บริษทั เอฟวีนิว อิ นเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01967

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์กว่า 20 ปี
(PVN41 เวียดนามใต้ ดาลัด ญาตราง มุยเน่ 4 วัน 3 คืน มี.ค. – ต.ค. 63 VZ)

เทีย่ วสุดคุม้ รวม 3 เมืองตากอากาศแสนสวย เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4วัน3คืน
เมืองตากอากาศดาลัด ชมทุง่ ดอกไฮเดรนเยีย
เมืองตากอากาศญาตราง พักผ่อนชิวๆริมทะเล สนุกกับเครือ่ งเล่น Vin Pearl Theme Park
เมืองมุยเน่ เมืองแห่งการพักผ่อนริมทะเล & นัง่ รถจิป๊ ตะลุยทะเลทรายมุยเน่
บินตรงสูเ่ มืองดาลัท โดยสายการบิน VIETJET AIR

กำหนดการเดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 2563 ราคาเริม่ ต้น 10,999.เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 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

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
12-15 มี.ค. 63
13-16 มี.ค. 63
14-17 มี.ค. 63
19-22 มี.ค. 63
20-23 มี.ค. 63
21-24 มี.ค. 63
03-06 เม.ย. 63
09-12 เม.ย. 63
10-13 เม.ย. 63
11-14 เม.ย. 63
12-15 เม.ย. 63
17-20 เม.ย. 63
18-21 เม.ย. 63
22-25 เม.ย. 63
24-27 เม.ย. 63
01-04 พ.ค. 63
03-06 พ.ค. 63
04-07 พ.ค. 63
10-13 พ.ค. 63
15-18 พ.ค. 63
22-25 พ.ค. 63
31 พ.ค.-03 มิ.ย. 63
05-08 มิ.ย. 63
12-15 มิ.ย. 63
19-22 มิ.ย. 63
26-29 มิ.ย. 63
03-06 ก.ค. 63
10-13 ก.ค. 63
17-20 ก.ค. 63
24-27 ก.ค. 63

ผู้ใหญ่
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
14,900
14,900
14,900
16,900
16,900
12,999
12,999
12,999
12,999
16,900
14,900
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
14,900
12,999
12,999
13,999

เด็ก
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
14,900
14,900
14,900
16,900
16,900
12,999
12,999
12,999
12,999
16,900
14,900
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
14,900
12,999
12,999
13,999

พักเดีย่ ว 3คืน
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
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25-28 ก.ค. 63
14,900
14,900
4,000
26-29 ก.ค. 63
13,999
13,999
4,000
27-30 ก.ค. 63
13,999
13,999
4,000
28-31 ก.ค. 63
13,999
13,999
4,000
02-05 ส.ค. 63
10,999
10,999
4,000
09-12 ส.ค. 63
12,999
12,999
4,000
21-24 ส.ค. 63
12,999
12,999
4,000
28-31 ส.ค. 63
12,999
12,999
4,000
11-14 ก.ย. 63
12,999
12,999
4,000
18-21 ก.ย. 63
12,999
12,999
4,000
25-28 ก.ย. 63
12,999
12,999
4,000
02-05 ต.ค. 63
14,900
14,900
4,000
07-10 ต.ค. 63
12,999
12,999
4,000
10-13 ต.ค. 63
14,900
14,900
4,000
11-14 ต.ค. 63
13,999
13,999
4,000
12-15 ต.ค. 63
13,999
13,999
4,000
13-16 ต.ค. 63
13,999
13,999
4,000
14-17 ต.ค. 63
13,999
13,999
4,000
17-20 ต.ค. 63
13,999
13,999
4,000
20-23 ต.ค. 63
13,999
13,999
4,000
21-24 ต.ค. 63
14,900
14,900
4,000
*** จอยแลนด์ ไม่เอาตัว๋ เครือ่ งบิน หักออก 2,000 บาทต่อท่าน ***
ราคาเด็กทารก
4,900 บาท
อายุต่ำกว่า 2ปี
ไม่มรี าคาเด็ก เนือ
่ งจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี บริบูรณ์ ณ ว ันเดินทางไปและกล ับ

่ั
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนือ
่ งจากเป็นราคาโปรโมชน
(แต่สามารถเปลีย
่ นผูเ้ ดินทางได้ตามเงือ
่ นไของสายการบิน)
ราคาท ัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และไกด์ทอ
้ งถิน
่ ตามธรรมเนียม (ชาระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้)

ขอเก็บค่าทิปคนข ับรถ และไกด์ทอ
้ งถิน
่ ณ สนามบินในว ันเช็คอิน
ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ท่าน

่ นค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ทด
สว
ี่ ูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
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หมายเหตุ
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซือ้ ตัว๋ เครือ่ งบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบิน
เพือ่ ยืนยันกับทางเจ้าหน้าทีก่ อ่ นทำการจองและขอความกรุณาให้ทา่ นซือ้ ตัว๋ เครือ่ งบินประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลา
เดินทางได้ อันเนือ่ งมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของ
สายการบิน การยุบเทีย่ วบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ว
พบว่าอยูเ่ หนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้น
เหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิน้ อนึ่ง
บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่ 1
08.00 น.

กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ -ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์
สายการบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความ
สะดวก (เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่ง หรือเลือกที่

นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้)
11.10 น.

ออกเดินทางสู่เมืองดาลัท ประเทศเวีย ดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ940

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
12.55 น.
กลางวัน
จากนั้น

จากนั้น
จากนั้น
จากนั้น
เย็น

เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัท หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูเฝอ เวียดนาม)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุย เน่ ในจังหวัด ฟานเทีย ต เป็น
เมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่ องเที่ย วที่มีค วาม
สวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่าง
การเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวเวียดนาม
นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไป
ด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้า
ฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน
นำท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
ทรายสี ชมพูแ ดงจนเป็น ลานทรายกว้างที่ มีชื่อเสีย งของ
เมืองมุยเน่
นำท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวีย ดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัด
เซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่ง
ทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเท่า
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วันที่ 2
เช้า
จากนั้น

จากนั้น
กลางวัน
จากนั้น

ฟานเทียต-ทะเลทรายขาวมุยเน่-ญาตราง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไป
ทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับ
ให้นักท่องเที่ย วใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่า
จะเป็ น เช่ า รถจี๊ ป หรือ รถ ATV ตะลุ ย เนิ น ทราย
หรือ สนุ ก สนานกั บ การเล่ น แซนด์ดู นลื่ น ไถลจาก
จากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร
นำท่ า นเดิ น ทางไปสู่ เ มือ งญาตราง เมื อ งตาก
อากาศที่มีชื่อเสียอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสักการะองค์พระหยกสีขาว ที่ Long Son Pagoda ซึ่งเป็นองค์พระที่ใหญ่ที่สุด
ของเมืองญาตราง ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเชิงเขา ให้ท่านไดสักการะ พระถ่ายภ่ายภายในวัด ที่
มี่พื้นที่บริเวณกว้างขวาง จากนั้นไปเที่ยวชมเกาะ Vinpearl Land โดยนั่งกระเช้าข้ามทะเล
(กระเช้าข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก) อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นในสวนสนุกที่
ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม

**รวมค่าเคเบิ้ลคาร์ข้ามเกาะ และค่าเครื่องเล่นแล้ว**
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Rosaka Nha Trang hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ญาตราง-ดาลัท

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัท เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของ
เวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อม
ด้ ว ยขุ น เขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้ า น เรื อ นต่ า งๆปลู ก สร้ า งรู ป แบบ
สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ได้ค้นพบเมืองดาลัด
และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้
เป็นเมืองตากอากาศสำหรับชาวฝรั่งเศส
ถึงดาลัทนำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่าน
ผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อ
ชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำ ตกดาทันลา
(Thac Datanla) น้ ำ ตกขนาดไม่ ใ หญ่ ม ากแต่ มี
ชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ
ดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุด
ของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิวของเมืองดาลัด ที่มองเห็น
ได้ ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม นำท่านชม วัดติ๊กกลาม เป็นวัดที่สร้างอยู่
บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไป
ด้ ว ยใบไม้ ด อกไม้ นานาพั น ธุ์ กั บ ทิ ว สนที่ ยื น ต้ น
ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา
นำท่ านชม พระราชวัง ฤดูร้ อ น พระราชวั งตาก
อากาศของกษัตริย์ เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์ สุดท้า ย
ของเวี ย ดนาม ซึ่ ง สถานที่ แ ห่ ง นี้ เป็ น พระราชวั ง
สุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่ง เศส
ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิบ์ ๋าวได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้
กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย

จากนั้น

กลางวัน
จากนั้น

จากนั้น
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จากนั้น

จากนั้น
เย็น
จากนัน้

วันที่ 4
เช้า
จากนั้น

จากนั้น
13.35 น.

นำท่านเข้าชม บ้า นเพี้ย น (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูก สาว
ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยได้แรง
บันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”
นำท่านชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ให้ท่านอิสระเก็บภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท
นำท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อ ปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัทให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
นานาชนิด ตามอัธยาศัย
พักที่ La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว
ดาลัท-สวนดอกไม้-กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมือง
ดาลัทสัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและ
สีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับ
บรรยากาศที่แสนโรแมนติก
นำท่านเดินทางไปสู่สนามบินเมืองดาลัท เพื่อเดินทาง
กลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางจากสนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ941

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
15.20 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺

สาค ั

รายการท ัวร์สามารถสล ับ ปร ับเปลีย
่ นหรืองดไปบาง

รายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางผูเ้ ดินทางจะไม่ ้ องร้องใด อ ันเนือ
่ งมาจากได้ร ับทราบเงือ
่ นไขก่อนการเดินทางแล้ว
ิ ธิเริม
บริษ ัท ขอสงวนสท
่ และจบการให้บริการ ที่ สนามบินต้นทางขาไป เท่านน
ั
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อัตราค่าบริการรวม
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
▪ ค่ าใช้ จ่ ายส่ ว นตั ว เช่น ค่ าอาหาร-เครื่อ งดื่ม นอกเหนื อ รายการทั ว ร์ ค่ า ซั ก รี ด ค่ า มิ นิ บ าร์ ค่ า
โทรศัพท์ ฯลฯ
▪ ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
▪ ค่าทำหนังสือเดินทาง
▪ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
▪ ค่าทิปคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทิป (บังคับตามระเบียบธรรม
เนียมของประเทศ)
▪ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ทีด่ ูแลจากไทย แล้วแต่สนิ น้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ แต่
ไม่บังคับทิป)
▪ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สำคัญ ผูเ้ ดินทางทุกท่านกรุณาตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้
** เนือ่ งจากมีกรณีทถี่ ูกปฏิเสธการเข้าประเทศ **

หนังสือเดินทางของท่านต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด เช่น
1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม
2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม
3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่น ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานที่ท่องเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้า
พาสปอร์ต
4. เล่มหนังสือเดินทางไม่ควรเปื่อยจากการเปียกน้ำ
5. หน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ควรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เลี้ยงแทะ ฯลฯ
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เงือ่ นไขการสำรองทีน่ งั่
▪ กรุณ าจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดิน ทาง และกรุณ าเตรีย มเงิน มัด จำ 7,000 บาท
พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
▪ การชำระค่าทั วร์ส่วนที่ เหลือทางบริษั ท ฯ จะเรีย กเก็ บก่อ นเดิ นทางไม่น้ อยกว่า 30 วัน ท่ านควร
จัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่
พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด
ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
หมายเหตุ ท่านทีต่ ้องการใบเสร็จในนามนิติบคุ คล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า
มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
▪ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น
▪ หากในคณะของท่านมี ผู้ต้องการดูแลพิ เศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตั ว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง
▪ ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
ได้ 15 วัน ก่อนการเดินทาง)
▪ กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง
ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่
สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง
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▪ ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทุกกรณี

หมายเหตุ
▪ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่าง
น้อย 10 ท่าน ในกรณีน้บี ริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
▪ เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ไม่สามารถรีฟันได้ อันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน
▪ หากท่านไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณี จอยทัวร์ ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจาก
ค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และอุบตั ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
▪ กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
*เมือ
่ ท่านชาระเงินค่าท ัวร์ให้ก ับทางบริษ ัท

แล้วทางบริษ ัท

จะถือว่าท่านได้ยอมร ับเงือ
่ นไขข้อตกลงทงหมดนี
ั
แล้ว*

***** ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซือ้ ประกันการเดินทางเพิม่ ความคุม้ ครอง ****
สำหรับครอบคลุมเรื่องรักษาพยาบาล / การล่าช้าของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง
สามารถแจ้งเซลล์ทที่ า่ นติดต่อจองทัวร์ได้เลยค่ะ
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Attn : คุณ____________________
Fax : 02 – 231-3399
ใบจองทัวร์กบั บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จากัด
รายการทัวร์

วันเดินทาง

ชื่อผูต้ ิดต่อ

โทร

แฟกซ์

ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด

คน

(ผูใ้ หญ่

ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี

จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด

ห้อง (ห้องพักคู่

ห้องพักเดี่ยว

ท่าน)

ห้องพัก 3 เตียง

)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสื อเดินทาง
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
**หมายเหตุ

กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
ไม่ทานเนื้อวัว

อาหาร

ไม่ทานเนื้อหมู

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต

รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา

ผูใ้ หญ่

เด็ก

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด
ลงชื่อ

ผูจ้ อง
(

)

วันที่
เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการของเรา
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 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

