
 

      บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ปจ ำกัด 
    Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.  

ใบอนญุาตธุรกิจนำเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 
             (PVN42 เวยีดนามใต้ โฮจมิินห์ มุยเน่ ดาลัท 4วัน 3คืน ก.พ.- มี.ค. 2563 VJ(PB) 

 

เยือนเวียดนามใต ้เมืองตากอากาศสุดชคิ โฮจมินิห์ มุยเน ่ดาลัท 4 วัน 3 คืน 

โบสถ์นอร์ทเทรอดาม น้ำตกดาทันลา สวนดอกไมเ้มืองหนาว นัง่เคเบลิคาร์ชมววิเมืองดาลัด 

ฟรี !!! รวมราคานัง่รถจี๊ฟ ตะลุยทะเลทรายขาว 

อาหารหลากหลายครบทุกมือ้ พเิศษ พรอ้มเสรฟิไวน์ดาลัท 

เดนิทางโดยสายการบนิ เวียดเจท็แอร ์เขา้เมืองโฮจมินิห์-ออกเมืองดาลัท 

  

 

กำหนดการเดนิทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม  2563  ราคาเริม่ตน้ 9,999.- 
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อัตราคา่บรกิาร 

วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เดก็ พักเดีย่ว 

08-11 ก.พ. 63 13,999 13,999 4,500 

14-17 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 

15-18 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 

21-24 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

05-08 มี.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

06-09 มี.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

12-15 มี.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

13-16 มี.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

19-22 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

20-23 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

21-24 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

ราคาเดก็ทารก 

อายุตำ่กวา่ 2ปี 
4,900 บาท 

 

 

**** ไมมี่ราคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ **** 

 ทารกตอ้งมีอายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดนิทางไปและกลับ 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 

หมายเหตุ 

หากทา่นมีความจำเปน็จะตอ้งซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนั

กับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้  อัน

เนื ่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบ

เที่ยวบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมีการเปลีย่นแปลง ซึ่ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนือการความคุมของ

ทางสายการบนิ หรือจะเปน็เหตุผลเชงิพาณชิย์ หรือเปน็เหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนัน้เหตุผลเหลา่นี้ อยู่เหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมรั่บผดิชอบและไมค่ืนคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งสิน้ อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟร์ิมกรุป้ ประมาณ 7-10 วัน

ก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 

 

 

 

ราคาทัวร์ ไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนียม (ชำระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ป ียกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเกบ็คา่ทปิคนขับรถ และไกด์ทอ้งถิน่ ณ สนามบนิในวันเชค็อนิ  

สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวร์ทีด่แูลจากเมืองไทย แล้วแตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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วันที ่1  กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ โฮจมินิห์-เชค็อนิ Cafe Apartment-ตลาดเบนถัน-ลอ่งเรือรับประทานอาหารเยน็แมน่ำ้ไซง่อ่น                                                                                                 

 (-/กลางวนั/เยน็) 

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Viet 

Jet Air พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

 

 

 

11.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที ่ยวบินที่ VJ8032 (ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

  อำนวยความสะดวก 

13.10 น. เดินทางถึงสนามบนิเมืองโฮจมินิห์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง โฮจิมินห์

เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจหลักของประเทศเวียดนาม  

กลางวัน รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามท่ีได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝร่ังเศส หรือเรียกอีก

ชื่อว่า "แซนดวิ์ชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 

จากนั้น นำท่านแวะถ่ายรูปเช็คอิน Cafe Apartment ซึ่งเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมสุดฮิต  

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากสินค้าพื้นเมือง รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า และอาหารอื่นๆมากมาย ณ 

ตลาดเบนถัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำ่ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ำ้ไซง่อ่น ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค่ำคืน

ของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพ้ืนเมืองทีบรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน 

จากนั้น นำท่านเข้าพักท่ี Liberty Hotel, Hochiminh City หรือเทียบเท่า 
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วันที2่ โฮจมินิห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ฟานเทียต -ทะเลทรายมุยเน ่ (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น นำท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ

ฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศสนำ

ท่าน ชม ไปรษณีย์กลาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา ชมอนุสาวรีย์ทา่นประธานาธิบดีโฮจมินิห์ 

ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลากลาง ก่อสร้างด้วย สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส  

จากนั้น นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม

และมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวเวียดนาม นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ ์  ณ ท่าเรือมุยเน่ ที ่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบ

ชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน  

จากนั้น นำท่านชม ทะเลทรายแดง ที ่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มี

ชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนำท่านชม “แกรนดแ์คนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ท่ีเกิด

จากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่ง

ท้ังหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  

จากนั้น นำท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็น

เพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใชพั้กผ่อน 

ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV 

ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนดด์นูล่ืนไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (รวมคา่

รถจิ๊ป โดยสารได้ 5-6 ท่าน/1คัน) 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าพักที่ Peace Resort, Muine หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่3   ฟานเทียต-ดาลัท-นำ้ตกดาทันลา-นัง่กระเชา้ไฟฟา้-บา้นเพีย้น-ตลาดกลางคืน  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัท เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนาม

เนื่องจากตั้งอยู่บนท่ีสูงจากระดบัน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดท้ังปีแม้กระ

ทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวน

ดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื ่องจากในสมัยอาณา

นิคม Alexdra Yersin ได้ค้นพบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เขา้มา

พัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพ่ือให้เป็นเมืองตากอากาศสำหรับชาวฝร่ังเศส  
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จากนั้น นำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืนเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขา

เบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่

มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของดาลัดท่ีไม่ควรพลาด!! 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  นำท่านสู่ สถานีกระเชา้ไฟฟา้ เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าท่ีทันสมัยท่ีสุดของประเทศ

เวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิวของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่

ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม นำท่านชม วัดติ๊กกลาม เป็นวัดท่ีสร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียน

ลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธ์ุ กับทิวสนท่ียืนต้นตระหง่านปกคลุมทกุหุบเขา  

จากนั้น  นำท่านเข้าชม บ้านเพีย้น (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคน

ที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง 

“Alice in Wonderland” 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิด ตาม

อัธยาศัย 

จากนัน้  นำท่านเข้าพักท่ี La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทา่ระดบั 4ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่4  ดาลัท-สวนดอกไม-้สวนดอกไฮเดรนเยีย-ฟาร์มเลีย้งชะมด-กรุงเทพ                 (เช้า/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น  นำท่านเดินทางชม สวนดอกไมเ้มืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไม้เมืองหนาวท่ีอวดโฉม รูปทรงและ

สีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก  

จากนั้น  นำท่านชม สวนดอกไฮเดรนเยีย ให้ท่านอิสระชมความงามในทุ่งดอกไฮเดรนเยีย กับบรรยากาศเมือง

หนาวกลางหุบเขาดาลัท อีกหนึ่งจุดท่ีมาเมืองนี้แล้วต้องแวะถ่ายรูปสวยๆเช็คอิน  

จากนั้น  นำท่านชม ฟาร์มเลี้ยงชะมด ดูกระบวนการผลิตกาแฟจากขี้ชะมด ที่ขึ้นชื่อของเมืองดาลัท ทั้งเอกลักษ์

พร้อมวิธีการเลี้ยงชะมดหลากหลายสายพันธุ์อย่างใกล้ชิด และสามารถเลือกซื้อผลิตภัณธ์กาแฟขี้ชะมด

กลับเป็นของฝากได้  

จากนั้น  นำท่านเดินทางไปสู่สนามบินเมืองดาลัท เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

13.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที ่ยวบินที่ VZ941 (ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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เวียดนาม ใชเ้งนิสกุล ดง (VND) 

 

☺.............ขอบพระคุณค่ะที่ใช้บริการเอฟวีนวิทวัร์ค่ะ............☺ 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ / คุณนอ้ยหนา่ / คุณเฟริ์น 

 

 

 

 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 

▪ ค่าตั๋วเคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 

▪ ค่าท่ีพักห้องคู่ ดงัท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดยีวกัน 

▪ ค่าอาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 

▪ ค่าเข้าชม ดงัท่ีระบุในรายการ 

▪ ค่ารถนำเท่ียว ดงัท่ีระบุในรายการ 

▪ ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 

▪ ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม) 

▪ ค่าทำหนังสือเดินทาง  

▪ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 

▪ ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทิป 

▪   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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สำคัญ ผูเ้ดนิทางทุกทา่นกรุณาตรวจสอบขอ้มูลเหลา่นี ้

** เนือ่งจากมีกรณีทีถู่กปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไมช่ำรุด เชน่  

1. ปกหนา้-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับท่ีระลึก เช่น เมื่อท่านไปเท่ียวประเทศญี่ปุ่น      

ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานท่ีท่องเท่ียว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต  

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกนำ้ 

5. หน้าท่ีมีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมกึเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 

 

เงือ่นไขการจองทัวร์ โปรแกรม PVN42 เวียดนามใต ้โฮจมินิห์ มุยเน ่ดาลัด 4 วัน 

 

วธีิการชำระค่าบรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ 

พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 5,000.- บาท ภายใน 3 วัน

หลังทำการจอง 

- ส่วนท่ีเหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

- ชำระโดยเงินสด 

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั ่งจ่ายในนาม

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด 

- ชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณา

แฟกซ์ใบนำฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

 

กรณีชำระดว้ยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด 

ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มนีโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารส่วนบคุคล 

ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยในการชำระเงนิของท่านเปน็สำคัญ 

 หมายเหตุ ท่านท่ีต้องการใบเสร็จในนามนติิบคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหนา้ มิฉะนัน้ทางบริษัท 

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมอ่อกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

▪ หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

คร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดแูลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

▪ ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แต่สามารถเปล่ียนชื่อผู้เดินทางได้ 15 วัน ก่อน

การเดินทาง) 
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หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ใน

กรณีนี้บริษัทฯ ยินดคีืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ  ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นต้น 

▪ กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัท

ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
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*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรับครอบคลุมเรือ่งรักษาพยาบาล / การล่าชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

กรุณาติดต่อ .... เจ้าหน้าที่เซลล์ที่ท่านติดต่อซื้อทัวร์    โทร. 02-108-8666 
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Attn : คุณ____________________   Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

รายการทวัร์   PVN42 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท 4วัน 3คืนVJ  วนัเดินทาง      
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์    
ท่ีอยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร            
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี        ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด  ห้อง (ห้องพกัคู ่ ห้องพกัเด่ียว       ห้องพกั 3 เตียง       ) 
              รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร        ไม่ทานเน้ือววั                ไม่ทานเน้ือหมู          ไม่ทานสัตวปี์ก    ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
ยืนยันราคา ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด  ___________   
ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                             (     )  
                               วนัที่      

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใชบ้ริการของเรา  
 

 

 


