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ใบอนญุาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 
PVN14-ฮานอย-ซาปา-จ่างอาน-ฟานซีปัน 4วนั TG 

เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-จ่างอาน-ฟานซีปัน 

4วนั 3คืน (THAI AIRWAYS) 
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เทีย่วเมอืงซาปาบรรยากาศขุนเขา...พักซาปา 2คนืเตม็อิม่ 

อาหารครบทกุมือ้-การบนิไทย น้า้หนกักระเปา๋ 30 กก. 

วนัที1่ กรงุเทพ-ฮานอย-จัตรุสับาดงิห-์ซาปา-ตลาด Love Market 

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4ประตู2 สนามบินสุวรรณ

ภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

และอ้านวยความสะดวก (*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

07.45 น. ออกเดินทางสู่กรงุฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 

TG560 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ช่ัวโมง) 

09.35 น.    เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น้าท่านสู่ตัวเมืองกรุง

ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม  จะมีอายุครบ  1,000 ปีในปี  ค.ศ. 2010  ซ่ึงเมืองแห่งนี้

ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส 

ตึก อาคารที่ส้าคัญต่าง น้าท่านชม จัตุรัสบาดิงห์ สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านค้าประกาศ

อิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาติของ

เวียดนาม) หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่  ถึง 48ปี ชม สุสานโฮจิมินห์ ภายใน

บรรจุศพอาบน้้ายาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความ

ประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้ เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) 

นักท่องเที่ยวจะเดินเรยีงแถวเข้าคิวอย่างเงยีบสงบและส้ารวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสาน

ได้ โดยห้ามน้ากล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย 

หรอืกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด 

จากนั้น        น้าท่านชมท้าเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็น

ที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้ง

หลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้

ถ่ายรูปได้ในระยะไกล ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ที่

เคยพ้านักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพัก

สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ช้ันล่าง

โปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ช้ันบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องท้างาน และ

ห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่อง

เป็นบิดาของประเทศเวียดนาม  

จากนั้น        น้าท่าน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เรยีกอีกช่ือว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีน

หลังเดียวขนาดเล็ก ต้ังอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายใน

ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 

อย่าง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคารSEN BUFFET อนิเตอรบ์ฟุเฟตช์ือ่ดงั 
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จากนั้น        น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา ซ่ึงต้ังอยู่ทาง

ภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับ

ชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมือง

ต้ังอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้้าทะเลถึง 

1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่

จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่

ส้าคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่ง

ขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูก

พฒันาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส 

(ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

น ำทำ่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดLove Market มสีนิคำ้ใหท้ำ่นเลอืกชอ้ปป้ิงมำกมำย ไมว่ำ่
จะเป็นสนิคำ้พืน้เมอืง ของฝำก ขนม กระเป๋ำ รองเทำ้ ทำ่นสำมำรถชอ้ปป้ิงใหอ้ยำ่งจใุจ 

  พกัที ่Holiday sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที2่           ซาปา-หุบเขาปากมงักร-หมู่บา้นชาวเขากา๊ตกา๊ต-น้า้ตกซลิเวอร-์ฟานซปีนั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น้าท่านชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสสร้างไว้เป็นสถานที่พักผ่อน

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2465 ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซ่ึงได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

เวียดนาม ชมบริเวณหบุเขาปากมังกร Ham rong mountain ซ่ึงท่านจะได้ ชมทะเลหมอกที่

ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลาง

เมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร น้าท่านเดินเท้าขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูก อันเป็น

แหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพนัธุ์ไม้นานาชนิดที่หายากตลอดจนไม้

ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั้นขึ้นไปยังจุดชมวิว

สูงสุดของภูเขาลูกนี้ ซ่ึงท้าเป็นบันไดสลับกับทางเดินเท้าพื้นราบผ่านสวนหินธรรมชาติ

รูปร่างแปลกตาซ่ึงมีอายุนับพันปีส้าหรับทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไปเวียนมาคล้ายเดินอยู่ใน

เขาวงกต  จนถึงบนจุดชมวิวเพ่ือถ่ายภาพของเมืองซาปา รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหว่างเห

ลี่ยนเซ่ินและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟาน

ซีปัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆ 

ในอินโดจีน สายหมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมาอย่าง

ช้ า ๆ  เ มฆหม อกบด บั ง แส ง อ าทิ ต ย์ ส ภ า พ

ปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ ห้านาที วิวหลังคาสีแดง

ของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝรั่งเศส 

สลับกับสีสันของบรรดาบ้านเรือนผู้คน โบสถ์

คริสต์ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่เบ้ืองล่างถนนหนทางและ

ทะเลสาปที่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองซาปาช่างเป็นภาพ

ที่สวยงามคุ้มค่าจากการที่ท่านได้มาชม 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ท่านชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์

อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา ซ่ึงปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดัง

ภาพวาด น้าท่านเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน  ชมสินค้า

พื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถ่ินของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้งด้าและเผ่าเย้า

แดง และเลือกซ้ือสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมน้้าตกกั๊ตกั๊ต อีกหนึ่ง

ความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองซาปา  

จากนั้น        น้าท่านชม น้้าตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้้าตกที่มีความสวยงาม และสามารถ

มองเห็นได้อย่างชัดเจนต้ังแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับช้ัน 

สายน้้าไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของ

น้้าตกตามชั้นต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว  

จากนั้น       น้าท่านสู่ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสน

สวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคา

แห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระ

เก็บภาพความประทับใจ (ค่าใช้จ่ายในการขึ้นกระเช้าเพ่ือสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปัน ไม่รวม

ในค่าบริการทัวร์) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล 

พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที3่         ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-ถนน 36สาย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  น้าท่านออกเดินทางกลับสู่  กรุงฮานอย

เส้นทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 4 ชม.)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้น       น้าท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของ

เวียดนาม  นครหลวงเก่าแก่  ซ่ึงจะมีอายุครบ 

1000 ปีในปี  ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมือง

หลวงของประเทศเวียดนาม  ซ่ึงเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียว

แน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่ส้าคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสร้างและน้า

ท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส จากนั้น  น้าท่านไปชม 

ทะเลสาบคนืดาบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักทอ่งเที่ยวมา

นั่งพกัผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้  ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก 

ซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย 

น้าท่านช้อปป้ิงอย่างจุใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
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 พกัที ่Delight Hotel Hanoi หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที4่         ฮานอย-นงิห์บงิห-์ลอ่งเรอืจา่งอาน-กรงุเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น้าทุกทานเดินทางสู่นิงห์บิงห์ เพื่อ ล่องเรือจ่าง

อาน (นั่งเรือกระจาด) ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ภูมิทัศน์ความงามทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยว

ใช้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ส้าคัญแห่ง

หนึ่งในเวียดนาม และจ่างอานยังได้รับการยก

ย่องให้เป็น ฮาลองบก เนื่องจากมีเขาหินปูน

และถ้้าคล้ายกับที่อ่าวฮาลอง เป็นระบบนิเวศที่

ส้าคัญ มีพนัธุ์พืชหายากและสัตว์ป่าสงวนอาศัย

อยู่ เป็นจ้านวนมาก น้าท่านล่องเรือชม

บรรยากาศผ่านถ้้า ธรรมชาติภูเขาหินปูน ชม

ทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุด

ลูกหูลูกตา งามเกินบรรยาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น้าทานเดินทางสู่   ท่าอากาศยานนานาชาติ 

นอยบ่า ย   เพื่ อ เดินทางกลับสู่ ก รุ ง เทพฯ  

ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรงุฮานอย กลับกรงุเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG565 (ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) (*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
 

 

 

  า  ั  กร ุำอำ่นเงือ่นไข น ทำ้ย  ยละเอยี  เพือ่ประ ยชน ส งส ุ ก ่ วทำ่นเอง หำกช ำระเงนิ ลว้ทำง
 ร ิ ท  จะถอืวำ่ทำ่นไ ย้อมร  เงือ่นไข ลว้ ละไมส่ำมำรถ เปลีย่น ปลงเงือ่นไขใ   ไ  ้

รายการท ัร   า าร  ลบั  รบัเ ลีย่ หรอื ด  บา  
รายการ ด ตา   า เห า     ดย  ต อ      ห ทราบล ่ ห  า 

 

ทา    เด   ทา      ่ อ ร อ  ด  อ ัเ ือ่  า าก ด รบัทราบเ ือ่   กอ่ การเด   ทา  ล   

บร  ทั   อ      ท   เร   ่ ล  บการ ห บร  การ ที ่  า บ  ต  ทา  า   เทา่ ั    
 

 

 

 

 

 

กร ี  เ้ นิทำงมำจำก ำ่งจ งหว  หรอื ำ่งประเท   ละจะท ำกำรส ำรอง   วเครือ่ง นิ หรอืยำนพำหนะ
อืน่   เพือ่ใชเ้ นิทำงมำ ละกล     สนำม นิ สวุรร   มทิำง ร ิ ท จะไมร่    ิชอ คำ่ใชจ้ำ่ยเนือ่งจำกเป็น
คำ่ใชจ้ำ่ยทีน่อกเหนอืจำก ปร กรม 

 

อ นเนือ่งมำกจำกส ำพอำกำ  เห กุำร  ทำง รรมชำ  ิเห กุำร  ทำงกำรเมอืง ส ำพกำรจรำจร สำยกำร นิ
หรอืเห สุ ุวสิ ย ำ่ง  ท ง้นีจ้ะค ำน งถ งควำมปลอ   ย ควำมเป็นไปไ  ้ละ ลประ ยชน ของ  เ้ นิทำงเป็นส ำค   
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

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 

23-26 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 

16-19 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 

04-07 เม.ย.62 14,900 14,900 3,500 

05-08 เม.ย.62 15,900 15,900 3,500 

18-21 เม.ย.62 13,900 13,900 3,500 

19-22 เม.ย.62 13,900 13,900 3,500 

26-29 เม.ย.62 13,900 13,900 3,500 

17-20 พ.ค.62 15,900 15,900 3,500 

18-21 พ.ค.62 15,900 15,900 3,500 

13-16 ก.ค.62 15,900 15,900 3,500 

14-17 ก.ค.62 15,900 15,900 3,500 

26-29 ก.ค.62 15,900 15,900 3,500 
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ราคาเดก็ทารก 

อายตุ่า้กวา่ 2ป ี
3,000 บาท 

 
   ่รีา าเด็ก เ ือ่  ากเ ็ รา าพ เศ  / ทารกต อ  อีายุ  เ่ก    2  ีบร  บ รณ  ณ   ัเด   ทา    ล กลบั 

   ่า าร ยกเล กการเด  ทา  ด  เ ือ่  ากเ ็ รา า  ร  ช ั ่  
( ต ่า าร เ ลีย่    เด   ทา  ด ตา เ ือ่   อ  ายการบ  ) 

 

 

สว่นค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของทา่น 

เงือ่นไขการชา้ระเงนิ :  

ชือ่บญัช ี บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จา้กดั 

 ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส ์ เลขที่  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย ์

 ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส ์ เลขที่  968-0-091880 บัญชีออมทรัพย ์

 ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ ์  เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย ์

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขา อโศกทาวเวอร ์   เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย ์

กรณีช้าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท้าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่าน

ช้าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยในการช้าระเงินของท่านเป็นส้าคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนกังานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอ

สงวนสิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลงั 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 

 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรอืระดับเดียวกัน 

 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่ารถน้าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่า

โทรศัพท์ ฯลฯ 

 ค่าปรบั ส้าหรับน้้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก้าหนด (30 กิโลกรมั) 

 ค่าท้าหนังสือเดินทาง  

 ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรยีกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 

 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 600 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าขึ้นกระเช้าฟานซีปัน (ค่าบัตรประมาณ 40 USD.)  

 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ้า 5,000 บาท 

พร้อมกับเตรยีมเอกสารส่งให้เรยีบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท้าการจองแล้ว 

 การช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมค่าทัวร์ให้เรยีบร้อยก่อนก้าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส้ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่

พกัและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแล

คณะทัวร์ทั้งหมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนช่ือผู้

เดินทางได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรอืจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รบัผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่าง  ๆเป็นต้น 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใด  ๆ

ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง      
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์    
ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร           
             
              
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู ่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหมู               ไม่ทานสตัวปี์ก               ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ             
              
ยืนยันราคา  ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด      

ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                      
(     ) 
    วนัที่      

    เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ใหเ้กียรติใชบ้ริการ
ของเรา 


