
 

 

 

มั่นใจทุกการเดินทาง  ประสบการณ์กว่า  20  ปี 
                                              ((PVN25) ไฟทบ์า่ย เวียดนามกลาง ม.ค.-ต.ค.63 VZ) PB 

ตืน่สบาย ไฟทบ์า่ย กลบัเยน็ เทีย่วครบเวยีดนามกลาง เว ้ดานงั ฮอยอนั เมอืงมรดกโลก  

พกัโรงแรม4ดาว(เมอืงเว้ และบนบานาฮลิล)์ พเิศษ...อนิเตอรบ์ฟุเฟบ่านาฮลิล์-กุง้มงักร 

อิม่อรอ่ย เมน.ู..แหนมเนอืงตน้ต าหรบั 

บนิตรงสูด่านงั โดยสายการบนิเวยีตเจต็แอรไ์ลน์ (VZ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สิทธิพิเศษมอบให้แก่ท่าน 

บนิตรงสูเ่มอืงดานงั โดยสายการบนิ VIETJET AIR 

บรกิารน  าหนกักระเปา๋ 20 KG  

แถมฟรี !! กระเปา๋กิฟ๊เกช๋อปปิง้+หมวกสุดเท่ เวยีดนาม 

WIFI FREE ON BUS  น  าดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 

เดินทางตลอด เดือน ม.ค. - ต.ค. 2563 จองก่อนได้ก่อน รับจ านวนจ ากัด 

ราคา   เริ่มต้นเพียง 11,900 บาท 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 
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ก าหนดการเดินทาง 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เดก็ พกัเดีย่ว 3คนื 

31 ม.ค.-03 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

01-04 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

11-14 ก.พ. 63 12,900 12,900 4,500 

12-15 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

13-16 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

14-17 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

16-19 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

17-20 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

18-21 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

19-22 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

20-23 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

21-24 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

22-25 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

23-26 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

24-27 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

25-28 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

26-29 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

27 ก.พ.-01 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

28 ก.พ.-02 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

29 ก.พ.-03 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

01-04 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

02-05 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

03-06 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

04-07 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

05-08 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

06-09 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

07-10 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

08-11 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

09-12 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

10-13 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

11-14 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

12-15 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

13-16 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

14-17 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

15-18 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

16-19 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

17-20 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

18-21 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

19-22 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

20-23 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

21-24 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

22-25 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

23-26 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

24-27 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 
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25-28 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

01-04 เม.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

03-06 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

09-12 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

12-15 เม.ย. 63 17,900 17,900 4,500 

17-20 เม.ย. 63 14,900 14,900 4,500 

23-26 เม.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

30 เม.ย.-03 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

07-10 พ.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

13-16 พ.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

15-18 พ.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

28-31 พ.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

04-07 ม.ิย. 63 14,900 14,900 4,500 

11-14 มิ.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

25-28 ม.ิย. 63 13,900 13,900 4,500 

11-14 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

25-28 ก.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

06-09 ส.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

15-18 ส.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

27-30 ส.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

03-06 ก.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

12-15 ก.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

19-22 ก.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

26-29 ก.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

02-05 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

07-10 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

09-12 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

14-17 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

16-19 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

21-24 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเดก็ทารก 

อายตุ่ ากวา่ 2ป ี

4,900 บาท 

 

ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ 

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น  

(แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน) 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ป ียกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

***สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น*** 
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วนัที1่  กรุงเทพ-ดานงั-สะพานมงักร-คารฟ์ดรากอ้น-สะพานแหง่ความรกั 

12.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สาย

การบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

15.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ962 (ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองดานัง 

เมืองส าคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม 

จากนั น น าท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ท่ีเมืองดานัง

ได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที ่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง  ต้องแวะชมความ

สวยงาม และชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในต านานท่ีพ่นน  าจากปาก

คล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง  ซึ่ง

คาร์ฟดราก้อนนี มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อ

เติบใหญ่ เรียนสูงขึ นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพานแห่งความรัก 

เป็นสะพานท่ีคู่รักนิยมมาเขียนชื่อพร้อมคล้องกุญแจ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...เมนูกุ้งมังกร) 

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

หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที2่  ดานงั-เมอืงมรดกโลกฮอยอนั-นัง่เรอืกระด้ง-พกับานาฮลิล ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั น เดินทางสู่เมืองฮอยอนั น าท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลกใน

งานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก 

จากนั น น าท่านนั่งเรือกระด้ง เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo basket boat) พา

ท่านนั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนามฃ 

จากนั น น าท่านเท่ียวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ นทะเบียนจาก

องค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ท่ีบ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า  200ปี  

ต่อ มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ  าแบบทั งใน

ด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไป

ไหว้พระท่ีวัดกวางตุ้ง ท่ีชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนท่ีนับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อน

ออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื ่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี  น าชม

พิพ ิธภ ัณฑ์ประว ัต ิศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ ่น สะพานเกา
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ไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อ

เชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200ปี 

ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้

ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ 

อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื  อปัก กระเป๋าปัก 

ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) จากนั นน าท่าน

เดินทางกลับสู่เมืองดานัง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษอิม่อรอ่ย เมนูแหนมเนอืงต้นต าหรับ      

จากนั น น าท่านสู่ภูเขาบานาฮิลล์ ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแห่งนี ประกอบไป

  ด้วย รีสอร์ท โรงแรม น าท่านสู่จุดไฮไลต์นั่งกระเชา้ขึ นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ท่ีได้รับการ

  บันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าท่ียาวท่ีสุดในโลก ในประเภท Non Stop 

  เพราะมีความยาวถึง 5,801เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนาม

  กลาง ถูกค้นพบในสมัยท่ีฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่นานาชาติ) 

 พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว พักบนบา

นาฮิลล์ 

(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีห้องที่พัก 3 ท่าน / มีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั น) 

 

เงื่อนไขส าหรับพักบนบานาฮิลล์ 3 ท่าน และการพักแบบครอบครัว 

 

1. กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ท่าน หากต้องการพักห้องเดยีวกัน เป็นห้อง FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั น / 2 

เตียง) สามารถแจ้งรเีควสได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

2. ห้อง FAMILY SUPERIOR (เตียง 2 ชั น 1 เตียง / เตยีงใหญ่ 1 เตียง)  มีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 300 บาทตอ่ทา่น 

3. เด็กอายุต่ ากวา่ 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

4. กรณีพักเด่ียว เฉพาะบนบาน่าฮลิล์ เพิ่มอีก 2,000 บาทต่อท่าน 

เนือ่งจากหอ้ง FAMILY SUPERIOR มีคอ่นขา้งจ ากดั ดงันั นหากทา่นประสงค์จะพกัหอ้งดงักลา่ว กรณุา

สอบถามหอ้งพกักบับรษิทักอ่นท าการจองทวัร์ 
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วนัที3่  บานาฮลิล-์สะพานทอง-เว-้วัดเทยีนมู-่ตลาดดงบา-ลอ่งเรอืมงักร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั น ให้ท่านอิสระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค  (Ba Na 

Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่ง

เทพนิยายท่ีสวยงาม ตั งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆโซนให้ร่วมสนุก

กัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D บ้านผีสิง ถ  าไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ 

รวมทั งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน 

จากนั น น าท่านชมสะพาน  สีทอง หรือ สะพานมือ สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดตั งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

อย่างสวยงามพร้อมเป็นจุดชมวิวบนเขาบาน่าฮิลล์ จดุเช็คอินสุดฮิตตอนนี  

จากนั น น าท่านเดินทางสู่เมืองเว ้ตามถนนเรยีบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก ลอดอุโมงค์ฮายวาน ซึ่งเป็นอุ

โมค์ท่ีเจาะระหว่างเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร ระหว่างทางน าท่านแวะพักผ่อนร้าน

กาแฟขึ นชื่อของเวียดนามและชมผลิตภณัฑ์ที่ผลิตมาจากเยื อไม้ไผ่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ประเทศ

ฝรั่งเศสท่ีมีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้

ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆท่ีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั น น าท่านชม วัดเทียนมู่ เป็นศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายานท่ีมีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปี 

วัดแห่งนี มี เจดีย์ Phuoc Duyen ทรงเก๋งจีน 8เหลี่ยม 7ชั น ฝั่งซ้ายและขวามีศิลาจารึกและระฆัง

ส าริดขนาดใหญ่หนักถึง 2,000 กิโลกรัม และนอกจากนี ยังมีรถออสตินสีฟ้าของอดีตเจ้าอาวาส

องค์ท่ีเคยเผาตัวเองกลางกรุงโฮจิมินห์เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์

และการฉ้อราษฎ์บังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียมเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และ

การเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปจัจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั นได้ถูกเก็บรักษาและ

จดัแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี  น าท่านช้อปปิ้งตลาดดงบา ท่ีมีชื่อเสียงของเมืองเว้ ให้ท่านได้เลือก

ซื อของฝากของท่ีระลึก สินค้าเครื่องใช้ต่างๆรวมไปถึงสินค้าพื นเมืองของชาวเวียดนาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั น น าคณะล่องเรือมังกรที่แม่น  าหอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั่ง พร้อมชมการ

แสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ท่ีเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือได้ว่า

เป็นการแสดงท่ีงดงามและเป็นสิ่งท่ีเวลามาเท่ียวเมืองเว้ไม่ควรพลาด 

พักที่ Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรือเทียบเท่า

 ระดับ 4ดาว 
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วนัที4่  เว-้พระราชวงัไดโนย-ดานงั-เจา้แมก่วนอมิ-ตลาดฮาน-กรงุเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั น  น าท่านเข้าชมพระราชวงัโบราณไดโนย พระราชวังแห่งสุดท้ายของเวียดนาม ท่ีองค์การยูเนสโก

ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นท่ีประทับ ท่ีท าการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศ

เวียดนาม คือพระราชวงศ์เหงียน มีกษัตริย์ 13 องค์ท่ีได้ขึ นครองราชย์ นับตั งแต่ปี ค.ศ.1802 

จนถึง ค.ศ.1945 มีสถาปตัยกรรมท่ีสวยงามใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง น าท่านชมทั ง 3 ส่วน

ของพระราชวังอันได้แก่ ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังท่ีเรียกว่า “กิงถั่น” ท่ีท าการของ

พระองค์กับเสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงท่ีเรียกว่านครจกัพรรคด์ “ไถหว่า”และส่วนท่ี 

ต่อ ส าคัญสุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นท่ีประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนม

และกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ท่ีเรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น”  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั น น าท่านกลับสู่เมืองดานัง น าท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั งอยู่แหลมเซินจร่า

เป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื ่อ ความ

ศรัทธาของธาตุทั งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในท่ีนี  ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานท่ีบูชาเจ้า

แม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี  นอกจากนี ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่

กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงท่ีสุดในเวียดนาม ตั งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร 

ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอก

ชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี 

นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์ส ิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ ่ง

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดท่ีสามารถมองวิว เมืองดานังได้สวยงามมาก 

จากนั น น าท่านสู่ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั งชาวเวียดนามและชาว

ไทย อาทิ เสื อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ 

ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุด

ประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน น าทานเดินทางสู่ท่า

อากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

เย็น  รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามท่ีได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส 

  หรือเรียกอีกชื่อว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 

18.15 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ963 (ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 

19.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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เวยีดนาม ใชเ้งนิสกลุ ดง (VND) 

.............ขอบพระคุณค่ะทีใ่ช้บริการเอฟวีนวิทวัร์ค่ะ............ 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คณุเมย ์/ คุณมิ น / คณุนอ้ยหนา่ / คณุเฟิรน์ 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขส าหรับพักบนบานาฮิลล์ 3 ท่าน และการพักแบบครอบครัว 

1. กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ท่าน หากต้องการพักห้องเดยีวกัน เป็นห้อง FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั น / 2 

เตียง) สามารถแจ้งรเีควสได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

2. ห้อง FAMILY SUPERIOR (เตียง 2 ชั น 1 เตียง / เตยีงใหญ่ 1 เตียง)  มีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 300 บาทตอ่ทา่น 

3. เด็กอายุต่ ากวา่ 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

4. กรณีพักเด่ียว เฉพาะบนบาน่าฮลิล์ เพิ่มอีก 2,000 บาทต่อท่าน 

เนือ่งจากหอ้ง FAMILY SUPERIOR มีคอ่นขา้งจ ากดั ดงันั นหากทา่นประสงค์จะพกัหอ้งดงักลา่ว กรณุาสอบถาม

หอ้งพักกบับรษิทักอ่นท าการจองทวัร์ 

 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื อเพลิง 

 ค่าท่ีพักห้องคู่ ดงัท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 

 ค่าอาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชม ดงัท่ีระบุในรายการ 

 ค่ารถน าเท่ียว ดงัท่ีระบุในรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 

 ค่าปรบั ส าหรับน  าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัม) 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง  

 ค่าธรรมเนียมเชื อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรยีกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 

 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1000 บาทต่อทิป 

   ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

 

ส าคญั ผูเ้ดนิทางทกุทา่นกรณุาตรวจสอบขอ้มลูเหล่านี  

** เนือ่งจากมกีรณทีีถ่กูปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

หนงัสอืเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณไ์มช่ ารดุ เชน่  

1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทบัที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุน่      

ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานที่ทอ่งเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต  

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกน  า 

5. หน้าที่มีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เลี ยงแทะ ฯลฯ 

 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

วธิกีารช าระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า 

พร้อมช าระค่ามัดจ าท่านละ 7,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังท า

การจอง 

- ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

- ช าระโดยเงินสด 

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟ

วีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบ

น าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

 

กรณีช าระดว้ยบตัรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด 

ทางบริษทัเอฟวีนิว ฯ ไม่มนีโยบายให้ท่านช าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบคุคล 

ทั งนี เพ่ือความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเปน็ส าคญั 

 หมายเหตุ ท่านทีต่้องการใบเสร็จในนามนติิบคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั นทางบริษทั ฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ น 
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 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มี

โรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว

ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ

จ าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์ทั งหมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 

15วัน ก่อนการเดินทาง) 

 กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

ทางบริษัทจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่

สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง  

 ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุก

กรณี 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 

10 ท่าน ในกรณีนี บริษัทฯ ยินดคืีนเงินให้ทั งหมด หรือจดัหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

และจะไม่รับผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์

และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นต้น 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทาง 

อย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
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*** ลกูคา้ทา่นใดมคีวามประสงค์จะซื อประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

ส าหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

กรุณาติดต่อ .... เจ้าหน้าท่ีเซลล์ท่ีท่านติดต่อซื อทัวร์    โทร. 02-108-8666 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ำกดั 

รำยกำรทวัร์     (PVN25) ไฟทบ์า่ย เวยีดนามกลาง VZ)            วนัเดินทำง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสำร             
               
               
จ ำนวนผูเ้ดินทำงทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่ำน / เด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 12 ปี  ท่ำน) 
จ ำนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนงัสือเดินทาง 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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5    
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8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ควำมประสงคอ่ื์นตำมท่ีท่ำนตอ้งกำร อำทิเช่น 
       อาหาร    ไม่ทำนเน้ือววั                     ไม่ทำนเน้ือหม ู               ไม่ทำนสตัวปี์ก    ทำนมงัสำวิรัต 
รำยละเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่ำตัว๋เพ่ิม / ลด     
ขำ้พเจำ้รับทรำบเง่ือนไขในรำยกำรทวัร์เรียบร้อยแลว้  ลงช่ือ       ผูจ้อง 
               (     ) 
                              วนัท่ี       
 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการของเรา 


