
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ห้อง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399 
191 SILOM COMPLEX  22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399 

 

 

 

 

 

 

 

 

((WH09) เวิลด์ เฮอริเทจ เวียดนาม4D3N พ.ค.-ธ.ค. 62 PG) 

ทวัรเ์วยีดนามดีด๊!ี!   WORLD HERRITAGE VIETNAM 

<< ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิล ์>> 4วนั 3 คนื 

เทีย่วชมเมอืงเกา่สดุคลาสสิค ขึน้ชือ่มกดกโลก สนกุสนานเตม็อิม่กบัสวนสนกุ FANTASY PARK 

อลงัการ “สะพานทอง” จดุชมววิแหง่ใหมบ่นยอดเขาบานาฮิลล์ 

ชมแสงสอีลังการ มังกรพน่ไฟ พน่น้า้ ทีส่ะพานมงักร 

**พเิศษ !! นัง่เรอืกระดง้ ทีฮ่อยอนั** 

เมนพูเิศษ !! บฟุเฟต่น์านาชาตสิดุหร ูทีย่อดเขา Bana Hill 

อาหารทะเลขึน้ชือ่ของเมอืงดานงั ,  กุง้มงักร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ใบอนุญาตธุรกิจน้าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

 
 มั่นใจทุกการเดินทาง  ประสบการณ์กว่า  20  ปี 
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รายละเอียดโปรแกรม 

 

 

13.00 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เคาน์เตอร์ 

F โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่าน  

16.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง เท่ียวบินท่ี PG997 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง 

18.05 น. ถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

 ค้่า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

 น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ADINA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองดานัง) 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เส้นทาง

   ด่วนไฮฟาน เส้นทางท่ีเลาะไหล่เขา ชมทิวทัศน์ท่ีเป็นธรรมชาติซึ่งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ชื่อ

   ว่าเป็นถนนสายท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง ท่านได้สัมผัส 

   บรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่น้้า ชมการเพาะปลูกนาข้าวและไร่ผัก สวนผลไม้ 

   ท่ียังคงใช้วิธแีบบดั้งเดิม  

จากนั้น น้าท่านแวะ หมู่บา้นกั๊มทาน เผื่อให้ท่านไดส้นุกสนานกับการ นั่งเรือกระด้ง ระหว่างล่องเรอื

   ท่านจะได้ชมวิถี  ชีวิตและวัฒนธรรมการละเล่น

   พื้นเมืองของชาวบ้าน มีการร้องเพลงพื้นเมืองให้

   ท่านได้เพลิดเพลินในขณะท่ีล่องเรอืด้วย 

จากนัน น้าชม เมืองโบราณฮอยอันเมืองท่ีองค์การ 

   ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้

   ซึ่งวีถีชีวิตของชาวเวียดนามโบราณ บ้านเรือน 

   และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็น

   เมืองท่ีกาลเวลาได้หยุดนิ่งท่านจะได้สัมผัสกับชีวิต

   แบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณท้ังกวางตุ้งและแต้จิ๋ว และ

   บ้านช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บ้านโบราณท่ีสร้างข้ึนโดยไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้าง รวมถึงชาวบ้าน

   ร้านค้ามากมายเสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งท่ีคอยต้อนรับนักเท่ียวให้มาสัมผัสชีวิตและความร่มรื่น

   สมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ่ง 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ – ดานงั                 (D) 

 

วนัทีส่อง  ดานงั  – ฮอยอนั – หมูบ่า้นกัม๊ทาน – นัง่เรอืกระดง้ - เมอืงโบราณฮอยอนั – สะพานญีปุ่น่  

  – จัว๋ฟกุเกีย๋น – บา้นเลขที่ 101   เว ้- สสุานกษตัรยิไ์คดนิห ์- แมน่้า้หอม – วดัเจดยีเ์ทยีนหมู ่

   (B/L/D) 
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จากนั้น  น้าท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ท่ีสร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียว

   และเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดยี์ทรงสี่เหลี่ยมจตัุรสั ซ่ึงสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับ

   ชาวจนี ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจ้าตระกูลท่ีสร้างข้ึนเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นท่ีพบปะ

   ของผู้คนท่ีอพยพมาจากฟกุเก้ียนท่ีมีแซ่เดยีวกัน  

จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรด

   ถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วย

   ความประณีต ด้านหน้าจะท้าเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นท่ีเก็บสินค้า ภายในเป็นท่ีอยู่อาศัย มีลาน

   เปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนท่ีพักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดอง

   ปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้อของท่ีระลึก ร้านค้าขายของท่ีระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ 

   ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับ

   อิทธิพลจากจนีและญี่ปุ่น ซึ่งได้รบัการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาท้ัง 

   บ้านเรอืน วัดวาอาราม เจดยี์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ้าตระกูล และร้านค้าต่างๆ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น้าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ เว้ เป็นอาณาจักรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของ

ประเทศเวียดนาม และ ณ ปัจจุบันนี้ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกอย่างเป็นทางการจาก

องค์การยูเนสโก  น้าชม สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ กษัตริย์ล้าดับท่ี 12 ของราชวงศ์เหวียน ว่าเป็น

สุสานท่ีสร้างได้วิจิตตระการตา เป็นการผสมผสานระหว่าง จนีกับเวียดนาม สุสานแห่งนี้ถือว่าเป็น

สุสานท่ีสร้างได้ตามหลัก ฮวงจุ้ย มากท่ีสุด ชมภาพวาดมังกรในม่านเฆม ซึ่งวาดโดยศิลปินท่ีใช้เท้า

วาดแทนการใช้มือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น้าท่านสู่ แม่น้้าหอม ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดไูด้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบัน เสมือน

น้าท่านย้อนเวลาล่องเรือในบรรยากาศท่ีสวยงาม สองชายฝั่งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี  จากนั้น

ชม วัดเจดีย์เทียนหมู่เจดีย์ท่ีสร้างข้ึนในสมัยจาม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ในแต่ละชั้น

นั้น เป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของ พระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์ เทียน หมุ นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของ

เมืองเว้มาตั้งแต่ปี 1710                 

ค้่า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

 น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก JASMINE HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองเว้) 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านชม พระราชวังโบราณ (ไม่รวมรถราง) หรือ

พระราชวังหลวงแห่งนครประวัติศาสตร์ สัมผัสความ

ยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมืองแห่งพระราชวังหลวง 

   

 

 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! อาหารซีฟู๊ด) 

  น้าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดบัสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วท้ังขนาด

และความส้าคัญ ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและท่ีราบสูงตอนกลาง   

จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋งเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่

ที ่ส ุดของเม ืองดานัง เป ็นสถานที่ศ ักดิ ์ส ิทธิ์ ท่ี

รวบรวมความเชื ่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้า

และจิตใจของผู้คนอยู่ในท่ีนี้  เป็นสถานท่ีบูชาเจ้า

แม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืน

โดดเด่นสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซึ่งมีท้าเลท่ีตั้งดี หัน

หน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บน

ฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้

ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่า

สมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อน

แกะสลักท่ีมีเอกลักษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่าง

ลึกซึ้ง วัดแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวท่ีสวยงามชองเมือง

ดานัง   

จากนั้น น้าท่านเดินเท่ียวและช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน ตลาดท่ี

รวมสินค้ามากมายเป็นท่ีนิยมของชาวเวียดนาม

และต่างชาติ เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า กระเป๋า 

ของกิน และขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง      

จากนั้น น้าท่านชม สะพานมงักร(Dragon Bridge) อีกหนึ่ง

ท่ีเท่ียวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์

ความส้าเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 

666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อ

สองฟากฝั่งของแม่น้้าฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวดานัง 

เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งาน

ตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากต้านาน

ของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว 

 

วนัทีส่าม  เว ้- พระราชวงัโบราณ - ดานงั - วดัหลนิอึง๋ - ตลาดฮาน - สะพานมงักร      (B/L/D) 

 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/
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ค้่า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !! กุ้งมังกร) 

 น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ADINA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองดานัง) 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นท่ี

ตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลาง  ได้ค้นพบในสมัยท่ีฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการ

สร้างถนนอ้อมข้ึนไปบนภูเขาสร้างท่ีพักโรงแรมสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานท่ี

พักผ่อนในระหว่างการรบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น้าท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮลิล ์ดื่มด่้าไปกับวิว

ทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร 

กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้าราง

เดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุด

ในโลก ได้รบัการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวัน

ท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 

15 นาที) ข้ึนไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่

ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอด

วิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันท่ีอากาศ

สดใส ซึ่งการท่องเท่ียวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง เนื่องจากท่ีนี่

มีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น   

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี ่  ดานงั - บานาฮลิล ์(นัง่กระเชา้ไฟขึน้-ลง) – สวนดอกไม ้“LE JARDIN D’AMOUR” –   

  อลงัการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE - กรงุเทพฯ      (B/L) 
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จากนั้น น้าท่านแวะชม สวนดอกไม้  หรือ LE JARDIN 

D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่ งเศส  ท่ีมี ท้ัง

ดอกไม้ ต้นไม้ และมีโรงไวน์ Debay Wine Cellar 

ให้ท่านได้อิสระเดิน เล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

นอกจากนี้ ยังมีวัดทางพุทธศาสนาท่ีมีพระพุทธรูป

สีขาวสูง 27 เมตร ท่ีสามารถมองเห็นได้แต่ไกล  

 

จากนั้น น้าท่านเดินจุดชมวิวแห่งใหม่ “สะพานทอง” หรือ 

Golden Bridge  ซึ่งสะพานสีทองแห่งนี้ยาว 150 

เมตร โดยมีอุ้งมือหินขนาดยักษ์แบกรับสะพานไว้  

เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศอันสด

ชื่น และชมวิวทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ของเมืองดานัง

ท่ีอยู่เบื้องล่างอีกด้วย 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (International buffet Bana Hill)  

น้าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและ

กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ี

สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆ 

โซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D  บ้านผีสิง ถ้้า

ไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมท้ังร้านค้าและร้านอาหาร

ครบครัน  (รวมค่ารถรางและค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น 

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวมให้ในรายการ มีค่าเข้า 5 USD/ท่าน) 

  สมควรแก่เวลาน้าท่านนั่งกระเช้าลงสู่ด้านล่าง 

จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 

18.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  สายการบิน 

    บางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG998 

20.45 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ 

    ประทับใจในการในบริการ 
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อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 

( พั ก ห้ อ ง ล ะ  2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พั ก กั บ ผู้ ใ ห ญ่  2 

ท่าน) 

ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตียง 

(พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) พักเดียวเพิ่ม 

17-20 พ.ค. 62 

24-27 พ.ค. 62 
11,900 บาท 2,900 บาท 

13-16 มิ.ย. 62 

20-23 มิ.ย. 62 
12,900 บาท 2,900 บาท 

27-30 มิ.ย. 62 11,900 บาท 2,900 บาท 

12-15 ก.ค. 62 

25-28 ก.ค. 62 

26-29 ก.ค. 62 

11,900 บาท 2,900 บาท 

09-12 ส.ค. 62 12,500 บาท 2,900 บาท 

23-26 ส.ค. 62 11,900 บาท 2,900 บาท 

19-22 ก.ย. 62 

27-30 ก.ย. 62 
11,900 บาท 2,900 บาท 

03-06 ต.ค. 62 

04-07 ต.ค. 62 

10-13 ต.ค. 62 

11,900 บาท 2,900 บาท 

17-20 ต.ค. 62 

18-21 ต.ค. 62 

23-26 ต.ค. 62 

24-27 ต.ค. 62 

25-28 ต.ค. 62 

31 ต.ค.- 03 พ.ย. 62 

11,900 บาท 2,900 บาท 

01-04 พ.ย. 62 

07-10 พ.ย. 62 

08-11 พ.ย. 62 

14-17 พ.ย. 62 

15-18 พ.ย. 62 

21-24 พ.ย. 62 

22-25 พ.ย. 62 

28 พ.ย.- 01 ธ.ค. 62 

29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62 

30 พ.ย.- 03 ธ.ค. 62 

11,900 บาท 2,900 บาท 

05-08 ธ.ค. 62 12,500 บาท 2,900 บาท 

06-09 ธ.ค. 62 11,900 บาท 2,900 บาท 

07-10 ธ.ค. 62 12,500 บาท 2,900 บาท 
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    ราคานี ้ไมร่วมคา่ทปิ มัคคเุทศก์ทอ้งถิน่/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

1,500 บาท / ลกูทวัร ์1 ทา่น / ทรปิ (ชา้ระทีส่นามบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 

ในกรณทีีผู่โ้ดยสาร มีไฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ที่เกี่ยวข้องกบัวนัเดินทางที่ท่านได้ท้าการ

จองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช้าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอก

แอร์เวย์   

 ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมท้ังสิ้น 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 

 ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 

 ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ 

 อัตราค่าเข้าชมสถานท่ีท่ีระบุไว้ในรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ้านวนเงิน 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัย

อายุต่้ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับเง่ือนไข

ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) 

วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)  

 ค่าระวางน้้าหนัก 20 กิโลกรัม 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป(ช้าระที่

สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซกัรีด, 

ค่าเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม, ค่าน้้าหนักกระเป๋าท่ีเกินกว่าทางสายการบินก้าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจาก

การเจ็บป่วยจากโรคประจ้าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมน้้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาข้ึน 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 

 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจ้าในการส้ารองท่ีนั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากท่ีได้ท้าการจองภายใน 3 

วัน) และท่ีนั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจ้าแล้วเท่านั้น 

 งวดที่ 2 ช้าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือท้ังหมด 14 วัน 

ก่อนการเดินทาง  
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ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช้าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการช้าระเงินของท่านเป็นส้าคัญ 

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทาง

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

หากไม่ช้าระค่ าใช้จ่ายภายในก้าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

** การ LOCK ท่ีนั่งบนเครื่องบิน อาจไม่ได้ตามท่ีขอ ข้ึนอยู่กับสายการบิน นั้นๆ ปกติ จะล็อกเป็น Zone กรุ๊ฟเรา

อยู่แล้วค่ะ แต่ทางเรา จะขอพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ตอนออกตั๋วให้อีกทีนะคะ  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ้า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่ สามารถ คืนเงินได้ 

(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ้าห้องพัก เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ้านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท้าเรื่อง 

ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ท้ังนี้ อาจจะต้องใช้

ระยะเวลาในการด้าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ท้ังหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะ

ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นส้าคัญ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน       

 ทางบริษัทได้ส้ารองท่ีนั่งพร้อมช้าระเงินมัดจ้าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท 

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

 หากตั๋วเครื่องบินท้าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย

ตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
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 นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน

ก้าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญัหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย

และอ้านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), 

ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต 

และไม่มีอ่างอาบน้้า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่าง

กันด้วย 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ้าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมง

ติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์ท้ังหมด 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก้าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส้าคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและ

เวียดนาม 

 ส้าหรับ ผู้โดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่อง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวดังกล่าว คือ ร้านยา ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าว

จะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 
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 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส้าหรับ จ้านวนผู้เดินทาง 20 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ้านวนผู้

เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี 

ไกด์ท้องถิ่น ท่ีพูดภาษาไทยได้ คอยรับท่ีสนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ี

ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่้ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น 

หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ที่เหลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ้ากัด 

รายการทัวร์       วันเดินทาง       

ชื่อผูต้ิดตอ่      โทร     แฟกซ์     

ที่อยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร             

               

               

จ้านวนผู้เดินทางทั้งหมด     คน  (ผู้ใหญ่    ท่าน / เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี  ท่าน) 

จ้านวนห้องพักที่ใชท้ั้งหมด    ห้อง (ห้องพักคู ่  ห้องพักเดี่ยว       ห้องพัก 3 เตียง 

 ) 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณาจัดเรยีงตามหอ้งพกั และใหช้ือ่ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง 

ล้าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ป ีค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหต ุ กรุณแจ้งความประสงคอ์ื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

       อาหาร    ไม่ทานเนื้อวัว                     ไม่ทานเนื้อหมู                ไม่ทานสัตว์ปีก    ทานมังสา

วิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ              

               

ยนืยนัราคา ผู้ใหญ่     เด็ก    ค่าตั๋วเพ่ิม / ลด     

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว  ลงชื่อ       ผู้จอง 

               (     ) 

                                วันที่       

 

 

 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการ
ของเรา 


