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ม่ันใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 
PVN22-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4วัน VZ (บินเข้าโฮจิมินห์-ออกดาลัท) 

เวยีดนามใต ้โฮจมินิห-์มยุเน-่ดาลทั 4วนั 3คนื 

โปรแกรมดอกไม ้นัง่รถไมเ่หนือ่ย เขา้เมอืงโฮจมินิห-์ออกเมอืงดาลทั 

(Vietjet Air) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ!!! เทีย่วสดุคุม้ โปรแกรมซวิๆๆๆ พกัโรงแรม 4ดาวเมอืงดาลทั 

แถมฟร ี!!! กระเปา๋ชอปปิง้สดุเก ๋พบัเกบ็ได ้จขุองไดเ้ยอะ + หมวก 

ฟรี !!! รวมราคานัง่รถจีฟ๊ ตะลยุทะเลทรายขาว 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 
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วนัที1่              กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ โฮจมินิห-์เช็คอนิ Café Apartment-ตลาดเบนถนั 

                   ลอ่งเรอืรบัประทานอาหารเยน็แมน่ า้ไซง่อ่น 

09.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความ

สะดวก 

11.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี 

VJ802 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) อ้านวยความสะดวก 

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโฮจิมินห์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น้าท่านเดินทางสู่ตัว

เมือง โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจหลักของประเทศเวียดนาม  

กลางวัน รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามท่ีได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส 

หรือเรียกอีกชื่อว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 

จากนั น        น้าท่านแวะถ่ายรูปเช็คอิน Café Apartment จดุเช็คอินยอดนิยมสุดฮิต มาโฮจิมินห์สถานท่ีนี 

ไม่ควรพลาด น้าท่านชอปปิ้งซื อของ ตลาดเบนถัน ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย เลือกซื อของ

ฝากสินค้าพื นเมือง รองเท้า กระเป๋า เสื อผ้า และอาหารอื่นๆมากมาย 

ค่้า รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อ่น ชมบรรยากาศสองฟาก

ฝั่งยามค้่าคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี  หรือจะเลือกสนกุสนานกับวงดนตรีพื นเมืองทีบรรเลง

เพลงอยา่งสนุกสนาน 

พักท่ี Liberty Hotel, Hochiminh City หรือเทียบเท่า 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

วนัที2่ โฮจมินิห-์โบสถน์อรท์เทรอดาม-ไปรษณยีก์ลาง-ฟานเทยีต-ทะเลทรายมยุเน ่

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น้าท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงท่ีสร้างในสมัยท่ีเวียดนามยังอยู่ในอาณา

นิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจ้าเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของ

ประเทศฝรั่งเศสน้าท่าน ชม ไปรษณีย์กลาง ซึ่งถูกสร้างขึ นอย่างวิจิตรตระการตา ชม

อนุสาวรยีท์่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั งอยู่ด้านหน้าศาลากลาง ก่อสร้างด้วย สถาปตัยา

กรรมแบบฝรั่งเศส น้าท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริม

ทะเล 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชม
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ธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม น้าทา่นสมัผสัอากาศบรสิทุธิ์ ณ ท่าเรอื

มุยเน่ ท่ีอบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหา

ปลาในยามค้่าคืน น้าท่านชม ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดง

จนเป็นลานทรายกว้างท่ีมีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วน้าท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่ง

เวียดนาม” ล้าธาร FAIRY STREAM ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล้าธารลึกกว่า 

20เมตร เปิดให้เห็นชั นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั งหมดล้วนเกิดขึ นเองตามธรรมชาติ น้า

ท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทาง

ไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั น ไม่ไกลกันมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซิส) ส้าหรับให้

นักท่องเท่ียวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ท่ีท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่

ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่น

ไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (รวมค่ารถจิ๊ป โดยสารได้ 5-6 ท่าน/1คัน) 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พักที่ Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที3่             ฟานเทยีต-ดาลทั-น า้ตกดาทนัลา-นั่งกระเชา้ไฟฟา้-บา้นเพี ยน-ตลาดกลางคนื 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัท เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงอันและโรแมนติคท่ีสุดและของ

เวียดนามเนื่องจากตั งอยู่บนท่ีสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท้าให้อากาศเย็น

สบายตลอดทั งปีแม้กระทั งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส 

แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบ

สถาปตัยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ได้ค้นพบเมืองดาลัด 

และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด 

เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศส้าหรับชาวฝรั่งเศส ถึงดาลัทน้าท่าน นั่งรถราง (Roller Coast-

er) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงาม

ของ น ้าตกดาทันลา (Thac Datanla) น ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งใน

สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของดาลัดท่ีไม่ควรพลาด!! 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  น้าท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี เป็นกระเช้าไฟฟ้าท่ีทันสมัย

ท่ีสุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงท่ีสุดท่านจะได้ ชมวิวของเมืองดาลัด ท่ี

มองเห็นได ้ทั งเมือง ท่ีตั งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม น้าท่านชม วัดติ๊กกลาม เป็นวัดท่ี



 
 

เลขที่ 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3  ถนนสลีม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399 LINE ID:@avenuetour  
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธ์ุ กับ

ทิวสนท่ียืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา  จากนั นน้าท่านชม พระราชวังฤดูร้อน 

พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานท่ี

แห่งนี เป็นพระราชวังสุดท้าย ท่ีสร้างขึ นในสมัยเรืองอ้านาจของฝรั่งเศส ก่อนท่ีจะเกิด

สงครามเวียดนาม แล้วท้าให้จักรพรรดิ์บ๋าวได้ต้องลี ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมา

เหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย น้าท่านเข้าชม บ้านเพี ยน (Crazy House) บ้านสไตล์

แปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบ

สถาปตัยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonder-

land” 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท 

จากนั่น        น้าท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื อสินค้า 

นานาชนิด ตามอัธยาศัย 

พักท่ี La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 

 

 
 
 

 
 

 
วนัที4่ ดาลทั-สวนดอกไม-้สวนดอกไฮเดรนเยยี-ฟารม์เลี ยงชะมด-กรงุเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น้าท่านเดินทางชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไม้เมืองหนาวท่ีอวด

โฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศท่ีแสนโร

แมนติก จากนั นน้าท่านชม สวนดอกไฮเดรนเยีย ให้ท่านอิสระชมความงามในทุ่งดอกไฮ

เดรนเยีย กับบรรยากาศเมืองหนาวกลางหุบเขาดาลัท อีกหนึ่งจุดท่ีมาเมืองนี แล้วต้องแวะ

ถ่ายรูปสวยๆเช็คอิน น้าท่านชม ฟาร์มเลี ยงชะมด ดกูระบวนการผลิตกาแฟจากขี ชะมด ท่ีขึ น

ชื่อของเมืองดาลัท ทั งเอกลักษ์พร้อมวิธีการเลี ยงชะมดหลากหลายสายพันธ์ุอย่างใกล้ชิด 

และสามารถเลือกซื อผลิตภัณธ์กาแฟขี ชะมดกลับเป็นของฝากได้  

จากนั น        น้าท่านเดินทางไปสู่สนามบนิเมืองดาลัท เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ

สัมภาระ 

13.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี 

VZ941 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

31 พ.ค.-03 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,500 

07-10 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,500 

14-17 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,500 

21-24 มิ.ย.62 10,999 10,999 3,500 

28 ม.ิย.-01 ก.ค.62 11,999 11,999 3,500 

29 ม.ิย.-02 ก.ค.62 11,999 11,999 3,500 

05-08 ก.ค.62 10,999 10,999 3,500 

12-15 ก.ค.62 11,999 11,999 3,500 

13-16 ก.ค.62 13,999 13,999 3,500 

14-17 ก.ค.62 13,999 13,999 3,500 

19-22 ก.ค.62 10,999 10,999 3,500 

26-29 ก.ค.62 13,999 13,999 3,500 

27-30 ก.ค.62 13,999 13,999 3,500 

28-31 ก.ค.62 11,999 11,999 3,500 

02-05 ส.ค.62 10,999 10,999 3,500 

09-12 ส.ค.62 13,999 13,999 3,500 
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10-13 ส.ค.62 13,999 13,999 3,500 

11-14 ส.ค.62 11,999 11,999 3,500 

17-20 ส.ค.62 10,999 10,999 3,500 

23-26 ส.ค.62 10,999 10,999 3,500 

06-09 ก.ย.62 9,999 9,999 3,500 

07-10 ก.ย.62 9,999 9,999 3,500 

13-16 ก.ย.62 10,999 10,999 3,500 

20-23 ก.ย.62 10,999 10,999 3,500 

21-24 ก.ย.62 10,999 10,999 3,500 

27-30 ก.ย.62 10,999 10,999 3,500 

28 ก.ย.-01 ต.ค.62 10,999 10,999 3,500 

04-07 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 

05-08 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 

11-14 ต.ค.62 13,999 13,999 3,500 

12-15 ต.ค.62 13,999 13,999 3,500 

13-16 ต.ค.62 12,999 12,999 3,500 

16-19 ต.ค.62 10,999 10,999 3,500 

19-22 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 

20-23 ต.ค.62 12,999 12,999 3,500 

23-26 ต.ค.62 12,999 12,999 3,500 

ราคาเด็กทารก 

อายตุ่า้กวา่ 2ป ี
3,000 บาท 

 

 
 

           ็             ็     พ  ศ  /              ุ        2         ณ  ณ                     

                                        ็          ช      
(                                                   ) 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื อเพลิง 

 ค่าท่ีพักห้องคู่ ดงัท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 600 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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 ค่าอาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชม ดงัท่ีระบุในรายการ 

 ค่ารถน้าเท่ียว ดงัท่ีระบุในรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่า

โทรศัพท์ ฯลฯ 

 ค่าปรบั ส้าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินก้าหนด (20 กิโลกรัม) 

 ค่าท้าหนังสือเดินทาง  

 ค่าธรรมเนียมเชื อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรยีกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 

 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป 

   ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

เงือ่นไขการชา้ระเงนิ :  

ชื่อบัญชี  บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จา้กัด 

ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิ เฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510   บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารธนชาต  สาขา อโศกทาวเวอร ์    เลขที ่ 240-3-02006-7 บญัชกีระแสรายวนั 

ธนาคารกสกิรไทย     สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์        เลขที ่ 020-3-839278  บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขา อโศกทาวเวอร ์     เลขที ่ 234-2-012317   บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชีา้ระดว้ยบตัรเครดติ มีคา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดที่ทา้การรดู 

ทางบรษิัทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายให้ทา่นชา้ระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

หมายเหตุ ท่านท่ีต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั น

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ้า 7,000 บาท 

พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรยีบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท้าการจองแล้ว 

 การช้าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควร

จดัเตรียมค่าทัวร์ให้เรยีบร้อยก่อนก้าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส้ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ี

พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครั ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ น 

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

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
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สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแล

คณะทัวร์ทั งหมด 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้

เดินทางได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง) 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 10 ท่าน ในกรณีนี บริษัทฯ ยินดคืีนเงินให้ทั งหมด หรือจดัหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได ้และจะไม่รับผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นต้น 

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เลขที่ 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3  ถนนสลีม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399 LINE ID:@avenuetour  
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

 

 

 

Attn : คุณ     Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ำกดั 

รำยกำรทวัร์       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. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ควำมประสงคอ่ื์นตำมท่ีท่ำนตอ้งกำร อำทิเช่น 
อำหำร                ไม่ทำนเน้ือววั             ไม่ทำนเน้ือหม ู             ไม่ทำนสตัวปี์ก          ทำนมงัสำวิรัต 
รำยระเอียดอ่ืนๆ             
              
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่ำตัว๋เพ่ิม / ลด      
ขำ้พเจำ้รับทรำบเง่ือนไขในรำยกำรทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                                      (     ) 

    วนัท่ี      
   เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริกำร

ของเรำ 


