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ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง ประสบการณม์ากกวา่ 20  ป ี
 

(PVN17 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา ฟานซีปัน  4วัน TG) 

ปใีหมน่ี ้เชญิสมัผสัอากาศเยน็ ณ เวยีดนามเหนอื เทีย่วมรดกโลก 4 วนั 3 คนื  

เวยีดนามเหนอื ฮานอย – ฮาลองเบย ์-ซาปา-ฟานซปีนั-พกัซาปา 1 คนื 

ขึน้รถราง+นัง่กระเชา้ สูย่อดเขาฟานซปีนั ทีส่งูทีสุ่ดในอนิโดจนี 

พเิศษ !! สกุีแ้ซลมอ่นซาปา บฟุเฟต่น์านาชาติ SEN  

เดนิทางโดย สายการบนิไทย TG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

27-30 ธนัวาคม 2562 19,999 19,999 4,500 

28-31 ธนัวาคม 2562 21,999 21,999 4,500 

29 ธนัวาคม-1 มกราคม 2562 21,999 21,999 4,500 

30 ธนัวาคม-2 มกราคม 2562 21,999 21,999 4,500 

31 ธนัวาคม-3 มกราคม 2562 20,999 20,999 4,500 

ราคาเดก็ทารก 

อายตุ่ ากวา่ 2 ป ี
5,000 บาท 

 

 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอยีดโปรแกรมทวัร ์

 

วนัที ่1 กรงุเทพ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปินั 

05.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร์สายการบินไทยแอร์

เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก (*บริการอาหาร และเครื่องดื่ม

บนเครื่อง*) 

07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG560 (ใช้ระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) 

09.35 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวง

ของเวียดนาม จะมีอายุครบ  1,000 ปีในปี  ค.ศ. 2010  ซ่ึงเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่าง

เหนียวแน่น ท่านไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารที่ส าคัญต่างๆ (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองซาปา น าท่านนั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพ่ือขึ้นยอดเขาฟานซิปัน 

รถรางว่ิงผ่านอุโมงค์สองแห่งและสี่สะพาน จากนั้นน าท่านสู่ฟานซีปันโดยกระเช้า ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่

ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดบัความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนาน

มานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระ

เก็บภาพความประทับใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท 

 พักที่ Holiday sapa Hotel หรือเทียบเท่าเมืองซาปา 

    

วนัที2่ ซาปา-หมูบ่า้นชาวเขากัต๊กัต๊-น้ าตกสเีงนิ-ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่หมูบ่า้นชาวเขากัต๊ กั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน

นี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได จากนั้นน าท่านชม น้ าตกซิลเวอร์(Silver Waterfall) เป็นน้ าตกที่มีความ

สวยงาม และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น 

สายน้ าไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ าตกตามชั้น

ต่างๆ  เพ่ือเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนั้น น าท่านออกเดินทางกลับสู ่กรุงฮานอยเส้นทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

จากนั้นน าท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยว

มานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้  ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซ่ึงเป็นเกาะ

เล็กๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นคณะไปช้อปปิ้งที่ ถนน 

36 สาย 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

  พักที่ Delight Hotel Hanoi หรือเทียบเท่าเมืองฮานอย 

 

วนัที3่ ฮานอย-จตัรุสับาดงิห-์ฮาลองเบย ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้น น าท่านสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านค าประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้น

จากฝร่ังเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝร่ังเศสอยู่ถึง48ปี ที่ตั้งของอาคารที่

โดดเด่น สง่างาม ชม สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ ายาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้อง

ปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) 

นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและส ารวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามน า

กล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด 

จากนั้น น าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหาร

เฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล และต่อด้วย บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพ านักอยู่ในช่วงปี 

พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพ้ืนด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนงั เป็นทีพั่กผ่อนและต้อนรับ

แขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องท างาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็น

ตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นน าท่าน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีก

ชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดยีวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัว

ขนาดกลางรูปสี่เหล่ียม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคล

รวม 8 อย่าง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พเิศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองฮาลองเบย์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็น

หมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปล่ียนไปตามฤดกูาล ในปี ค.ศ.1994 องค์การ UNESSCO ประกาศให้เป็นมรดกโลก

ทางธรรมชาติ ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าว  (ระหว่าง

การเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า) 

 

 

 

 

 

 

 
 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น น าท่านไปชอ้บปิง้ทีต่ลาดกลางคนือา่วฮาลอง (Night Market) 

  พกัที ่New Star Hotel หรอืเทยีบเทา่เมอืงฮาลอง 
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วนัที ่4 ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลองเบย-์ฮานอย-กรงุเทพ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ  เพ่ือล่องเรือชมความงามตาม

ธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกร

เอก  อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า  1969 

เกาะ  ได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การ

ยูเนสโก  อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่าง

การล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง   ๆ  ทั้ง

เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ 

จากนั้น น าท่านชม ถ้ านางฟ้า  ชมหินงอกหินย้อย

มากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจ

ย่ิงนักถ้ าแห่งนี้เพ่ิงถูกค้นพบเมื่อไม่นานมา

นี้  ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุม

ต่าง  ๆ  ในถ้ า  ซ่ึงบรรยากาศภายในถ้ า

ท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่

เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์   แสงสีที่ลงตัวท า

ให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย 

ทั้ง รูปมังกร เสาค้ าฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ  ตลอดจนเลือกซ้ือ

สิ้นค้าที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั บนเรอื พร้อมชมวิวทวิทศันธ์รรมชาตอิยา่งงดงาม และใหค้ณะมเีวลาพกัผอ่นอยู่บน

เรือ 

จากนั้น น าท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 

กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียว

แน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่ส าคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสร้างและน าท่านชมรอบเมือง

ฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ได้เวลาแก่สมควรน าทานเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ 

นอยบ่าย เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG565 (ใช้ระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) (*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

27-30 ธนัวาคม 2562 19,999 19,999 4,500 

28-31 ธนัวาคม 2562 21,999 21,999 4,500 

29 ธนัวาคม-1 มกราคม 2563 21,999 21,999 4,500 

30 ธนัวาคม-2 มกราคม 2563 21,999 21,999 4,500 

31 ธนัวาคม-3 มกราคม 2563 20,999 20,999 4,500 

ราคาเด็กทารก 

อายตุ่ ากวา่ 2 ป ี
5,000 บาท 

 

 

 

ไมม่รีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปบีรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 

 ค่าที่พักห้องคู่ ดงัที่ระบุในรายการหรือระดบัเดยีวกัน 

 ค่าอาหาร ดงัที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชม ดงัที่ระบุในรายการ 

 ค่ารถน าเที่ยว ดงัที่ระบุในรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 

 ค่าปรับ ส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัม) 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง  

 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 

 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาทต่อท่าน 

   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาท พร้อมกับเตรียม

เอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแล้ว 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม 

(ช าระทกุท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ป ียกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1000 บาท/ทรปิ/ท่าน 
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 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง 

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

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

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

 

กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดทีท่ าการรดู 

ทางบรษิทัเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

หมายเหต ุ ท่านที่ตอ้งการใบเสร็จในนามนิตบิุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนัน้ทางบริษทั ฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปล่ียนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน ก่อนการ

เดินทาง 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ใน

กรณีนี้บริษัทฯ ยินดคีืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ  ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นต้น 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             
              
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   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. 

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 อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการของเรา 


