
 

 

 

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01967 

                                                                                      (PVN13 เวียดนามเหนือ TG มี.ค.-พ.ค. 63) 

ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-ฮาลอง-นงิห์บงิห์-จา่งอาน 4 วัน 3 คืน 

เทีย่วสุดคุม้เวียดนามเหนือ โดยสายการบนิไทย 

ลอ่งเรอือา่วฮาลองเบย์-ลอ่งเรอืกระจาดจา่งอาน นงิห์บงิห์ 

ซาปา-หมูบ่้านชาวเขากัต๊กัต๊-นำ้ตกสีเงิน-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ 

บุฟเฟต่์ชือ่ดัง SEN นานาชาตอิิม่อรอ่ย อาหารกว่า 200 ชนดิ 

แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิง้สุดเก ๋พับเกบ็ได ้จุของไดเ้ยอะ+หมวกสุดเทเ่วียดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการเดนิทาง         เดอืนมีนาคม-พฤษภาคม 2563   ราคาเริม่ตน้ 13,999.- 

บริษัท เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกัด 

      Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกวา่ 20  ปี 
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                            อัตราคา่บริการ 

 

 

ไมม่ีราคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมีอายุไมเ่กนิ 2 ปีบริบรูณ ์ณ วันเดนิทางไปและกลับ 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได้ เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชั่น  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พักเดีย่ว 

20 – 23 มีนาคม 2563 13,999 13,999 4,900 

27 – 30 มีนาคม 2563 13,999 13,999 4,900 

17 – 20 เมษายน 2563 14,999 14,999 4,900 

24 – 27 เมษายน 2563 14,999 14,999 4,900 

30 – 03 พฤษภาคม 2563 15,999 15,999 4,900 

01 – 04 พฤษภาคม 2563 15,999 15,999 4,900 

06 – 09 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 4,900 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 4,900 

08 – 11 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 4,900 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 4,900 

15 – 18 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 4,900 

21 – 24 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 4,900 

22 – 25 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 4,900 

28 – 31 พฤษภาคม 2563 14,999 14,999 4,900 

ราคาเด็กทารก 

อายุตำ่กวา่ 2 ปี 
5,900 บาท 

ราคาทัวร์ ไมร่วมค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนียม  

(ชำระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเกบ็ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวันเชค็อนิ  

สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวร์ทีดู่แลจากเมืองไทย แลว้แตค่วามพึงพอใจของทา่น 
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 วันที ่1  กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปินั  
   

05.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคาน์เตอร์สาย

การบนิไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

(บริการอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG560 

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) 

09.35 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านสู่ตัวเมืองกรุง

ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคง

รักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก 

อาคารที่สำคัญต่างๆ (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองซาปา นำท่านนั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้น

ยอดเขาฟานซิปัน รถรางวิ่งผ่านอุโมงค์สองแห่งและสี่สะพาน จากนั้นนำท่านสู่ฟานซีปันโดย

กระเชา้ ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิว

ในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วย

ทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี  อิสระเก็บภาพความ

ประทับใจ (ค่าใช้จ่ายในการขึ้นกระเช้าเพื่อสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปนั ไม่รวมในค่าบริการทัวร์ 

ประมาณ 1,300 บาท) กรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะขึ้นยอดเขาฟานซิปัน ท่านสามารถอิสระ

ถ่ายรูปและชิมกาแฟร้อนๆ และเดินเลือกซื้อของที่ระลึกบริเวณสถานีกระเช้าได้ตามอัธยาศัย 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท 

พักที่ NORTH STAR SAPA/MUONG THANH/KING SAPA หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่2  ซาปา-หมูบ่้านชาวเขากัต๊กัต๊-นำ้ตกสีเงิน-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได นำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์(Silver Wa-

terfall) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มี

ความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่าง

สวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ   เพื่อเก็บภาพความ

ประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จ                     จากนั้น นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอยเส้นทางเดิม (ระยะทาง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม.) จากนั้นนำท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย 

มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้  ชม วัดหงอกเซนิ อยู่

ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็น

เอกลักษณอ์ย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นคณะไปช้อปปิ้งที่ ถนน 36 สาย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

   พักที่ DELIGHT HOTEL/ MOON VIEW HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

วันที ่3  ฮานอย-จตัุรสับาดงิห์-นงิห์บงิห์-ลอ่งเรอืจา่งอาน-ฮาลองเบย์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น นำท่านสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ณ จตัุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพ

ของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของ

ฝรั่งเศสอยู่ถึง48ปี ที่ตั้งของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม 

ชม สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิ

มินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อ

ความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้

เข้าชมด้านในทุกวันจนัทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะ

เดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไป

คารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป 

กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด  
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จากนั้น นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปจัจุบนัใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขก

เมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกก้ันให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล 

และต่อด้วย บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้ง

หลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็น

ห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่

ดี จนได้รบัการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม นำท่าน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เรยีกอีกชื่อ

ว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดยีวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปัก

อยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหล่ียม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 

10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ 

จากนั้น นำทุกทานเดินทางสู่นิงห์บิงห์ เมืองมรดกโลก นำท่าน ล่องเรือจ่างอาน (นั่งเรือกระจาด) ซึ่ง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวภูมิทัศน์ความงามทาง

ธรรมชาติ  ที่ นั กท่ อ งเที่ ย วใช้ เป็ น จุดหมาย

ปลายทางท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในเวียดนาม 

และจ่างอานยังได้รับการยกย่องให้เป็น ฮาลอง

บก เนื่องจากมีเขาหินปูนและถ้ำคล้ายกับที่อ่าว

ฮาลอง เป็นระบบนิเวศที่สำคัญ มีพันธ์ุพืชหายาก

และสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมาก นำ

ท่านล่องเรือชมบรรยากาศผ่านถ้ำ ธรรมชาติ

ภูเขาหินปูน ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซบัซ้อนสุดลูกหูลูกตา งามเกินบรรยาย และ

ยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง kong skull island II มีฉากให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพสุดค

ลูอีกดว้ย  

จากนั้น นำท่านเดินทางสูเ่มืองฮาลองเบย์ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม ระหว่างทางชมทิวทัศน์สอง

ข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลบักับท้องนาที่จะเปล่ียนไปตามฤดกูาล ในป ีค.ศ.1994 องค์การ 

UNESSCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าว  (ระหวา่งการเดนิทางแวะรา้นค้าอสิระพักผอ่น

คลายอริยิาบถ หรือเลือกซือ้ของทีร่ะลึกจากทางร้านคา้) 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านไปชอ้บปิง้ทีต่ลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) 

  พักที่ PHUONG HUY/NEW STAR/SEA STAR HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 

 

วันที ่4  ฮาลอง-ลอ่งเรอือา่วฮาลองเบย์-ฮานอย-กรุงเทพ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความ

งดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ 

ได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูน

มากมายระหว่างการล่องเรอืท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว 

เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่า
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ประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้  ได้มีการประดับ

แสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตาม

ธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์  แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย 

ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ 

ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั บนเรอื พรอ้มชมววิทวิทัศน์ธรรมชาตอิยา่งงดงาม และใหค้ณะมี

เวลาพักผอ่นอยูบ่นเรือ 

จากนั้น นำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 

ปีในป ีค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษา

ความเป็นเอกลักษณไ์ด้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศส ตึก อาคารที่สำคัญ

ต่าง ยังคงเป็นการก่อสร้างและนำท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรอืนสถาปตัยกรรมแบบ

ฝรั่งเศส ได้เวลาแก่สมควรนำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นอยบ่าย เพือ่เดินทาง

กลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

20.25 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG565 (ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) (*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

22.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

 

สนใจจองทัวร์ตดิตอ่สอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ 

 

หมายเหตุ 

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบิน

ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได้ อันเนือ่งมาจากหากเกิดความผดิพลาดจากทางสายการบิน ไม่

ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการ

เปลีย่นแปลง ซึ่ง สายการบินพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือ

จะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่ับผดิชอบและไม่คืนคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งสิน้ อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป 

ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
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• เงื่อนไขการออกเดินทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมีการกำหนดผูเ้ดินทางขัน้ตำ่ของการออกเดนิทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้น

ต่ำ 15 ท่าน  หากมีผูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง 

หรือ ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมีไฟลท์บนิภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ 

จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน้ ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศทุก

ครั้ง 

• การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยืนยันกับทางเจา้หนา้ทีก่่อนทำการจองและขอแนะนำให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่

สามารถเลือ่นวันและเวลาเดินทางได้ อันเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมีการเปลีย่นแปลง 

ซึ่ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผล

เชิงพาณชิย์ หรือเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลา่นี ้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่ร ับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุ๊ปออกเดินทาง

ประมาณ 3-5 วันก่อนเดินทาง หากไม่มั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  

• หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  

หากกรุป๊คอมเฟริ์มเดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่าน

ก็ตาม อันเนือ่งมาจาก การคอนเฟริ์มของกรุป๊นัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่าน

ถอนตัวออก ทำให้กรุป๊มีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรืออาจทำใหก้รุป๊ไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษิัทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์มอินุญาตให้เลือ่นวันเดินทางใดๆ ได้ทัง้สิน้และเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์  

• การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   

การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หาก

ท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้  และหากมีความจำเป็นจะต้อง

เปลีย่นแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย 

อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท 

 

 

 
 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียม   

     เชื้อเพลิง (ยกเว้นหากมีการประกาศปรบัขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรยีกเก็บเพิ่มเติมจากท่าน 

 ภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเง่ือนของ

สายการบิน) 

 น้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ    

    และไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว และรับส่ง ตามรายการที่ระบุ  

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส ำคญั! 
 

อัตราคา่บรกิารรวม 
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 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน  

อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบ

กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปล่ียนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ 

เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบ

นัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหา

โรงแรมในระดบัเดยีวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท  

    (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)  

 

 

 

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม  

    ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

  ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ  

  ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน  

  ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
 

 

  ค่าทิปคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทิป (บังคับตามระเบียบ   

    ธรรมเนียมของประเทศ) 

  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากไทย แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและ    

    คนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป) 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคา่บรกิารไม่รวม 



 

 

                     -9- 

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 

 

 

 

 
 

   เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่ 

- การชำระมัดจำและชำระสว่นทีเ่หลือ 

  กรุณาสำรองทีน่ั่งและชำระมัดจำ จำนวน 7,000 บาท ต่อทา่น ภายใน 2-3 วัน เพื่อสำรองสทิธิ์ในการ

เดินทาง และชำระสว่นทีเ่หลือทัง้หมดกอ่นออกเดินทาง 30 วัน มิเช่นนัน้ บริษัทฯ จะถือวา่ทา่น ยกเลิกการ

เดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจำโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้ อันเนื่องมาจาก

บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปก่อนหน้านั้นแล้ว หาก

ท่านสำรองที่นั่งน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจำนวนทันที หลังจากทำการจองแล้ว 

กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการเดนิทางให้พรอ้ม เช่น หน้าพาสปอร์ตเพือ่ออกตั๋วหรือคำขอพิเศษเพิ่มเติม

ต่างๆ  ให้แกพ่นักงานขาย และหากทา่นชำระเงินเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรือทัง้หมด บริษัทฯ จะถือวา่ท่าน

ได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

- จำนวนคนในการออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู้

เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่านล่วงหน้า

อย่างนอ้ย 3-5 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงิน

ทั้งหมดให้ท่านหรือจัดหาทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ 
 

- การรับการดูแลเปน็พิเศษ 

กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง มิฉะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได้ เนื่องจากการขอใช้

วีลแชร์ในสนามบินนั้น ต้องมีขั้นตอนในการขอล่วงหน้า และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายทั้งทางสนามบินในไทยและในต่างประเทศ ซึ่งผู้เดินทางสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้

โดยตรงกอ่นทำการจอง และหากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 

ผู้สูงอายแุละผูท้ีม่โีรคประจำตวัหรอืไมส่ะดวกในการเดินทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน 

ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้า

ทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

- การถูกปฏิเสธในการเข้าหรือออกประเทศ 

  ในกรณีที่กองการตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ประเทศไทยหรือตา่งประเทศกต็าม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม 

ซึ่งการตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจ้งให้ผู้เดินทาง

ทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอำนาจ

การตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าที่ทางกองการตรวจคนเข้าเมืองโดยเด็ดขาด  อนึ่ง ทางบริษัทฯ มี

จุดประสงค์ทีท่ำธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่างผิด

กฎหมาย และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าแสตมป์ไม่น้อยกว่า 5 

หน้ากระดาษ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้ินทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผู้เดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่

สามารถเรียกรอ้งค่าบรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถือว่าทา่นประสงค์ทีจ่ะสละสทิธิ์และไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได้ เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชั่น  

(แตส่ามารถเปลีย่นชื่อผู้เดนิทางได้ 25 วนั กอ่นการเดนิทาง)  

กรณีเจบ็ปว่ยกะทันหัน จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทจะทำการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย

ทีไ่มส่ามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเปน็จรงิในกรณีเจ็บปว่ยกระทันหันกอ่น

ลว่งหนา้เพียง 7 วันทำการ ทางบรษิัทฯ ของสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิทุกกรณี 

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็คา่ภาษีนำ้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการ

บินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ

ต่างๆ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย 
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ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ

ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

 เมื่อชำระเงนิมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ปน็เพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้

สำรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะ

ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพัก

สำหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องไดต้ามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น

แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับ

เท่านั้น 

 ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได ้เนือ่งจากเปน็การจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ 

ในกรณีทีผู่้เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเปน็กอง

ตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการ

กระทำทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้งหรือ

การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำ

นำหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสือเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่งให้ผิด  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด 
 

 

 หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

 ผู้เดินทางต้องยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั้นแตกต่างกัน 

ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให้เหมาะสมที่สุด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 3 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้

อย่างน้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
 

 เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ไม่สามารถรีฟันได้ อันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 หากท่านไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรือคา่ตัว๋เขา้ชมใด  ๆในกรณีจอยทวัร ์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจาก

ค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่

อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล

ต่าง  ๆเป็นต้น 

 กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล

ใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

*เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทัวร์ใหกั้บทางบรษิัทฯแลว้ทางบรษิัทฯ 

จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้ 

บรกิารเพิม่เตมิ เล่นเนต็ชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
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******* ลูกคา้ท่านใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง ****** 

สำหรับครอบคลุมเรือ่งรักษาพยาบาล / การล่าชา้ของสายการบืน / กระเปา๋เดนิทาง 

กรุณาตดิตอ่.....คุณแหมม่ / คุณเอ ๋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 ปี  ท่าน) 

จำนวนห้องพักท่ีใช้ท้ังหมด  ห้อง (ห้องพักคู ่ ห้องพักเดี่ยว       ห้องพัก 3 เตียง       ) 

    รายชือ่ผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามหอ้งพัก และใหช้ือ่ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยา่งถูกตอ้งตามหนังสือ

เดนิทาง 

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   ไม่ทานเน้ือหม ู       ไม่ทานสัตว์ปีก    ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ             

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่    เด็ก    ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด     

  ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแลว้  

                                                                    ลงชื่อ      ผู้จอง 

                                                                           (     ) 

                                     วันที่           


