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มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณมากกวา 20  ป 
(Good Morning Sapa ฮานอย ซาปา ฟานซีปน 4วัน (VN)) 

GOOD MORNING SAPA 
ฮานอย-ซาปา-ฟานซปีน 4 วัน 3 คืน    ดืม่ด่ํากับอากาศบรสิทุธิ์ ณ เมืองซาปา 

นัง่กระเชา สูยอดเขาฟานซีปน ที่สูงที่สดุในอนิโดจนี คาราวะสุสานลุงโฮ 
พรอมชมโชวหุนกระบอกน้ําหนึง่เดยีวในโลก จใุจกับการชอปปง ณ ถนน 36 สาย 

พิเศษ !! บฟุเฟตนานาชาติ SEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเกา – ชมโชวหุนกระบอกน้าํ 
09.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 แถว L11-17 (ทางดานใน) เคานเตอร สายการบิน 

เวียดนาม แอรไลน (VN) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทาน  
11.55 น. ออกเดินทางสู กรงุฮานอย เที่ยวบินท่ี VN610 พักผอนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 
   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/01967 
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13.55 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรงุฮานอย หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  
  นําทานขาม สะพานแสงอาทิตย ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแหงนี้มี

ตํานานกลาววา ในสมัยท่ีเวียดนามทําสงคราม สูรบกับประเทศจีน กษัตริยแหงเวียดนามไดสงครามมาเปน
เวลานาน แตยังไมสามารถเอาชนะทหารจากจีนไดสักที ทําใหเกิดความทอแทพระทัย เม่ือไดมาลองเรือท่ี
ทะเลสาบแหงนี้ ไดมีปฎิหารย เตาขนาดใหญตัวหนึ่งไดรับดาบวิเศษมาใหพระองค เพื่อทําสงครามกับประเทศ
จีน หลังจากท่ีพระองคไดรับดาบมานั้น พระองคไดกลับไปทําสงคราม อีกครั้ง และไดรับชัยชนะเหนือประเทศ
จีน ทําใหบานสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว พระองคไดนําดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแหงนี้ 

จากนั้น นําชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบดวย ศาลเจาโบราณ และ เตาสตาฟ ขนาดใหญ ซ่ึงมีความ
เชื่อวา เตาตัวนี้ คือเตาศักด์ิสิทธิ ์1 ใน 2 ตัวท่ีอาศัยอยูในทะเลสาบแหงนี้มาเปนเวลาชานาน  

 
 
 
 
 
 
  
 
จากนั้น ใหทานอิสระชอปปง ณ ถนน 36 สายเกา แหลงขายของท่ี

ระลึกและสินคาพื้นเมืองท่ีใหญท่ีสุดของกรุงฮานอย ท้ังของที่
ระลึก ของกิน ของใช อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน 
กระเปาก็อปป ยี่หอตางๆ เชน Samsonite, Kipling, Roxy, 
Billabong รองเทา 

คํ่า  รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้น ชมการแสดง ระบําตุกตาหุนกระบอกน้ํา ศิลปกรรมประจํา

ชาติ เอกลักษณของประเทศเวียดนาม และมีแหงเดียวในโลก 
ชมความสามารถในการเชิดหุนกระบอก (เชิดจากในน้ําผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนาม
และพากยสดๆ ของคณะละคร) 

   นําทานเขาสูท่ีพัก HACINCO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง ฮานอย – ลาวไก - ตลาดกอกเหลียว COCLEU - ซาปา – หมูบานชาวเขา Cat Cat Village  
เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นําทานออกเดินทางสู จงัหวดัลาวไก โดยรถบัสปรับอากาศ ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  ออกเดินทางสู เมืองซาปา ซึ่งเปนอําเภอหน่ึงตั้งอยู

ในจั งหวั ดลาวไก  เ มืองซาปา  ตั้ งอ ยู สู งกว า
ระดับน้ําทะเลประมาณ 1500 เมตร  ชมสินคาและช
อปปงเขตเศรษฐกิจชายแดน เวียดนาม-จีน ณ 
ตลาด กอกเหลียว COCLEU  

จากนั้น เดินทางตอสูเมืองซาปา  นําชม หมูบานชาวเขา 
Cat Cat Village หมูบานชาวเขาเผามงดํา ชมวิถี
ชีวิตความเปนอยูของชาวเขาในหมูบานนี้ ชมแปลง
นาขาวแบบขั้นบันได ท่ีสวยงามกวางสุดตา โดยเรา
จะใชเวลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเทาเยี่ยมชม
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หมูบาน รวมระยะทางประมาณ 3 กม. 
คํ่า  รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร  
   นําทานเขาสูท่ีพัก HOA PHONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม เมืองซาปา – ยอดเขาฟานซีปน - ภเูขาหามโหรง - ฮานอย  
เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นําทานนั่งกระเชาไฟฟาสู ยอดเขาฟานซีปน เปนยอดเขาท่ีสูงที่สุดในเวียดนามและในอินโดจีน ดวยความสูง

จากระดับน้ําทะเล 3,143 เมตร  จึงไดรับการกลาวขานวา “หลังคาแหงอินโดจีน” ซึ่งกระเชาไฟฟาสามารถ
นั่งไดถึง 30 คน ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําทานสัมผัส ภูหามโหรง ชมซาปาในมุมสูง จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบ

ดานรายลอมไปดวยเทือกเขา และ เทือกเขาเหลานี้ก็ไดทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และ  จะ
มียอดเขาที่สูงโดดเดนท่ีสุดในบรรดายอดอ่ืนๆคือ ฟานซีปน ของเทือกเขาหวางเหล่ียนเซินนี้ นับวาเปนยอด
เขาท่ีสูงท่ีสุดในแถบอินโดจนี สูงถึง 3,143 เมตรในสวนซาปา มีทั้งสวนกลวยไม และดอกไม  
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จากนั้น เดินทางสู กรงุฮานอย โดยรถบสัปรับอากาศ ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. 
คํ่า  รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร  
   นําทานเขาสูท่ีพัก HACINCO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่ ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห – ทําเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดียเสาเดียว – 

พิพิธภณัฑโฮจิมินห – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินกวก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ  
เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นําทานเดินทางสู จตัรุสับาดิงห ลานกวางท่ีประธานาธิบดีโฮจิมินหไดอานคําประกาศอิสรภาพของเวียดนาม

พนจากฝร่ังเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเปนเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยูถึง 84 ป นําทานคาราวะ 
สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห (หามถายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห  จะปดบริการทุกวันจันทร และ 
ศุกรของสัปดาห และ จะปดบริการต้ังแตวันท่ี 4 กันยายน – 4 ธันวาคม 2560 ซึ่งลูกคาสามารถถายรูป
บริเวณดานนอก)วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท่ีรวมเวียดนามเปนประเทศ และยังเปนผูประกาศเอก
ราชใหกับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพทานประธานาธิบดี ซ่ึงไดทําการเก็บรักษาศพไวเปนอยาง
ดีไมใหเนาเปอย โดยมีเจาหนาท่ีดูแลไวอยางเขมงวด ชม ทําเนียบประธานาธิบดี ท่ีทางรัฐบาลเวียดนาม
สรางใหทานโฮจิมินห แตทานไมอยู แตทานเลือกท่ีจะอยูบานไม หลังเล็ก ซ่ึงอยูหลังทําเนียบแทน ทําเนียบ
แหงนี้ จึงเปนสถานที่รับแขกบานแขกเมืองแทน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น เขาชม บานพักลุงโฮ ท่ีสรางดวยไมท้ังหลัง ยกพื้นสูงมีใตถุนเหมือนบานไทยสมัยกอน เปนท่ีพักผอนและ

ตอนรับแขก ชั้นบนเปนหองทํางานและหองนอน จากนั้นชม วัดเจดียเสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยูกลาง
สระบัว วัดแหงนี้ สรางขึ้นเพื่อถวายเปนพุทธบูชาใหแก เจาแมกวนอิม โดยตํานานไดกลาววา ไดมีกษัตริย
องคหนึ่งอยากไดพระโอรสมากและรอมาเปนเวลานานยังคงไมสมหวังสักทีจนคืนหนึ่งไดสุบินเห็นพระ
โพธิสัตวกวนอิมไดมาปรากฎท่ีสระดอกบัวและไดประธานโอรสใหกับพระองค สมใจจึงไดสรางวัดแหงนี้ขึ้น
กลางสระบัวเพื่อเปนการขอบคุณพระโพธิสัตวกวนอิม  
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จากนั้น เขาชม พิพิธภณัฑโฮจิมินห ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตั้งแตเด็กจนโต 
จนกระท่ังตาย  นําชม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณซ่ึงมีประวัติความ
เปนมายาวนานนับรอยปและเปนมหาวิทยาลัยแหงแรก อีกท้ังยังเปน
สถานที่ใชสอบ จองวน ในสมยัโบราณ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (พิเศษ บุฟเฟตนานาชาติ 
SEN) 

จากนั้น ชม วัดเฉินกวก เปนวัดจีนท่ีมีความเกาแกและมีความสําคัญกับประชาชน
ชาวเวียดนามเปนอยางมากตั้งอยูใจกลางเมืองและบริเวณ ทะเลสาบ
ตะวันตก ทะเลสาบท่ีสวยงามและใหญท่ีสุดในเมืองฮานอย ภายในวัดมีตน
มหาโพธิ์ท่ีนํามา จากประเทศอินเดีย และเจดียหลายชั้นสําหรับไหวพระ
เพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น เดินทางสู สนามบินนอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
16.05 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอรไลน เท่ียวบินท่ี VN613 
18.05 น.  ถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจในบริการ 
 

 
 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

(พกัหองละ 2-3 ทาน) 
ราคาเด็กเสริมเตยีง 
(พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริมเตียง 
(พกักบัผูใหญ 2 ทาน) 

พกัเดยีวเพิ่ม 

13 - 16 เม.ย. 62 16,199 16,199 16,199 2,700 

10 - 13 พ.ค. 62 14,999 14,999 14,999 2,700 

26 - 29 ก.ค. 62 15,199 15,199 15,199 2,700 
 
ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางท่ีทานไดทําการจองไว
กบัทางบริษทัฯ กรุณาแจงใหกบัทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชาํระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณ ี
 
อัตรานี้รวม 
 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย–กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร

ไลน (VN) 
 คาท่ีพักโรงแรมที่ระบใุนรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา รวมท้ังสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 ทาน/หอง) 
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 คาอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 
 คาโคชปรับอากาศรถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท คา

รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 
6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ท้ังนี้ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของกรมธรรม / 
สวนในกรณ ีผูเอาประกนัภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปน
พิษ (โดยแพทยจะตองระบใุนใบรับรองแพทยวา”อาหารเปนพิษเทานั้น”)  

 คาระวางน้าํหนัก 20 กิโลกรัม 
อัตรานี้ไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, รานอาหาร, ทิปหัวหนาทัวรจาก

เมอืงไทย 3 USD/วัน ฯลฯ 
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ท่ีไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาซักรีด, คา

เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่ม, คาน้ําหนักกระเปาท่ีเกินกวาทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

 คาธรรมเนียมน้าํมนัและภาษสีนามบิน ในกรณท่ีีสายการบินมีการปรบัราคาขึ้น 
เง่ือนไขการจองทัวร 
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองท่ีนั่ง ทานละ 5,000 บาท (หลังจากท่ีไดทําการจองภายใน 3 วัน) และท่ีนั่ง

จะถูกยนืยนัเม่ือไดรับคามัดจําแลวเทานั้น 
 งวดที่ 2 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  

ชื่อบัญช ี บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จาํกดั 
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮาส  เลขท่ี  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย 
ธนาคารกรุงไทย สาขา อาคารซิลลิค เฮาส  เลขท่ี  968-0-091880 บัญชีออมทรัพย 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ  เลขท่ี  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย 
ธนาคารไทยพาณิชย สาขา อโศกทาวเวอร    เลขท่ี  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย 
กรณีชําระดวยบัตรเครดิตมีคาธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดท่ีทําการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไมมีนโยบายให
ทานชําระเงินผานการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารสวนบุคคล  ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยในการชําระเงินของทานเปน
สําคัญ  
หมายเหตุ ทานท่ีตองการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจงกับพนักงานขายใหทราบลวงหนา มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ 
ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมออกใบเสร็จยอนหลัง 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ท่ีไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คา
ตั๋วเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน) 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่น

เอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ท้ังนี้ อาจจะตองใชระยะเวลา
ในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดท้ังหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณา
และตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 
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ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 
 ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลวแตสายการ
บินและชวงเวลาเดินทาง  
 หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจายตามท่ี

เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3-6 เดือนเปนอยางนอย 
 นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด 

เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปด
ประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ี
นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 
 เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู 

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม
มีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
 กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมี

อางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 
 
การเดินทางเปนครอบครวั 

หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทัวรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 
หมายเหต ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณ ี 

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและ
เวยีดนาม 
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 สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VI-
SA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ท่ี ดานตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ 

 การทองเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเท่ียว
ดังกลาว คือ รานยา รานไมไผ, รานมะพราว, รานขนม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกลาวแลว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 20 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 15-
20 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถ่ิน ท่ีพูด
ภาษาไทยได คอยรับท่ีสนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวียดนามเปน
อยางด ีแตถาตํ่ากวา 15 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น 

 
 

หนงัสอืเดนิทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมีหนาท่ีเหลอืไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณ ีถอืหนงัสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม ** 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 

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

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือท้ังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหมู               ไม่ทานสตัวปี์ก               ทานมงัสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่    เดก็    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด       
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้    ลงช่ือ     ผูจ้อง                     
         (    ) 
         วนัท่ี     
    

 
 
 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใช้


