
 

 

รหัสทัวร TTN1901393 
เวียดนามใต ญาจาง ดาลัด เปดตัวซุปตาร มหาเสนห 4 วัน 3 คืน [FD] 
ชมโชวน้ําพุสุดอลังการบน  ณ วินเพิรลแลนด  น่ังรถรางชมความสวยงามของน้ําตกดาตันลา  
ข้ึนกระเชาชมวัดต๊ักลัม   ชิมไวนแดงข้ึนช่ือของเวียดนาม  
ชมสวนดอกไมเมืองหนาวท่ีสวยงามของเมืองดาลัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง– เมืองดาลัด-น้ําตกดา

ตันลา-ตลาดไนซมารเก็ต 
 
05.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 

ประตูทางเขาหมายเลข 1 เคานเตอร 1-2 สายการบิน AIR ASIA (FD)  โดยมี
เจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลด
สัมภาระ  

07.55 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนามโดย
สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินท่ี FD646  

10.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาตราง 
ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนําทาน
รับสัมภาระ (เวลาทองถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถ่ินประเทศไทย)  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (1) 
 จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองดาลัด ช่ือ ดาลัด มาจากคํา 2 คํา คือ ดา 

หมายถึงแหลงกําเนิดหรือแมน้ํากามลี สวนคําวา ลัด เปนช่ือของชนกลุมนอยเผา
หน่ึงท่ีอยูอาศัยอยูท่ีน่ี ดาลัดเปนเมืองเล็กๆต้ังอยูบนที่ราบสูงทางภาคใตของ
เวียดนาม ในอดีตเปนเพียงดินแดนหางไกลความเจริญท่ีชาวบานอยูกันอยางสงบ 
ที่ไมมีความเจริญของเมืองใหญกล้ํากราย แตแลวเมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ตองเร่ิม
เปดเผยความบริสุทธิ์ใหคนภายนอกไดประจักษ เม่ือชนช้ันปกครองชาวฝร่ังเศสได
เขามาสัมผัสแลวพัฒนาพ้ืนท่ีตางๆ ข้ึนมาเพ่ือการพักผอน นําขาวสารแหงความ
งามของดินแดนกลางหุบเขา ไปบอกเลาใหกับคนจากอีกซีกโลกไดรับรู เมื่อพวกเขา
หมดภารกิจบนดินแดนอินโดจีน จนดาลัดกลายเปนเมืองตากอากาศทางภาคใตอีก
เมืองหน่ึงของเวียดนาม (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

 นําทานสัมผัสประสบการณสุดต่ืนเตนโดยการน่ังรถราง (Roller Coaster) ผาน
ผืนป�าอันรมร่ืนเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบ้ืองลาง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงาม
ของ น้ําตกดาตันลา (Datanla Waterfall) อยูหางจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต
ประมาณ 5 กิโลเมตร เปนน้ําตกไมใหญมากแตมีความสวยงาม น้ําตกแหงน้ีจะเปน
น้ําตกท่ีมีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุดและไมควรพลาดในการมาเที่ยวชม  



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (2) พิเศษ!ใหทุกทานไดชิมไวนแดง
ของดาลัด  

 หลังอาหารค่ํา ใหเวลาทานไดเดินชอปปم�งซ้ือของฝากและสัมผัสบรรยากาศชวง
กลางคืนของเมืองดาลัด ณ ตลาดไนทมารเก็ต 

ท่ีพัก  โรงแรม Dragon King ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง เมืองดาลัด-วัดต๊ักลัม-เครซ่ีเฮาส- สวนดอกไมเมืองหนาว – ญาจาง-วินเพิรล

แลนด ชมโชวน้ําพุประกอบแสงสีเสียง **พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะวิน
เพิรล**  

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

หลังอาหารเชา นําทานข้ึนกระเชา เพ่ือเที่ยวชม วัดต๊ักลัม เปนวัดพุทธในนิกายเซน 
แบบญ่ีปุ�น ต้ังอยูบนเทือกเขาเฟองฮวาง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีส่ิงกอสราง
ที่สวยงาม สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยแลว ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบดวย
สวนดอกไมท่ีผลิดอกบานสะพร่ัง นับไดวาเปนวิหารซ่ึงเปนท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดใน
ดาลัด  
ชมบานตุกตาและแกลลอร่ีศิลปะหรือที่เรียกวา เครซ่ีเฮาส (Crazy House) ซึ่ง
เปนท่ีโดงดังดวยแนวความคิดอันแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมือนกับบานตนไม 
ผลงานการออกแบบของสถาปนิกDang Viet Nga ลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 
ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝร่ังเศส โดยไดแรงบันดาลใจจาก
นิยายเร่ืองดัง “Alice in the Wonderland” เร่ิมกอสรางในป 2533 ภายใน
เครซ่ีเฮาสประกอบไปดวยหองขนาดเล็กกวา 10 หอง ที่มีธีมแยกแตกตางกัน
ออกไป และที่น่ีทานจะไดพบกับความประทับใจจากการเย่ียมชมที่ตองใชเสนทาง



 

 

ทั้งอุโมงค บันได และยังจะไดพบกับเหลาสัตวตาง ๆ ท่ีสรางข้ึนจากคอนกรีต 
รวมทั้งหากเราโชคดีก็อาจจะไดมีโอกาสพบปะและพูดคุยกับ Dang Viet Nga 
เจาของผลงานการออกแบบที่น่ีอีกดวย 
นําทานเดินทางสู สวนดอกไมเมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัด
ไดรับการขนานนามใหเปนเมืองดอกไม เพราะเมืองแหงน้ีเปนท่ีข้ึนช่ือเร่ืองสีสันของ
ดอกไมอันงดงามหลากหลายสายพันธุ อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงานเทศกาลดอกไม
ประจําปอันลือช่ือ ซึ่งเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวทั้งจากในและตางประเทศ โดย
สวนดอกไมเมืองหนาวซ่ึงถูกสรางข้ึนในป 2509 น้ี ต้ังอยูทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบซวนเฮืองที่อยูใจกลางเมืองดาลัด ท่ีสวนดอกไมเมืองหนาว ทานจะไดพบ
กับพรรณไมนานาชนิด ไมวาจะเปนไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไม รวมถึง
ดอกไมกวา 300 สายพันธุ เชน ไฮเดรนเยีย และดอกกุหลาย ที่จะผลัดกันเบงบาน
ในชวงเวลาตางกันไปในรอบป น่ันทําใหไมวาจะไปเยือนสวนแหงน้ีในชวงเวลาใดก็
ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไมสวย ๆ ท่ีเบงบานรอตอนรับอยูเสมอ และในบาง
โอกาสเรายังจะหาซ้ือดอกไมสวย ๆ ที่จัดชอไวอยางงดงามไดท่ีสวนแหงน้ีอีกดวย 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (4) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางกลับสู เมืองญาจาง เมืองชายหาดช้ันเลิศของ
ประเทศเวียดนาม ดวยเปนที่ต้ังของชายหาดสีทองที่ทอดยาว 6 กิโลเมตร พรอม
วิวของทิวเขาเปนฉากหลัง และยังอยูไมไกลจากหมูเกาะอ่ืนๆ ที่น่ีจึงเปนจุดหมายท่ี
สมบูรณแบบสําหรับผูคล่ังไคลในกีฬาทางน้ํา ผูที่ช่ืนชอบการอาบแดด และผูที่รักใน
รสชาติของอาหารทะเล นอกจากน้ี ยังมีความบันเทงิยามค่ําคืน จึงทําใหเปน
สถานที่ยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยวท่ีเดินทางเปนรูปตัวเอสเลาะมาตามชายฝم�ง
ทะเลของเวียดนาม  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 



 

 

 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู วินเพิรลแลนด VINPEARL LAND สวรรคแหง
การพักผอนระดับโลก ซ่ึงต้ังอยูบน 1 ใน 29 อาวท่ีสวยท่ีสุดในโลก ที่น่ีไดนําสวน
สนุกและสวนน้ํามารวมกันไวท่ีริมชายหาดญาจาง และยังมีกิจกรรมท่ีเหมาะสําหรับ
นักทองเที่ยวทุกวัย นําทานข้ึนกระเชาเพ่ือเขาไปยังเกาะ VINPEARL LANDซ่ึง
กระเชาน้ีเปนกระเชาที่ใหญท่ียาวท่ีสุดในโลกซ่ึงมีความยาวถึง 3,320 เมตร นํา
สัมผัสกับสวรรคแหงความบันเทิงที่ไดการรับรองโดยกรมการทอง เที่ยวเวียดนาม 
วาเปนสวนสนุกท่ีนาดึงดูดที่สุดของประเทศเวียดนาม จากน้ันใหทุกทานเต็มอ่ิมกับ
กิจกรรมมากมายบนเกาะ VINPEARL LAND  
ซึ่งพ้ืนที่ภายใน แบงออกเปน 4 โซนหลักๆ ไดแก  
 สวนน้ํา Splash Bay สวนน้ําที่รวบรวมความสนุกไวในที่เดียว พรอมกับ

เคร่ืองเลนอีกมากมาย บนพ้ืนที่กวา 4,200 ตารางกิโลเมตร ภายในสวนน้ํา
แบงออกเปน 3 โซน ไดแก Amusement Ride Zone รวมเคร่ืองเลน
หวาดเสียว ตามดวย Family and Children Games Area เหมาะ
สําหรับเด็กๆ มีสระน้ําไซสเล็ก ปดทายดวย Beach Sport Games 
แหลงรวมกิจกรรมเอ็กซตรีมทางน้ําไวใหคนรักการผจญภัยข้ันสุด (สําหรับ
ทานที่ตองการเลนสวนน้ํา แนะนําใหเตรียมชุดวายน้ําไปดวย) 

 สวนสนุก ที่รวบรวมเคร่ืองเลนที่ไดรับประกันมาตรฐานความปลอดภัยจาก
ทั่วโลก 

 
 
 
 
 
 

 อควาเรียม สถานท่ีที่รวบรวมพันธสัตวน้ํากวา 30,000 ชนิด เชน ฉลามสี
เทา ปลากระเบน เตาทะเล ท่ีน่ียังมีอุโมงคใตน้ํา ซ่ึงจะทําใหรูสึกเหมือนเดิน
เดินอยูในโลกใตทองทะเล 



 

 

 Vinpearl Land Safari สวนสัตวท่ีรวมสัตวบกนารักไวมากมาย ใหทุก
ทานรวมถึงนองๆ หนูๆ ไดชมและสัมผัสแบบตัวเปนๆ และสวนดอกไม 
Bloom Hill ภายในโดมขนาดใหญแหงน้ีไดรวมไมดอกนานาพันธุ และไม
ดอกที่ข้ึนช่ือจากหลากหลายประเทศมาใหทานไดชม  
สําหรับทานที่อยากชมโชวตางๆ ทาง VINPEARL LAND ยังมีโชวตางๆให
ชมดังน้ี 
การแสดงของปลาโลมาและแมวน้ํา(Dolphin&Seal Show) เวลา 
14.00-14.30  
การแสดงนางเงือก (Mermaid Show)                                  เวลา 
15.00-15.10  
การแสดงใหอาหารสัตวน้ํา (Feeding Show)                     เวลา 
17.00-17.15 
การแสดงขบวนพาเหรด (Carnival Show)                        เวลา 
16.15-16.45 

      (เวลาการแสดงอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมดังน้ันแนะนําใหทานเช็คกับ
เจาหนาท่ีอีกครั้ง) 

ทานสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมตางๆบนเกาะวินเพิรลไดตามอัธยาศัยหรือทาน
อยากพักผอนชมบรรยากาศทะเลเวียดนามใตบรรยากาศสบายๆก็สามารถเชนกัน   
 
 
 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก (5)  
ท่ีพัก โรงแรม Vinpearl Island Hotel ระดับ 5 ดาว  



 

 

19.00 น. นําทานชม โชวน้ําพุประกอบแสงสีเสียง เปนโชวน้ําพุประกอบแสงสีเสียงสุด
อลังการท่ีจะทําใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศน้ําพุท่ีตัดกับผืนฟ�าในชวง
กลางคืน ที่สวยงามไมแพกับท่ีอ่ืน 

 
วันที่สาม สวนสนุก VINPEARL LAND- โบสถญาจาง - วัดลองเซิน-วัดโพนากา-ตลาดดัม 
 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

อิสระใหทุกทานไดสนุกสนานกับสวนสนุก ของ VINPEARL LAND กับเคร่ืองเลน
หลากหลายแนวท่ี ทุกเคร่ืองเลนรับประกันมาตรฐานความปลอดภัยจากทั่วโลก 
โดยเฉพาะ รถไฟเหาะ Alpine Coaster เปนรถไฟเหาะบนเกาะแหงแรกของ
เอเชียระยะทางกวา 1.76 กิโลเมตร ที่จะทําใหทานต่ืนเตนระทึกใจไมแพที่อ่ืน 
เคร่ืองเลน Roller Coaster ใหทานไดเติมประสบการณมันสๆ และยังมีทั้งสวน
สนุกในรมและกลางแจงใหทานไดเลือกเลนกันอยางจุใจ 

 
 
 
  
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคารของโรงแรม (7)   

สมควรแกเวลา นําทานข้ึนกระเชากลับสูตัวเมืองญาจาง เดินทางสู โบสถญาจาง 
(NHA TRANG CATHEDRAL) โบสถที่ใหญท่ีสุดในเมืองญาจาง ต้ังอยูบนยอด
เขาสูงที่สามารถมองเห็นสถานีรถไฟญาจาง ถูกสรางข้ึนในสไตลโกธิคของฝร่ังเศส
โดย PRIEST LOUIS VALLET ในชวงตนศตวรรษที่ 19 ไดมีการใหบริการ
ชุมชนคาทอลิกในทองถ่ินโดยมีการจัดพิธีมิสซาระหวางเวลา 05:00 – 18:30 น.
ทุกวัน 



 

 

 จากน้ันนําทานไหวพระเสริมสิริมงคลใหชีวิตที่วัดลองเซิน(Long Son Pago) วัดน้ี
ต้ังอยูเนินเขามังกรที่เปนวัดพุทธมหายานเกาแกแหงเมืองญาจาง ทางชายฝم�ง
ตอนกลางของเวียดนาม ท่ีน่ีมีพระพุทธรูปองคใหญ สูงประมาณ 14 เมตร ประทับ
บนยอดเขา พรอมกับรูปปم�นเจ็ดอรหันตและมังกรคูยาวกวา 7 เมตร ซ่ึงมีสวยงาม
อลังการเปนอยางมาก 

 
 
 
 
 
 
 สัมผัสความแตกตางดวยวัฒนธรรมที่ หอโพนาการจาม แหง วัดโพนากา ท่ีมีความ

สวยงามของสถาปตยกรรมแบบกัมพูชา ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํา Cai ชาวฮินดูแท โดย
สันนิษฐานวาสรางข้ึนระหวางศตวรรษที ่8-11 และยังมีการจัดงานเทศกาลประจําป
เพ่ือบูชาเทพเจา ในชวงปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมดวย 
 จากน้ัน นําทานชอปปم�งที่ ตลาดดัม  ตลาดนัดแหงใหญในญาจาง สรางข้ึนในป 
ค.ศ.1972 เปนตลาดที่มีสินคาใหชอปปم�งมากมาย ซ่ึงเปนสัญลักษณของเมืองญา
จางแหงน้ี ดวยตัวตึกรูปทรงดอกบัวและมีสินคามากกวา 3,000 รายการ จะซ้ือ
ของใชเอง หรือซ้ือของฝากเพ่ือนๆ ท่ีเมืองไทยก็ได เพราะมีของพ้ืนเมืองเวียดนาม
เยอะมาก และมีอาหารทะเลใหเลือกซ้ืออีกมากมาย ต่ืนตาต่ืนใจสําหรับคนชอบเดิน
เลนที่ตลาดไมนอย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (8) สมควรแกเวลา นําทานทางเขาสู
โรงแรมที่พัก 
ท่ีพัก โรงแรม GALIOT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 
วันที่ส่ี เมืองญาจาง–ทาอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง 
ประเทศเวียดนาม เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 



 

 

  
10.30 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบิน

ที ่FD647  
12.15 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว 
02-05 สิงหาคม 2562 13,888 13,888 5,500 

09-12 สิงหาคม 2562 14,888 14,888 5,500 

11-14 สิงหาคม 2562 15,888 15,888 5,500 

16-19 สิงหาคม 2562 12,888 12,888 5,500 

18-21 สิงหาคม 2562 14,888 14,888 5,500 

23-26 สิงหาคม 2562 14,888 14,888 5,500 

25-28 สิงหาคม 2562 14,888 14,888 5,500 

30 สิงหาคม-02 กันยายน 2562 13,888 13,888 5,500 

01-04 กันยายน 2562 13,888 13,888 5,500 

06-09 กันยายน 2562 14,888 14,888 5,500 

08-11 กันยายน 2562 13,888 13,888 5,500 

13-16 กันยายน 2562 13,888 13,888 5,500 

15-18 กันยายน 2562 13,888 13,888 5,500 

20-23 กันยายน 2562 13,888 13,888 5,500 



 

 

**ราคาไมรวมคาทิป ทานละ 1,000 บาท** 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได 
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจร
ในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

22-25 กันยายน 2562 13,888 13,888 5,500 

27-30 กันยายน 2562 14,888 14,888 5,500 

29 กันยายน-02 ตุลาคม 2562 13,888 13,888 5,500 

04-07 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 5,500 

06-09 ตุลาคม 2562 13,888 13,888 5,500 

11-14 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 5,500 

13-16 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 5,500 

18-21 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 5,500 

20-23 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 5,500 



 

 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 %  

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด           คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน 

 
เดินทางข้ึนต่ํา 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   



 

 

 มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 จอยแลนดไมเอาต๋ัวหัก 2,000 บาท/ทาน 
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเง่ือนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงานขาย

มาทางแฟกซ 
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินท้ังส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวม

คณะไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน



 

 

เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดย
เปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 

10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง
........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............
ทาน) 
จํานวนหองพักท่ีใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 
TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา
วิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 

 
(..............................................................) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/
ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


