
 

 

 

 

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01967 

                                                                          (PVN12 เวียดนามเหนือ VJ มี.ค.-ต.ค. 63) 

เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน 4วัน 3คืน 

ทีเ่ทีย่วใหม ่!! สะพานแกว้มังกรเมฆ 

เมืองซาปาบรรยากาศขุนเขา..พักซาปา 2 คืน 

หมู่บา้นกา๊ตก๊าต นำ้ตกซลิเวอร์ 

อิม่อรอ่ยสุกีป้ลาแซลมอล อาหารขึน้ชือ่ซาปา 

SEN BUFFET อนิเตอร์บฟุเฟต์ชือ่ดงั อาหารกวา่ 200 ชนดิ 

แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิง้สุดเก ๋พับเกบ็ได ้จุของไดเ้ยอะ+หมวกสุดเท ่เวียดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการเดนิทาง  เดือนมีนาคม-ตุลาคม 2563   ราคาเริม่ตน้ 9,999.- 

บริษัท เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกัด 

      Avenue Inter Travel Group  

Co., Ltd. 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกวา่ 20  ปี 
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อัตราค่าบรกิาร 

วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พักเดีย่ว 

20 – 23 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

27 – 30 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

03 – 06 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

04 – 07 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

11 – 14 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

12 – 15 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

13 – 16 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

17 – 20 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

 24 – 27 เม.ย. 63 10,999 10,999 4,500 

01 – 04 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

03 – 06 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

05 – 08 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

06 – 09 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

08 – 11 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

15 – 18 พ.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

22 – 25 พ.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

03 – 06 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

04 – 07 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

25 – 28 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

26 – 29 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

27 – 30 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

09 – 12 ส.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

14 – 17 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

21 – 24 ส.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

28 – 31 ส.ค. 63 9,999 9,999 4,500 

04 – 07 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

11 – 14 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

18 – 21 ก.ย. 63 9,999 9,999 4,500 

25 – 28 ก.ย. 63 9,999 9,999 4,500 

01 – 04 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

02 – 05 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

03 – 06 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

08 – 11 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

09 – 12 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 
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10 – 13 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

15 – 18 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

16 – 19 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

17 – 20 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

20 – 23 ต.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

21 – 24 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

ราคาเด็กทารก 

อายุตำ่กวา่ 2 ปี 
4,900 

 

 

ไมม่ีราคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมีอายุไมเ่กนิ 2 ปีบริบรูณ ์ณ วันเดนิทางไปและกลับ 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได้ เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชั่น                                                            

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

วันที ่1  กรุงเทพ – ฮานอย – ซาปา (พักซาปา)                (-/-/D) 
 

12.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สาย

การบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

15.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบิน Vie 

 
 

*** ไมมี่บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง แตม่ีจำหนา่ย *** 

ในการเดนิทางเปน็หมูค่ณะ การจัดทีน่ัง่ของกรุ๊ป ไมส่ามารถรีเควส หรือเลือกทีน่ั่งได ้และทาง

สายการบนิ เปน็ผูก้ำหนด ทางบรษิัทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซง 
 

16.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ซึ่งเป็นนครหลวงเก่าแก่ที่มีอายุ

ครบ 1,000 ปีในค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและเมืองแห่งนี้

ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณไ์ด้อย่างเหนียวแน่น  
 

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารเย็น  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจนี 

อยู่ในเขตจงัหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดบัความสูงกว่าระดบัน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมี

อากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีก

ราคาทัวร์ ไมร่วมค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนียม  

(ชำระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเกบ็ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวันเชค็อนิ  

สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวร์ทีดู่แลจากเมืองไทย แลว้แตค่วามพึงพอใจของทา่น 

 



 

 

                      -4- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ ์ชั้น 22 ยูนิต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ.์ 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 

191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

 

ทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธ์ุมากที่สุดใน

เวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส  

สมัยเวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส  

(ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.)   

พักที่ SAPA LODGE HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 

วันที ่2  ซาปา-สะพานแกว้มังกรเมฆ-หมู่บา้นชาวเขาก๊าตกา๊ต-ไรน่าขัน้บนัได 

                 ฟานซีปัน-ตลาด LOVE MARKET    (B/L/D) 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น นำท่านชมเมืองซาปา เมืองบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสสร้างไว้เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2465 ปจัจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รบัความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม  

จากนั้น นำท่านไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเมืองซาปา สะพานแก้ว”โหร่งมัย” (มังกรเมฆ) (ราคาทัวร์

รวมค่าเข้าชม) ห่างจากเมืองซาปา20กม. ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ วันที่16 พฤศจิกายน 

2019 ได้เป็นสะพานแก้วที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดของเวียดนาม ไปที่สะพานแห่งนี้ท่านต้องเดินผ่าน

อุโมงค์ยาก70ม.และขึ้นลิฟต์สูงถึง300ม. ถึงยอดสะพานแล้วเราต้องเดินผ่านสะพานที่ทำจาก

กระจกมีควมยาวกว่า60ม.จากหน้าผาภูเขา จากจุดนี้เราสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ

เทือกเขาหว่างเลียนเซิน 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารกลางวัน นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ ของเมือง

ซาปา ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขัน้บันไดของชาวเขา ซึ่งปลูกกระจดักระจายไปทั่วทั้งเขา 

สวยงามดังภาพวาด นำท่านเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชม

สินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้งดำและเผ่าเย้า

แดง และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนั้น นำท่านสู่ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงาม

บนจดุชมวิวในระดบัความสูง 3,143 เมตร จดุที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน 
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ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี  

อิสระเก็บภาพความประทับใจ (ค่าใช้จ่ายในการขึ้นกระเช้าเพื่อสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปัน และ

ค่ารถรางขึ้นยอดเขา ไม่รวมในค่าบริการทัวร์ 1,300.-/ท่าน) กรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะขึ้นยอด

เขาฟานซิปนั ท่านสามารถอิสระถ่ายรูปและชิมกาแฟร้อนๆ และเดินเลือกซื้อของที่ระลึกบริเวณ

สถานีกระเช้าได้ตามอัธยาศัย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล 

จากนั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

สินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ 

พักที่ SAPA LODGE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันที ่3 ซาปา-ฮานอย-จตัุรสับาดงิห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ 

   วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย               (B/L/D) 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามใช้เส้นทางเดิม (ระยะทาง 245 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  ระหวา่งทางใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย และชมวิว

ทิวทัศน์ข้างทางที่สวยงาม 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อนิเตอร์บุฟเฟต์ชือ่ดัง 

จากนั้น นำท่านชมจัตุรัสบาดิงห์ สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจาก

ฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2488 (วันชาติของเวียดนาม) หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของ

ฝรั่งเศสอยู่ถึง 48 ปี ชมสุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ใน

โลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้เข้าชม

ด้านในทุกวันจนัทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงยีบสงบและสำรวม 

เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไป

โดยเด็ดขาด  

จากนั้น นำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ปจัจบุนัใช้เป็นที่รบัรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้ง

หลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกก้ันให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคย

พำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่

มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะ

เรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศ

เวียดนาม  

จากนั้น นำท่านชมวัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลัง
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เดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูป

สี่เหล่ียม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10กร แต่ละมือถือของมงคล

รวม 8อย่าง  

จากนั้น นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและ

นักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชมวัดหงอกเซนิ อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบน

เกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณอ์ย่างหนึ่งของกรุงฮานอย 

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย 

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

  พักที่ MOON VIEW HOTEL HANOI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

วันที ่4 ฮานอย-สนามบนินอยไบ-กรุงเทพ       (B/-/-) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น นำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

12.15 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินViet Jet Air เที่ยวบินที่  VJ901       

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  ไม่มีบรกิารอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

 

สนใจจองทัวร์ตดิตอ่สอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ 

 

หมายเหตุ 

หากท่านมีความจำเปน็จะตอ้งซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพื่อบนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่

สามารถเลือ่นวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนือการความคุมของทางสายการบนิ หรือจะเปน็เหตุผลเชงิ

พาณิชย์ หรือเปน็เหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอ
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สงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่ับผดิชอบและไมค่ืนคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งสิน้ อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป 

ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 

 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

▪ ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 

▪ ค่าที่พักห้องคู่ ดงัที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 

▪ ค่าอาหาร ดงัที่ระบุในรายการ 

▪ ค่าเข้าชม ดงัที่ระบุในรายการ 

▪ ค่ารถนำเที่ยว ดงัที่ระบุในรายการ 

▪ ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร ์           

▪ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 

▪ ค่าปรบัสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม) 

▪ ค่าทำหนังสือเดินทาง  

▪ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรยีกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 

▪ ค่าทิปคนขับรถ ผู้ชว่ยคนขับรถ ไกด์ทอ้งถิน่ 1,000 บาท ต่อท่าน/ตอ่ทปิ (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

▪ ค่าทิปหัวหนา้ทัวร์ทีดู่แลจากไทย แล้วแตส่นินำ้ใจของทา่น (ไม่รวมในทปิไกด์ทอ้งถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่

บังคับทิป) 

▪   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 
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▪ กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 

7,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรยีบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว 

▪ การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจดัเตรียม

ค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว

เครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

▪ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดแูลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

▪ ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปล่ียนชื่อผู้เดินทางได้ 

15 วัน ก่อนการเดินทาง) 

▪ กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

ทางบริษัทจะทำการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่

สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง  

▪ ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุก

กรณี 
 

หมายเหตุ 
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▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถ

ทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดคีืนเงินให้ทั้งหมด หรือจดัหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

▪ เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ไม่สามารถรีฟันได ้อันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน 

▪ หากท่านไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจาก

ค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

และจะไม่รับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์

และอุบตัิเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นต้น 

▪ กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

 

 

 

*เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทัวร์ใหกั้บทางบรษิัทฯแลว้ทางบรษิัทฯ  

จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

บรกิารเพิม่เตมิ เล่นเนต็ชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
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******* ลกูค้าทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุ้มครอง 

****** 

สำหรับครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ช้าของสายการบืน / กระเปา๋เดนิทาง 

กรุณาตดิตอ่.....คุณแหมม่ / คุณเอ๋ โทร.02-108-8666 
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เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ ขอขอบคุณทุกทา่นทีใ่หเ้กียรตใิชบ้รกิาร 

 

 

Attn : คุณ      Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

รายการทัวร์       เดินทาง      

ชื่อผูต้ิดตอ่      โทร     แฟกซ ์    

ท่ีอยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร            

จำนวนผู้เดินทางท้ังหมด   คน  (ผู้ใหญ่   ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ป ี ท่าน) 

จำนวนห้องพักท่ีใช้ท้ังหมด  ห้อง (ห้องพักคู ่ ห้องพักเดี่ยว       ห้องพัก 3 เตียง       ) 

    รายชือ่ผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามหอ้งพัก และใหช้ือ่ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยา่งถูกตอ้งตามหนังสือเดนิทาง 

ลำดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

**หมายเหตุ กรุณแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือวัว   ไม่ทานเน้ือหมู        ไม่ทานสัตว์ปีก    ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ             

ยืนยันราคา ผู้ใหญ ่   เด็ก    ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด     

  ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแลว้  

                                                                    ลงชื่อ      ผู้จอง 

                                                                           (     ) 

                                     วันที่           

 


