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ใบอนญุาตธรุกิจน าเทีย่วเลขที่ 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกวา่ 20  ปี  

(VN03_เวยีดนามใต ้โฮจมินิห์ มยุเน ่ดาลดั DD_ธ.ค. 61 – ม.ีค. 62) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอียดการเดนิทาง                                                                                                     

วันแรก กรงุเทพฯ •โฮจิมนิหซ์ติี้•อโุมงค์กูจ่ี•ลอ่งเรอืชมทัศนยีภาพแมน่้ าไซซงอ่นยามค่ าคนืชมโชวบ์นเรือ        

   ( - /กลางวัน**พเิศษอาหารบุฟเฟต่น์านาชาติ/เยน็) 

 

05.00 น. พร้อมกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาท์เตอรส์ายการบนินกแอร ์ ประต ู6 

Nok Air (DD) ป้ายต้อนรับที่สนามบิน“เวยีดนามจิ๊บจิ๊บ”โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสูน่ครโฮจมินิห์  โดยเที่ยวบิน DD 3210 

 

หมายเหต ุ สายการบนินกแอรม์บีรกิารล็อกทีน่ัง่และNok Premium Seatบรกิารส าหรับลกูคา้ทีม่คีวามประสงคต์อ้งการนัง่แถวหนา้

และนัง่ตดิกันหรอืเลือกที่นัง่ไซด้ เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบRandomไซมส่ามารถล็อกทีน่ัง่ไซด ้ทีน่ัง่

อาจจะไซมไ่ซดน้ัง่ติดกันและไซมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ัง่บนเครือ่งบินไซดใ้นคณะ ซึง่เป็นไซปตามเงือ่นไซขสายการบนิ  * 

ตอ้งการลอ็คที่นัง่แถวหนา้Nok Premium Seat 

 แถวที ่30-35 และ 44-45   คา่บรกิารลอ็กทีน่ัง่ ขาละ 350 บาท/เที่ยว/ทา่น ไซปกลับ 700 บาท/ท่าน 

** กรณุาแจ้งพนักงานขายทกุครัง้ก่อนท าการจองคะ่** 

 

09.05 น. ถึง สนามบนิ Tan Son Nhatนครโฮจมินิห์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิน่ทีเ่วยีดนาม 

เท่ากับประเทศไซทย) น าท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนครโฮจิมินห์ 

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **พิเศษ!!อาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาต ิ

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นกูจ่ ีชม อุโมงค์กูจ่ี อุโมงค์ของ

ชาวเวียดกงทีขุ่ดขึ้นขนาดพอดกีับตัวในสมยัที่ท าสงครามกับ

ทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหาร

พันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิต

 อยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่

ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิด

สงครามและยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็น

หลุมหลบภัย ซึง่มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร 

ค่ า       บรกิารอาหารเย็น พิเศษ รับประทานอาหารค่ าพร้อม 

จากนัน้ ชมโชวบ์นเรอื ล่องเรอืชมความงามของแมน่้ าไซซงอ่นแม่น้ าสายหลักของนครโฮจมิินห์พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลง

จากนกัร้องชาวพื้นเมืองชมโชว์การแสดงจากสาวเวียดนามให้ผ่อนคลายสบายอารมณ์ โดยโชว์ต่างๆจะผลัดเปลี่ยน

กันไซปในแต่ละวัน เป็นภัตตาคารลอยน้ า ทีอ่ยู่บนเรือขนาดใหญ ่2-3 ช้ัน ใช้เวลาล่องตามล าแม่น้ าไซซง่่อนชม

ทัศนียภาพสองฝั่งที่สวยงามยามค่ าคืน ประมาณ 1 ช่ัวโมง 

จากนัน้  น าทา่นเข้าสู่ทีพั่ก**โรงแรมHOANG PHU GIA HTELหรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** 
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วันทีส่อง โฮจิมนิห์•ฟานเทยีด(มยุเน)่•ทะเลทรายขาว•ทะเลทรายแดง•ชมล าธาร FAIRYSTREAM  

  (เชา้/กลางวัน/ค่ า) 

07.00 น. บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้  น าท่านออกเดินทางสู่ มยุเนจั่งหวัดฟานเทยีด(PhanThiet) ระยะทางประมาณ250 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

ชม.ครึ่ง) ระหวา่งทางท่านจะไซด้ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ท าไซร่ ท าสวน 

เป็นวิถิชีวิตที่เรยีบง่าย สิ่งที่ท่านจะไซดส้ัมผสัคือ การจราจรที่คับคั่งเต็มไซปด้วยจักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมินห์ซิตี ้

ที่มีมาทีสุ่ดในโลก ประมาณ 7 ล้านคัน สิ่งแรกที่จะติดตราตรึงใจ

และคงอยู่ในโสตประสาทคณุมิรู้ลมืคือ "เสียงแตรรถ" หลังจาก

นั้นเมื่อเดินทางถึงจังหวัดฟานเทียด หรือเรยีกอกี ชื่อว่า “มุยเน”่

บรรยากาศคลา้ย เกาะช้างในเมืองไซทย 

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้ น าท่านชมความงดงามของทะเลทรายแดง (Red 

Sand  Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเล

เม็ดทรายละเอยีดสีแดงละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยน

รูปร่างไซปตามแรงลมที่พัดผ่านมา ชมและสมัผัส ความยิง่ใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand 

Dune) หรือที่เรยีกว่าทะเลทราย 

ขาวทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนามแถมฟร!ี!คา่รถจิ๊ฟเที่ยวชมทะเลทราย 

จากนัน้  พาชม ล าธารนางฟา้ Fairy Stream ล าธารน้ าสายเล็กๆที่ไซหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไซปยังทะเล ดินในบริเวณล าธาร

ที่น้ าไซหลผ่านไซปมีลักษณะเนื้อละเอียดเป็นดินสีแดงอมสม้ ตัดกับเมฆขาว  

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า       บรกิารอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   

จากนัน้  น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก TIENDAT MUINE /NOVELA MUINEรสีอรท์ตดิรมิทะเลหรือเทียบเท่า 

 

วันทีส่าม ดาลัท•Crazy house•พระราชวังฤดรู้อน•นั่งกระเชา้ไซฟฟ้า•วัดตัก๊ลัม•สวนดอกไซม้•ชอ้ปปิง้ตลาดราตรีดาลัท 

 (เชา้/กลางวัน/เยน็)          

 

07.00 น. บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

จากนัน้  เดินทางสู่เมือง ดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) ระหว่างทางท่านจะไซด้สัมผัสบรรยากาศ

รอบๆขุนเขา ไซปเรื่อยๆซึ่งท่านจะเหน็ไซร่แกว้มังกรไซรก่าแฟซ่ึงเส้นทางที่

น าท่านไซปจะผา่นเขาหลายลกูเป็นเส้นทางที่สะดวกสบาย เมื่อเดินทาง

ถึง ดาลัท ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเปน็เมืองแห่ง “ปารีส

ตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไซม้ ท่านจะไซด้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาว

เย็น เพราะเมอืงนี้อยู่บนเขาสงูถึง 1500 เมตรจากระดับน้ าทะเล เลยไซด้

เป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝร่ังเศส ตัง้แตส่มัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็น 

100 ปี แล้ว สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบท้ัง
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สมัยเก่าและสมัยใหม่ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สนเป็นหมู่บ้านที่เต็มไซปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลกูกวาด 

เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะส าหรบัคู่รกั หรือท่านที่ตอ้งการไซปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลัท

อากาศจะหนาวตลอดท้ังปีโดยเฉพาะ ช่วงเดอืน ตุลาคม – มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไซม้ ทุกๆเดือน 

ธันวาคมของทกุปี บางเดอืนท่านจะเห็นดอกซากรุะที่เมืองดาลัท 

จากนัน้  น าท่านเข้าชม บา้นเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไซตล์แปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธบิดีคนที ่2 ของ

เวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไซด้แรงบนัดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice inWonderland 

จากนัน้ เที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อนบ๋าวไซด๋ (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามประทับของกษัตริย์เบ๋าไซด๋

จักรพรรดิองคส์ุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสดจ็แปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเปน็

พระราชวังหลังสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอ านาจอีกด้วย!! 

จากนัน้ น าท่าน นัง่กระเชา้ไซฟฟา้ ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดจากมุมสูงและน าท่านไซหว้พระที่ วัดตัก๊ลัม (Truc Lam)วัดพุทธใน

นิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปุน่ ภายในวัดตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไซม ้

 

 

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านเที่ยวชม สวนดอกไซมเ้มืองหนาวดาลัด ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบชวนฮวาง บนถนนฟูดงเตียนหวงุ ดาลัด

ไซด้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไซม้ ที่นี่จะมีดอกไซม้

บานสะพรั่งตลอดปี สวนดอกไซม้เมืองหนาวแห่งนี้สร้างขึ้นใน

ปี พ.ศ. 2409 เพ่ือให้ปรึกษาด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ 

ต่อมาไซด้ท าการรวมรวบพรรณไซมม้ากมายท้ังไซม้ดอก ไซม้

ประดับ ไซม้ต้น และกล้วยไซมพั้นธุ์ต่าง ๆ ซึง่กล้วยไซม้ตัดดอก

จ านวนมากถูกส่งออกจากดาลัด นอกจากดอกไซม้ พืชผกั

เมืองหนาวก้อสามารถปลกูไซด้ดีไซม่แพ้กัน ท าให้ดาลัดเป็น

แหล่งผลิตพืชผกัเมืองหนาวของประเทศ 

ค่ า       บรกิารอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้  หลังอาหารน าท่าน ช้อปปิ้งตลาดไซนทบ์ารซ์า่ของเมืองดาลัท ให้ท่านไซด้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไซม,้ เสื้อ

กันหนาว,ผลไซม้ฤดหูนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น 

จากนัน้  สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าทีพั่ก VIETSOVPETRO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

วันทีส่ี ่ ดาลัท•โฮจมินิห์•จัตุรัสโฮจมินิห์•อนสุาวรยี์ประธานาธบิดีโฮจิมินห์•โบสถน์อร์ธเธอดัม•ชอ้ปปิง้ตลาดเบนถัน•

กรงุเทพฯ   (เชา้/กลางวัน/-)          

 

07.00 น. บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านออกเดินทางกลับสูน่ครโฮจมินิห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวันณภัตตาคาร 
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จากนัน้  น าท่านชมจัตรุสัโฮจมินิหแ์ละอนสุาวรยี์ประธานาธบิดีโฮจิมนิหโ์บสถน์อรธ์เธอดัมอายุกว่า100 ปีก่อสร้างแบบNEO-

ROMAN นับเปน็สถาปัตยกรรมทีส่มบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจมิินห์ซิตี้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม

ตะวนัตกปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์ส าหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไซว้เป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้  น าท่านชมทีท่ าการไซปรษณยี์กลางที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล 

จากนัน้  ช้อปป้ิงที่ ตลาดเบนถันตลาดสินค้าพืน้เมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 

มากมาย สมควรเวลาเดินสู่ สนามบนิTan Son Nhat 

20.45น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD 3219 

22.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 อัตราค่าบริการและเงือ่นไซขรายการท่องเที่ยว 

 

วันเดินทางราคาทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุย่เน่ดาลัท 4 วัน 3 คืน บินนกแอร์ 

เริม่เดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไซมม่ีเตียง พักเดีย่ว 

24 พ.ย.61 27 พ.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,500 

30 พ.ย.61 3 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

01 ธ.ค.61 04 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

02 ธ.ค.61 05 ธ.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,500 

07 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 3,500 

08 ธ.ค.61 11 ธ.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,500 

14 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

15 ธ.ค.61 18 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

21 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

22 ธ.ค.61 25 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

30 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 3,500 
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31 ธ.ค.61 3 ม.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 3,500 

04 ม.ค.62 07 ม.ค.62 34 10,900 10,900 9,900 3,500 

11 ม.ค.62 14 ม.ค.62 34 10,900 10,900 9,900 3,500 

12 ม.ค.62 15 ม.ค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

18 ม.ค.62 21 ม.ค.62 34 10,900 10,900 9,900 3,500 

19 ม.ค.62 22 ม.ค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

25 ม.ค.62 28 ม.ค.62 34 10,900 10,900 9,900 3,500 

26 ม.ค.62 29 ม.ค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

01 ก.พ.62 04 ก.พ.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

08 ก.พ.62 11 ก.พ.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

09 ก.พ.62 12 ก.พ.62 34 12,900 12,900 11,900 3,500 

15 ก.พ.62 18 ก.พ.62 34 12,900 12,900 11,900 3,500 

16 ก.พ.62 19 ก.พ.62 34 13,900 13,900 12,900 3,500 

22 ก.พ.62 25 ก.พ.62 34 10,900 10,900 9,900 3,500 

23 ก.พ.62 26 ก.พ.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

01 ม.ีค.62 04 ม.ีค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

08 ม.ีค.62 11 ม.ีค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

09 ม.ีค.62 12 ม.ีค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

15 ม.ีค.62 18 ม.ีค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

22 ม.ีค.62 25 ม.ีค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

23 ม.ีค.62 26 ม.ีค.62 34 11,900 11,900 10,900 3,500 

 

อัตราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครือ่งบินชัน้ทัศนาจรไซป -กลับพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณมีาไซมค่รบคูแ่ละไซมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลี่ยนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 คา่ระวางน้ าหนักกระเป๋าไซมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเที่ยวตามรายการระบ ุ

 คา่ไซกดท์อ้งถิ่นและหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกันอบัุตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เปน็ไซปเงื่อนไซขตามกรมธรรม)์  

 ภาษนี้ ามันและภาษตัีว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นกอ่นวันเดินทาง) 

 คา่บรกิารนัง่รถจิบ๊ฟรีที่ทะเลทรายมุย่เน ่
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อัตราค่าบริการไซมร่วม 

 ภาษหีัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนังสอืเดินทางไซทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

 คา่ใช้จา่ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอรเ์นต็,มนิบิาร,์ซักรดีที่ไซมไ่ซดร้ะบไุซว้ใน

รายการ 

 คา่ใช้จา่ยอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกู

ปฏเิสธไซมใ่ห้ออกและเขา้เมืองจากเจ้าหนา้ทีต่รวจคนเข้าเมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไซทยและตา่งประเทศซึง่

อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 คา่ทปิไซกดท์อ้งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 800บาท/ทรปิ/ลกูทัวร์ 1 ทา่น(บังคับตามระเบียบธรรมเนยีมของประเทศค่ะ) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน้ าใจของทกุทา่นคะ่(ไซมร่วมในทปิไซกดท์อ้งถิ่นและคนขับรถนะคะแตไ่ซมบั่งคับทปิคะ่) 

 

การช าระค่าบริการ 

- ช าระโดยเงินสด 

- ช าระด้วยเช็ค หรอืแคชเชียรเ์ช็ค สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

- กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พรอ้มช าระคา่มัดจ าทา่นละ 7,000.- บาท 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผา่นบัญชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

ชือ่บัญช ี บรษัิท เอฟวนีวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จ ากัด 

ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา อาคารซิลลคิ เฮา้ส์ เลขที ่ 860-0-241510 บัญชอีอมทรัพย์ 

ธนาคารกรงุไซทย  สาขา อาคารซิลลคิ เฮา้ส์ เลขที ่ 968-0-091880 บัญชอีอมทรัพย์ 

ธนาคารกสกิรไซทย สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชอีอมทรัพย์ 

ธนาคารไซทยพาณิชย ์ สาขาอโศกทาวเวอร ์  เลขที ่ 234-2-012317  บัญชอีอมทรัพย์ 

กรณชี าระดว้ยบัตรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรดูบัตร 3 % จากยอดทีท่ าการรดู 

ทางบรษัิทเอฟวนีวิ ฯ ไซมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเข้าบัญชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภัยในการช าระเงนิของทา่นเป็นส าคัญ 

 

 

เงือ่นไซขการส ารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร ์

1.กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทสว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดินทางไซมน่อ้ยกวา่15 วัน 

มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วัน) 

2.กรณยีกเลิก 

2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดินทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหทั้ง้หมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขัต

ฤกษท์างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมัดจ าโดยไซมม่เีงือ่นไซขใดๆทัง้สิน้ 

2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดินทาง หกัคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมัดจ าทัง้หมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอ่นการเดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมดไซมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

3. กรณเีจ็บปว่ย จนไซมส่ามารถเดนิทางไซด้ ซึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ

ทา่นไซปยังคณะตอ่ไซปแต่ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยทีไ่ซมส่ามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดนิทางไซดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณเีจบ็ป่วย

กะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลิกการเดินทางและมผีลท าให้คณะเดินทางไซมค่รบตามจ านวนที่บรษัิทฯ

ก าหนดไซว(้15 ทา่นขึน้ไซป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯและผูเ้ดินทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตอ้งน าไซปช าระ

คา่เสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลิกของทา่น 
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5.คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไซปจึงออกเดินทางในกรณทีีม่ีผูเ้ดินทางไซมถ่ึง 10 ท่านขอสงวนสทิธิ์เลือ่นวันเดินทางหรอืยกเลกิการ

เดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ให้ทา่นทราบล่วงหนา้ 10 วันกอ่นการเดินทาง 

6.กรณทีีท่า่นตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทัวร,์ตัว๋รถไซฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จ้าหนา้ทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไซฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไซมไ่ซดแ้จ้งให้ทราบล่วงหนา้ทางบรษัิทฯจะไซมร่ับผดิชอบใดๆใน

กรณถี้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไซมแ่จ้งให้ทราบและหากไซฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไซขดังกลา่ว 

7.กรณใีช้หนังสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงนิ)เดินทางเพือ่การทอ่งเที่ยวกับคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไซมค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัยจนไซมอ่าจแกไ้ซขไซด้  

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงไซด้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเปน็
ส าคัญ 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไซมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้ (หนังสือเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไซมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไซมร่ับผดิชอบหากอายเุหลือไซมถ่ึงและไซม่สามารถ

เดนิทางไซด้ ) 

 ทางบรษัิทฯจะไซมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุ
งาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณทีา่นถกูปฎเิสธการเข้าหรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมอืง หรอื เจ้าหนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้จากไซทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบัิตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลกูคา้

จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไซขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไซมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึ่งไซมไ่ซดเ้กดิจากอุบัตเิหตใุน
รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไซขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิัย ซึ่งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท

ทัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไซมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไซมค่รบ อาทิ ไซมเ่ที่ยวบางรายการ,ไซมท่านอาหารบาง
มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษัิทฯไซด้ช าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้

เปน็การช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไซมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบัุตเิหตทุี่เกดิจากความประมาท

ของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณทีีก่ระเปา๋เกิดสูญหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดินทางออกหรอืเข้าประเทศทีร่ะบไุซวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไซมค่นืคา่บรกิารไซมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่า่นไซมเ่ดินทางพร้อมคณะไซมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคืนเงนิและไซมส่ามารถเปลีย่น

ชือ่ไซด ้

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไซมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือว่า
ทา่นไซดย้อมรับในเงื่อนไซขข้อตกลงตา่งๆทีไ่ซดร้ะบไุซวข้้างต้นนี้แลว้ทัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ
เที่ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไซมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรทั์ง้หมด 

 การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว
ดังกล่าว คอื รา้นยา,ร้านไซมไ้ซผ่ ร้านหัตถกรรม เปน็ตน้ หากทา่นใดไซมเ่ขา้ร้านดังกล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทัวร์เพิ่ม ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไซขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไซด้รับอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไซปทางจดืสว่นใหญร่สไซมค่อ่ยจัดและอาหารทะเลกจ็ะเป็น

ขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
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รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวยีดนาม 

 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double)และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room)ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไซม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไซม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะไซด้เป็น 1 

เตียงใหญ่กับ 1เตียงเสริม 

  โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไซม่มีอ่างอาบน้ าบางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียง 

ไซม่กีห่อ้งซึง่ในกรณมีาเป็นครอบครวัใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไซม่ไซด้ติดกันและอาจจะไซด้คนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะ

ไซม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือ่นไซขการเดินทางอยา่งถอ่งแท้แล้วจงึมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของทา่นเอง** 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษัท เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

 
รายการทวัร์      วนัเดินทาง        
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พ่ือติดต่อรับเอกสาร             
               
             
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี    ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รำยช่ือผู้เดนิทำง (กรุณำจัดเรียงตำมห้องพกั และให้ช่ือทั้งภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ อย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดนิทำง 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกลุ(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมำยเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
    อำหำร       ไม่ทานเน้ือววั           ไม่ทานเน้ือหมู         ไ    ไม่ทานสตัวปี์ก      ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
ยนืยนัรำคำ ผูใ้หญ่     เดก็    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้    ลงช่ือ     ผูจ้อง 
                (     ) 
                       วนัท่ี       
 
 
 

 

 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริกำรของเรำ 


