บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/01967

มัน่ ใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ มากกว่ า 20 ปี

ฮานอย – ซาปา - ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (พัก ซาปา 2 คืน)
ดื่มด่่ากับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา
ขึ้นรถราง+นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีน
พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้่าหนึ่งเดียวในโลก
จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
พิเศษ !! ชาบูแซลม่อน+ไวน์แดง บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

รายละเอียดโปรแกรม เดินทาง วันที่ 13 – 16 เม.ย. / 17-20 พ.ค. 62
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม 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

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา – ตลาดไนท์มาเก็ต

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1-2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ FD642 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. ซึ่งเป็นอาเภอหนึ่งตั้งอยู่ใน
จังหวัดลาวไก ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลประมาณ 1500 เมตร
 รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาทุกท่านเดินชม ตลาดไนท์มาเก็ต สัมผัสบรรยากาศยามค่าคืนของเมืองซาปา และเลือกซื้อสินค้า
พื้นเมืองต่างๆ
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก MAY SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

06.40 น.
08.30 น.
เที่ยง

ค่า

(-/L/D)

วันที่สอง

ซาปา – ยอดเขาฟานซีปัน (รวมรถรางและกระเช้า) – น้่าตกสีเงิน (SILVER WATER FALL) –
หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
(B/L/D)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่าน นั่งรถรางใหม่ จากสถานีตัวเมืองซาปา ขึ้นสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ให้ท่านได้
สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง นาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซีปัน เป็นยอด
เขาที่สูงที่สุดในเวียดนามและในอินโดจีน ด้วยความสูงจาก
ระดับน้าทะเล 3,143 เมตร จึงได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่ง
อินโดจีน” ซึ่งกระเช้าไฟฟ้าสามารถนั่งได้ถึง 30 คน ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที (รวมค่ากระเช้าใหญ่ แต่ไม่รวมค่ารถราง)
หมายเหตุ : หากวันที่เดินทางไปฟานซีปัน แล้วกระเช้ามีการปิด
ปรับปรุงเนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่สามารถขึ้น
กระเช้าได้ ทางบริษัทจะทาการคืนเงินค่ากระเช้าให้ท่านละ 1,000
บาท

นาท่านชม Silver Water Fall น้าตกสีเงินที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม 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

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
ดา ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ ชมแปลงนา
ข้ า วแบบขั้ น บั น ได ที่ ส วยงามกว้ า งสุ ด ตา โดยเราจะใช้ เวลา
ประมาณ 1 ชม. ในการเดินเท้าเยี่ยมชมหมู่ บ้าน รวมระยะทาง
ประมาณ 3 กม.

ค่า

 รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร ( พิเศษ ชาบูแซลม่อน และไวน์แดง )
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก MAY SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – ลาวไก - ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU – ฮานอย – ถนน 36 สายเก่า –
ชมโชว์ระบ่าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้่า
(B/L/D)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสัมผัส ภูห่ามโหร่ง ชมซาปาในมุมสูง จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านราย
ล้อมไปด้วยเทือกเขา และ เทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และ จะมียอดเขาที่สูง
โดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอิน
โดจีน สูงถึง 3,143 เมตรในสวนซาปา มีทั้งสวนกล้วยไม้ และดอกไม้

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับ ลาวไก ชมสินค้าและช้อปปิ้งเขตเศรษฐกิจชายแดน เวียดนาม-จีน ณ ตลาด ก๊อกเหลียว COCLEU
จากนั้นเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. จากนั้นชมการแสดง ระบ่า
ตุ๊ ก ตาหุ่ น กระบอกน้่ า ศิ ล ปกรรมประจ าชาติ เอกลั ก ษณ์ ข องประเทศเวี ย ดนาม และมี แ ห่ ง เดี ย วในโลก ชม
ความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์
สดๆ ของคณะละคร) จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม 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

ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวก
งอบญวน ภาพเขี ย น กระเป๋ า ก็ อ ปปี้ ยี่ ห้ อ ต่ า งๆ เช่ น Samsonite,
Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า
 รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก HACINCO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ค่า

วันที่สี่

ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ท่าเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ –
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก –
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – กรุงเทพฯ
(B/L/-)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้น
จากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นาท่านคาราวะ สุส าน
ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! ในสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ของ
สัปดาห์ และ จะปิดบริการตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน – 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งลูกค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณด้านนอก)
วีรบุ รุษ ตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็ นประเทศ และยังเป็ นผู้ป ระกาศเอกราชให้ กั บ ประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทาการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมี
เจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวด ชม ท่าเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิ มินห์ แต่ท่านไม่
อยู่ แต่ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทาเนียบแทน ทาเนียบแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมือง
แทน

จากนั้นเข้าชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและ
ต้อนรับแขก ชั้นบนเป็นห้องทางานและห้องนอน จากนั้นชม วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว
วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตานานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้
พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักทีจนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มาปรากฎที่
สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ สมใจจึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นกลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระ
โพธิสัตว์กวนอิม

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม 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

เที่ยง

จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตั้งแต่เด็กจนโต จนกระทั่งตาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN )
นาชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีและ
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง แรก อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น สถานที่ ใ ช้ ส อบ จ้ อ งวน ในสมั ย โบราณ
จากนั้นชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสาคัญกับประชาชนชาว
เวียดนามเป็นอย่างมากตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบ
ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย ภายในวัดมีต้นมหาโพธิ์ที่นามา จากประเทศ
อินเดีย และเจดีย์หลายชั้นสาหรับไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

นาท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตานาน
กล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทาสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยัง
ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทาให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิ
หารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทาสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับ
ดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทาสงคราม อีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึก
สงครามแล้ว พระองค์ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

20.50 น.
22.40 น.

นาชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า
เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD645
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการในบริการ
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อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

13-16 เม.ย. 62
17-20 พ.ค. 62

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

15,500 บาท
13,900 บาท

ราคาเด็กไม่เสริม
เตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

2,900 บาท
2,900 บาท

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่
ท่านได้ท่าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช่าระเงินค่าตั๋ว
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
อัตรานี้รวม







ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) ดอนเมือง–ฮานอย–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD)
ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี
คุ้มครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็น
พิษเท่านั้น”)
 ค่าระวางน้าหนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/
วัน (สาหรับหัวหน้าทัวร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็นสาคัญ) ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม,
ค่าน้าหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกาหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น

เงื่อนไขการจองทัวร์
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจาในการสารองที่นั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ทาการจองภายใน 3 วัน) และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อ
ได้รับค่ามัดจาแล้วเท่านั้น
 งวดที่ 2 ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง
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ชื่อบัญชี บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ่ากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ
สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์
เลขที่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย
สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์
เลขที่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สีลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา อโศกทาวเวอร์
เลขที่ 234-2-012317 บัญชีออมทรัพย์
กรณีช่าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทาการรูด ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชาระ
เงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชาระเงินของท่านเป็นสาคัญ
หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่อ งบิน,
ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็นต้น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสาคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครือ่ งบินและทีน่ ั่งบนเครื่องบิน
 ทางบริษัทได้สารองที่นั่งพร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลื อผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า
ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
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การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก,
และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญ หาย สูญ เสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้เดินทางเป็นสาคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 สาหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ
แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้า นขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจานวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
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Attn : คุณ

Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จากัด

รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร

จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด

วันเดินทาง
โทร

คน (ผูใ้ หญ่
ห้อง (ห้องพักคู่

แฟกซ์

ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ท่าน)
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง

)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง)

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
รายระเอียดอื่นๆ

ยืนยันราคา
ผูใ้ หญ่
เด็ก
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ไม่ทานสัตว์ปีก

ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด
ลงชื่อ
(
วันที่

ทานมังสาวิรัต

ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริ การ
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