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ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง ประสบการณม์ากกวา่ 20  ป ี  

(PVN14_ฮานอย-ซาปา-จา่งอาน-ฟานซีปัน 4วนั3คืน _ม.ค.เม.ย.62_TG) 

เวยีดนามเหนอื 4วนั 3คนื 

เทีย่วเมอืงซาปาบรรยากาศแหง่ขนุเขา  

เกบ็ครบ ฮานอย-ซาปา-จา่งอาน-ฟานซปีนั 

อาหารครบทกุมือ้ พร้อม พกัซาปา 2 คืนเต็มอิม่ 

โดยสายการบนิไทย (THAI AIRWAYS) 
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วนัที ่1  กรงุเทพ-ฮานอย-จัตรุสับาดิงห-์ซาปา-ตลาด Love Market 

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4ประตู2 สนามบินสุวรรณภูมิ 

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรบัและอ านวยความ

สะดวก (*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG560 

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) 

09.35 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย เมือง

หลวงของเวียดนาม  จะมีอายุครบ  1,000 ปีในปี  ค.ศ. 2010  ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็น

เอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่ส าคัญต่าง 

จากนั้น      น าท่านชม จัตุรัสบาดิงห์ สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจาก

ฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติของเวียดนาม) หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส

อยู่ ถึง 48ปี ชม สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ ายาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วใน

ห้องปรับอากาศท่ีขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้ เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์

และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและส ารวม เข้าไปคารวะศพภายใน

สุสานได ้โดยห้ามน ากล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรอืกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด 

จากนั้น  น าท่านชมท าเนียบประธานาธิบดี  ปัจจุบันใช้เป็นที่

รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มี

ทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ใน

ระยะไกล ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพ านักอยู่ในช่วงปี 

พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพ้ืนด้วย

เสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับ

แขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องท างาน และห้องนอน 

บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่าง

ที่ดี จนได้รบัการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม  

จากนั้น  น าท่าน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียว

ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหล่ียม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่

กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมอืถือของมงคลรวม 8 อย่าง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคารSEN BUFFET อนิเตอรบ์ุฟเฟตช์ือ่ดงั 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของ

ประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัด

ลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดบัความสงูกว่าระดับน้ าทะเล

ถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็น

แหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่ส าคัญของเวียดนาม 

อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของ

ชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูก

พัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่

เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้า

พ้ืนเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ 

  พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัที ่2  ซาปา-หบุเขาปากมงักร-หมูบ่า้นชาวเขากา๊ตกา๊ต-น้ าตกซลิเวอร-์ฟานซีปนั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น น าท่านชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสสร้างไว้เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2465 ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สดุแห่งหนึ่งในเวียดนาม ชมบริเวณหุบ

เขาปากมังกร Ham rong mountain ซึ่งท่านจะได้ ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไม้

เมืองหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร 

น าท่านเดินเท้าขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูก อันเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืช

พันธุ์ไม้นานาชนิดที่หายากตลอดจนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว 

จากนั้นขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี้ ซึ่งท าเป็นบันไดสลับกับทางเดินเท้าพ้ืนราบผ่านสวนหิน

ธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปีส าหรับทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไปเวียนมาคล้ายเดินอยู่ในเขา

วงกต  จนถึงบนจุดชมวิวเพ่ือถ่ายภาพของเมืองซาปา รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหว่างเหล่ียนเซิ่นและ

เมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆ ในอินโดจีน สาย

หมอกเริ่มเคล่ือนตัวไปมาอย่างช้าๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์สภาพปรับเปล่ียนไปมาทุกๆ ห้านาที 

วิวหลังคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝรั่งเศส สลับกับสีสันของบรรดาบ้านเรือนผู้คน 

โบสถ์คริสต์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาปที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปาช่างเป็น

ภาพที่สวยงามคุ้มค่าจากการที่ท่านได้มาชม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้น น าท่านชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อัน

สวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด น า

ท่านเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพ้ืน

ถ่ินของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้งด าและเผ่าเย้าแดง และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขา

ภายในหมู่บ้าน ชมน้ าตกกัตตกัตต อีกหนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา 

จากนั้น น าท่านชม น้ าตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้ าตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้

อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ าไหลลัดเลาะตาม

หน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ าตกตามชั้นต่างๆ  เพ่ือเก็บภาพ

ความประทับใจ พร้อมภาพท่ีระลึกบริเวณสะพานชมวิว 

จากนั้น น าท่านสู่ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆ

ชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 

เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วย

ทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี 

อิสระเก็บภาพความประทับใจ (ค่าใช้จ่ายในการขึ้นกระเช้าเพ่ือ

สมัผัสยอดสงูสุดฟานซีปัน ไม่รวมในค่าบริการทัวร์) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล 

พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที ่3         ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-ถนน 36สาย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น  น าท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอยเส้นทางเดิม (ระยะทาง 

245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้น น าท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม  นครหลวง

เก่าแก่  ซึ่งจะมีอายุครบ  1000 ปีในปี  ค.ศ. 2010 กรุงฮานอย
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เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม  ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียว

แน่น  ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส  ตึก  อาคารที่ส าคัญต่าง  ยังคงเป็นการก่อสร้างและน าท่านชม

รอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส  

จากนั้น   น าท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยว

มานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้  ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็น

เกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย น าท่านช้อปปิ้ง

อย่างจุใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 พักที่ Delight Hotel Hanoi หรือเทยีบเทา่ 

วนัที ่4  ฮานอย-นงิหบ์งิห์-ล่องเรอืจา่งอาน-กรงุเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น น าทุกทานเดินทางสู่นิงห์บิงห์ เพ่ือล่องเรือจ่างอาน 

(นั่งเรือกระจาด) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภูมิทัศน์

ความงามทางธรรมชาติ  ที่นักท่องเที่ยวใช้ เป็น

จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งใน

เวียดนาม และจ่างอานยังได้รับการยกย่องให้เป็น 

ฮาลองบก เนื่องจากมีเขาหินปูนและถ้ าคล้ายกับที่

อ่าวฮาลอง เป็นระบบนิเวศที่ส าคัญ มีพันธุ์พืชหา

ยากและสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ เป็นจ านวนมาก น า

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศผ่านถ้ า ธรรมชาติภูเขา

หิ น ปู น  ช ม ทั ศ นี ย ภ า พ ข อ ง ภู เ ข า น้ อ ย ใ ห ญ่ 

สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา งามเกินบรรยาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้น  น าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นอย

บ่าย          เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ

สมัภาระ 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสาย

บินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที ่TG565 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) (*บริการอาหาร 

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

10-13 ม.ค.62 13,900 13,900 3,500 

11-14 ม.ค.62 13,900 13,900 3,500 

17-20 ม.ค.62 13,900 13,900 3,500 

18-21 ม.ค.62 13,900 13,900 3,500 

24-27 ม.ค.62 13,900 13,900 3,500 

25-28 ม.ค.62 13,900 13,900 3,500 

31 ม.ค.-03 ก.พ.62 13,900 13,900 3,500 

01-04 ก.พ.62 13,900 13,900 3,500 

06-09 ก.พ.62 15,900 15,900 3,500 

07-10 ก.พ.62 15,900 15,900 3,500 

08-11 ก.พ.62 15,900 15,900 3,500 

14-17 ก.พ.62 13,900 13,900 3,500 

15-18 ก.พ.62 13,900 13,900 3,500 

16-19 ก.พ.62 15,900 15,900 3,500 

21-24 ก.พ.62 13,900 13,900 3,500 

22-25 ก.พ.62 13,900 13,900 3,500 

28 ก.พ.-03 ม.ีค.62 13,900 13,900 3,500 

01-04 ม.ีค.62 13,900 13,900 3,500 

07-10 ม.ีค.62 13,900 13,900 3,500 

08-11 ม.ีค.62 13,900 13,900 3,500 

14-17 ม.ีค.62 13,900 13,900 3,500 

15-18 ม.ีค.62 13,900 13,900 3,500 

21-24 ม.ีค.62 13,900 13,900 3,500 

22-25 ม.ีค.62 13,900 13,900 3,500 

28-31 ม.ีค.62 13,900 13,900 3,500 

29 ม.ีค.-01 เม.ย.62 13,900 13,900 3,500 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษสีนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 

 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรอืระดับเดียวกัน 

 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
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 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่ารถน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่าประกันอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทวัร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 

 ค่าปรบั ส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก าหนด (30 กิโลกรมั) 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง  

 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 

 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป 

   ภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าขึ้นกระเช้าฟานซีปัน (ค่าบัตรประมาณ 40 USD.)  

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 7,000 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  ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็น

ส าคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ 

ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์

ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น

จะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร

ทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

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

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ

ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ท้ังหมด 

 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปล่ียนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน 

ก่อนการเดินทาง 
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หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน 

ในกรณนีี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัย

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่าง  ๆเป็นต้น 

 กรณผีู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัร์ท้ังหมด  
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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 
รายละเอียดอ่ืนๆ             
              
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่   เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด       
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                                       
                                                                                                                      (     ) 

                                                                                               วนัท่ี       
    
  

 

 

เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ
ของเรา 


