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ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 
PVN34-ดานัง-เว-้ฮอยอัน-บานาฮลิล ์4วนั พักบานาฮลิล ์(VZ) 

เวียดนามกลาง ดานัง-เว-้ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน 
(พักบนบานาฮิลล์)  

เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก  
พักโรงแรม4ดาว(เมืองเว้ และบานาฮิลล์) 
พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮลิล์-กุ้งมังกร 

อิ่มอร่อย เมนู...แหนมเนืองต้นต าหรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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วนัที1่ กรงุเทพ-ดานงั-เว-้วดัเทยีนมู-่ลอ่งเรอืมงักร 

08.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ

สะดวก 

10.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ960 

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง)  

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมือง

ดานัง เมืองส าคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษอิ่มอร่อย เมนูแหนมเนืองต้นต าหรับ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเว้ ตามถนนเรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก ลอดอุโมงค์ฮายวาน ซ่ึง

เป็นอุโมค์ที่เจาะระหว่างเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร ระหว่างทางน าท่านแวะ

พักผ่อนร้านกาแฟขึ้นช่ือของเวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่  ซ่ึงเป็น

นวัตกรรมใหม่ประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพื่อจะ

ออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ น าท่านชม 

วัดเทยีนมู ่เป็นศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปี วัดแห่งนี้

มี เจดีย์ Phuoc Duyen ทรงเก๋งจีน 8 เหลี่ยม 7 ช้ัน ฝั่งซ้ายและขวามีศิลาจารึกและระฆัง

ส าริดขนาดใหญ่หนักถึง 2,000 กิโลกรัม และนอกจากนี้ยังมีรถออสตินสีฟ้าของอดีตเจ้า

อาวาสองค์ที่เคยเผาตัวเองกลางกรุงโฮจิมินห์เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือ

ศาสนาคริสต์และการฉ้อราษฎ์บังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียมเป็นสิ่งที่ มีความส าคัญทาง

ประวัติศาสตรแ์ละการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคัน

นั้นได้ถกูเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้ น าท่านช้อปป้ิง ตลาดดงบา ที่มีช่ือเสียง

ของเมืองเว้ ให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝากของที่ระลึก สินค้าเครื่องใช้ต่างๆรวมไปถึงสินค้า

พื้นเมืองของชาวเวียดนาม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น        น าคณะล่องเรือมังกรที่แม่น้ าหอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั่ง พร้อมชมการ

แสดงดนตรพีระราชนิพนธ์ที่เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือได้ว่า

เป็นการแสดงที่งดงามและเป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเว้ไม่ควรพลาด 

พกัที ่Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที2่           เว-้พระราชวงัไดโนย-บานาฮลิล-์พกัโรงแรมบนบานาฮลิล ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเข้าชมพระราชวังโบราณไดโนย พระราชวังแห่งสุดท้ายของเวียดนาม ที่องค์การ

ยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ท าการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของ



เลขที่ 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม 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 

ประเทศเวียดนาม คือพระราชวงศ์เหงียน มีกษัตริย์ 13 องค์ที่ได้ขึ้นครองราชย์ นับต้ังแต่ปี 

ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง น าท่าน

ชมทั้ง 3 ส่วนของพระราชวังอันได้แก่ ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิง

ถ่ัน” ที่ท าการของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรคด์ 

“ไถหว่า”และส่วนที่ส าคัญสุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ 

พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรบัใช้เป็นขนัที ที่เรยีกกันว่า ”ต๋ือกั๋มถ่ัน” จากนั้นน าท่านแวะ

ช่ือของฝากของที่ระลึกเมืองเว้ เช่น ขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ เหล้ายาดองฮ่องเต้ เป็นต้น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านสู่ภูเขาบานาฮิลล์ ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแห่งนี้ประกอบ

ไปด้วย รสีอร์ท โรงแรม น าท่านสู่จุดไฮไลต์ นั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ที่ได้รับ

การบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non 

Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดใน

เวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่นานาชาติ) 

 พกัที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว พกับน

บานาฮลิล ์

(หมายเหต ุ: หอ้งบนบานา่ฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่นัน้) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที3่ บานาฮลิล-์สะพานทอง-ฮอยอนั-นัง่เรอืกระดง้-ดานงั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ให้ท่านอิสระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค  (Ba 

Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือน

เมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ต้ังอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆ

โซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D  บ้านผีสิง ถ้ าไดโนเสาร์ เกม

สนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครนั  

จากนั้น        น าท่านชมสะพาน  สีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดต้ังโดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์อย่างสวยงามบนเขาบาน่าฮิลล์  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่เมืองฮอยอนั น าท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

ในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก  

จากนั้น       น าท่านนั่งเรือกระด้ง เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo basket boat) 

พาท่านนั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม จากนั้นน าท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลก

ฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์
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เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซ่ึงอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของ

เมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ าแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก  ชมย่าน

การค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่ วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน

(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริ

มงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ น าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัด

กวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ

เมืองฮอยอัน ซ่ึงเช่ือว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน  และ 

บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคง

เหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ  ต่อด้วย

การ     ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื ้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก 

ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (พิเศษ...เมนูกุ้งมังกร) 

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

Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัที4่ ดานงั-สะพานมงักร-คารฟ์ดรากอ้น-วดัหลนิอึง๋-ตลาดฮาน-กรงุเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมือง

ดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง  ต้องแวะชม

ความสวยงามและชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในต านานที่พ่นน้ า

จากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของ

ดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับ

ตน เพื่อที่เมื ่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ  น า

ท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ต้ังอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุด

ของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและ

จิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้  ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพ

องค์ต่างๆตามความเช่ือของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปป้ันเจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงมีความ

สูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้

ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง

และยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้นอกจาก

เป็นสถานที ่ศักดิ์สิทธิ์ที ่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว  ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่
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ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังได้สวยงามมาก น าท่านสู่

ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย 

อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ 

ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุด

ประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน น าทานเดินทางสู่ท่า

อากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

กลางวัน รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส 

หรอืเรยีกอีกช่ือว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 

13.35 น. ออกเดินทางจากเมอืงดานงั กลับกรงุเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ961 (ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) 

15.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ: ห้องพกับนบานา่ฮลิล์ ไมม่หี้องส าหรบัพกั 3 ทา่น  

(พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 2,000 บาท เฉพาะหอ้งพกับนบานาฮลิล์ 1 คนื) หรอืสามารถอพัเกรดหอ้ง 

Family พักได ้3-4 ทา่น เพิม่ทา่นละ 300บาท 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 3คนื 

01-04 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

02-05 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

03-06 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

 

  าคญั  ก   าอ านเง  อน   นบ า้ย ดยล เอ ยด เพ  อ    ย น ์ ง  ด ก  ัว  านเอง  าก  า  เงนิ ลว้ าง
บ  ัิ       อว า  าน ดย้อ  ับเง  อน   ลว้ ล     า า   เ ล  ยน  ลงเง  อน   ด   ด ้

 ายกา ทวั   า า     ั    ัเ  ีย่นห  ืงด   าง 
 ายกา  ด ้า ควา เห า     ดย  ิ ้ง  ง้ใหท้ า  ว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทาง     ้่ ง  ้งใด   นัเนื ่ง า าก ด ้ ัท า เงื ่น  ก ่นกา เดนิทาง  ว้  

   ิทั     งวน ทิ ิ เ ิ ่     กา ให ้ กิา  ที ่ นา  นิ น้ทาง า   เทา่น ั น  
 

 

 

 

 

 

ก     เ้ดนิ าง า าก  าง ัง วดั   อ  าง   เ    ล     ากา   า อง ั วเ    องบนิ    อยานพา น 
อ  น   เพ  อ  เ้ดนิ าง า ล กลับ    นา บนิ   ว       ิางบ  ัิ        ับ ดิ อบ  า   ้ ายเน  อง ากเ  น
  า   ้ าย   นอกเ น อ าก    ก   

 

อนัเน  อง าก าก  าพอากา  เ   กา  ์ าง     า  ิเ   กา  ์ างกา เ  อง   าพกา   า    ายกา บนิ
   อเ     ดว ิยั  าง   ั  งน      าน ง  ง วา  ลอด ยั  วา เ  น   ด ้ล  ล    ย น ์อง  เ้ดนิ างเ  น  า ั  
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04-07 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

05-08 ก.พ.62 12,999 12,999 4,500 

06-09 ก.พ.62 14,900 14,900 5,000 

07-10 ก.พ.62 14,900 14,900 5,000 

08-11 ก.พ.62 14,900 14,900 5,000 

09-12 ก.พ.62 14,900 14,900 5,000 

10-13 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

11-14 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

12-15 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

13-16 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

14-17 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

15-18 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

16-19 ก.พ.62 14,900 14,900 4,500 

17-20 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

18-21 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

19-22 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

20-23 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

21-24 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

22-25 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

23-26 ก.พ.62 13,900 13,900 4,500 

24-27 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

25-28 ก.พ.62 11,999 11,999 4,500 

26 ก.พ.-01  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

27 ก.พ.-02  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

28 ก.พ.-03  .ีค.62 13,900 13,900 4,500 

01-04  .ีค.62 13,900 13,900 4,500 

02-05  .ีค.62 13,900 13,900 4,500 

03-06  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

04-07  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

05-08  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

06-09  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

07-10  .ีค.62 13,900 13,900 4,500 

08-11  .ีค.62 13,900 13,900 4,500 

09-12  .ีค.62 13,900 13,900 4,500 

10-13  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

11-14  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

12-15  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

13-16  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

14-17  .ีค.62 13,900 13,900 4,500 

15-18  .ีค.62 13,900 13,900 4,500 

16-19  .ีค.62 13,900 13,900 4,500 

17-20  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

18-21  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

19-22  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

20-23  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

21-24  .ีค.62 13,900 13,900 4,500 

22-25  .ีค.62 13,900 13,900 4,500 

23-26  .ีค.62 13,900 13,900 4,500 

24-27  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

25-28  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 
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26-29  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

27-30  .ีค.62 11,999 11,999 4,500 

28-31  .ีค.62 13,900 13,900 4,500 

30  .ีค.-02 เ .ย.62 13,900 13,900 4,500 

31  .ีค.-03 เ .ย.62 11,999 11,999 4,500 

01-04 เ .ย.62 11,999 11,999 4,500 

02-05 เ .ย.62 11,999 11,999 4,500 

03-06 เ .ย.62 11,999 11,999 4,500 

04-07 เ .ย.62 13,900 13,900 4,500 

05-08 เ .ย.62 14,900 14,900 4,500 

07-10 เ .ย.62 13,900 13,900 4,500 

08-11 เ .ย.62 13,900 13,900 4,500 

09-12 เ .ย.62 13,900 13,900 4,500 

10-13 เ .ย.62 14,900 14,900 4,500 

11-14 เ .ย.62 17,900 17,900 4,500 

12-15 เ .ย.62 19,900 19,900 4,500 

14-17 เ .ย.62 17,900 17,900 4,500 

15-18 เ .ย.62 15,900 15,900 4,500 

16-19 เ .ย.62 13,900 13,900 4,500 

17-20 เ .ย.62 13,900 13,900 4,500 

18-21 เ .ย.62 13,900 13,900 4,500 

19-22 เ .ย.62 13,900 13,900 4,500 

20-23 เ .ย.62 13,900 13,900 4,500 

21-24 เ .ย.62 11,999 11,999 4,500 

22-25 เ .ย.62 11,999 11,999 4,500 

23-26 เ .ย.62 11,999 11,999 4,500 

25-28 เ .ย.62 13,900 13,900 4,500 

26-29 เ .ย.62 13,900 13,900 4,500 

28 เ .ย.-01 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500 

29 เ .ย.-02 พ.ค.62 11,999 11,999 4,500 

30 เ .ย.-03 พ.ค.62 11,999 11,999 4,500 

02-05 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500 

03-06 พ.ค.62 14,900 14,900 4,500 

04-07 พ.ค.62 14,900 14,900 4,500 

05-08 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500 

06-09 พ.ค.62 11,999 11,999 4,500 

07-10 พ.ค.62 11,999 11,999 4,500 

08-11 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500 

09-12 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500 

10-13 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500 

11-14 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500 

12-15 พ.ค.62 11,999 11,999 4,500 

13-16 พ.ค.62 11,999 11,999 4,500 

14-17 พ.ค.62 11,999 11,999 4,500 

15-18 พ.ค.62 11,999 11,999 4,500 

16-19 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500 

17-20 พ.ค.62 14,900 14,900 4,500 

18-21 พ.ค.62 14,900 14,900 4,500 

19-22 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500 

23-26 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500 
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24-27 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500 

25-28 พ.ค.62 13,900 13,900 4,500 

26-29 พ.ค.62 11,999 11,999 4,500 

29 พ.ค.-01  .ิย.62 11,999 11,999 4,500 

30 พ.ค.-02  .ิย.62 13,900 13,900 4,500 

31 พ.ค.-03  .ิย.62 13,900 13,900 4,500 

 าคาเด็กทา ก 
 ายุ  า่กวา่ 2 ี 

3,000  าท 

 
 

ไมม่รีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบริบรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

ส่วนค่าทิปหวัหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 

 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรอืระดับเดียวกัน 

 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่ารถน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่า

โทรศัพท์ ฯลฯ 

 ค่าปรบั ส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก าหนด (20 กิโลกรมั) 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง  

 ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรยีกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 

 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป 

   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

 

 

 

 

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

ทา่นละ 600 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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เงือ่นไขการช าระเงนิ :  

ส าหรับการจองกรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000.- บาท  

 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วนั 

ชือ่บญัช ี บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

 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 ์

กรณีช าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่าน

ช าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอ

สงวนสิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลงั 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 5,000 บาท 

พร้อมกับเตรยีมเอกสารส่งให้เรยีบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแล้ว 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมค่าทัวร์ให้เรยีบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่

พกัและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้น 

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

สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะ

ทัวร์ทั้งหมด 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนช่ือผู้เดินทาง

ได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง) 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรอืจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่าง  ๆเป็นต้น 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ 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 


