×ÍÇ‹Ò·‹Ò¹Â¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ (ª‹Ç§à·È¡ÒÅ¡ÃØ³ÒªíÒÃÐ

¡‹Í¹à´Ô¹·Ò§ 21 ÇÑ¹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
¡Ã³ÕªíÒÃÐ Œ́ÇÂºÑµÃà¤Ã Ốµ 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 

 ËÁÒÂàËµØ ·‹Ò¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃãºàÊÃç¨ã¹¹ÒÁ¹ÔµÔºØ¤¤Å ¡ÃØ³Òá Œ̈§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ· Ï ¢Í
Ê§Ç¹ÊÔ· Ô̧ì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§  
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¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡ : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคนืเงินมดัจาํโดยไม่มเีงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมดัจาํทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

¡Ã³Õà¨çº»†ÇÂ :  

• กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินทุกกรณ ี

à§×èÍ¹ä¢Í×è¹ æ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนที่บริษัทฯ กาํหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ

เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจาํนวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดินทาง  ในกรณทีี่มผีู้เดินทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลือ่นวนัเดินทางหรือ

ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทัวร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํา้เงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทานั้น (หนังสือ

เดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล 

หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศซึ่งอยู

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ

ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการ

ทองเท่ียว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 
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 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

คาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานได

ยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 

เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุต็าม อาจทาํใหท่้านโดนปฎิเสธการเขา้

และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีทาํใหใ้บหนา้เปลี่ยนไป ดงันั้น ท่านตอ้งทาํพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอก

ประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายคุรรภท่ี์ชดัเจน 

ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การทองเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเท่ียวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ 

รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกลาว

แลว 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตาม

ประเทศเวียดนาม  

 

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ËŒÍ§¾Ñ¡·Õè»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ 

 ห้องพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) 

ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนับางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสริม 

 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขีนาดกะทดัรัต และไม่มอ่ีางอาบนํา้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมเีพยีง

ไม่กีห้่องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ตดิกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม

อาจจะไม่มลีฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

 

** ¡‹Í¹µÑ́ ÊÔ¹ã¨¨Í§·ÑÇÃ�¤ÇÃÍ‹Ò¹à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃà Ố¹·Ò§ÍÂ‹Ò§¶‹Í§á·ŒáÅŒÇ Ö̈§ÁÑ́ í̈Òà¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�¢Í§·‹Ò¹àÍ§** 
 
 
 
 
 
 
 



àÅ¢·Õè 191  ÍÒ¤ÒÃÊÕÅÁ¤ÍÁà¾Åç¡«� ªÑé¹ 22 ÂÙ¹Ôµ3  ¶¹¹ÊÕÅÁ á¢Ç§ÊÕÅÁ à¢µºÒ§ÃÑ¡ ¡·Á. 10500  â·Ã. 02-108-8666, á¿¡«�. 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 

Attn : คุณ    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     

ท่ีอยูเ่พ่ือติดต่อรับเอกสาร             

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

ลาํดบั 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             ไม่ทานเน้ือหม ู             ไม่ทานสตัวปี์ก          ทานมงัสาวิรัต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยนืยนัราคา                    ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด     

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 

                                                                                                                      (     ) 

    วนัท่ี      

    เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป ขอบคุณทุกทานทีใ่หเกียรติใชบริการ

ของเรา 


	บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

