
 

 

รหัสทัวร TTN1903054 

ทัวรเวียดนามใต ญาจาง เที่ยวสวนสนุกวินเพิรล ดาลดั 
4 วัน 3 คืน (FD) 
ชมเมืองญาจางเมืองตากอากาศริมทะเล   สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรม ณ วินเพิรลแลนด 
SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB   ชิมไวนแดงขึ้นช่ือของเวียดนาม 

น่ังรถรางชมความสวยงามของน้ําตกดาตันลา   ชมสวนดอกไมเมืองหนาวของเมืองดาลัด 
มีน้ําด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
 

 



 

 

 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว 
01-04 พฤศจิกายน 2562 12,999 12,999 3,500 
03-06 พฤศจิกายน 2562 13,999 13,999 3,500 
08-11 พฤศจิกายน 2562 10,999 10,999 3,500 
10-13 พฤศจิกายน 2562 13,999 13,999 3,500 
15-18 พฤศจิกายน 2562 12,999 12,999 3,500 
17-20 พฤศจิกายน 2562 13,999 13,999 3,500 
22-25 พฤศจิกายน 2562 12,999 12,999 3,500 
24-27 พฤศจิกายน 2562 13,999 13,999 3,500 

29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 3,500 
01-04 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 3,500 
06-09 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 3,500 
08-11 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 3,500 
13-16 ธันวาคม 2562 12,999 12,999 3,500 
15-18 ธันวาคม 2562 11,999 11,999 3,500 
20-23 ธันวาคม 2562 12,999 12,999 3,500 
03-06 มกราคม 2563 12,999 12,999 3,500 
05-08 มกราคม 2563 12,999 12,999 3,500 
10-13 มกราคม 2563 11,999 11,999 3,500 
12-15 มกราคม 2563 12,999 12,999 3,500 
17-20 มกราคม 2563 12,999 12,999 3,500 

02-05 กุมภาพันธ 2563 13,999 13,999 3,500 
07-10 กุมภาพันธ 2563 14,999 14,999 3,500 
09-12 กุมภาพันธ 2563 13,999 13,999 3,500 
14-17 กุมภาพันธ 2563 11,999 11,999 3,500 



 

 

 
**จอยแลนด ไมเอาตัว๋เครื่องบิน หัก 2,000 บาท/ทาน** 
*ตั๋วเครื่องบินสําหรับ Infant 2,900 บาท/ทาน* 

 
 
ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเปน 1,000 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน ในสวนของ

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร** 
**ราคาไมรวมคาทิป ทานละ 1,000 บาท** 

 
วันแรก      กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – เมืองดาลัด-สวน

ดอกไมเมืองหนาว-เครซี่เฮาส-ตลาดไนซมารเก็ต 
 
05.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 

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

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว 
16-19 กุมภาพันธ 2563 12,999 12,999 3,500 
21-24 กุมภาพันธ 2563 12,999 12,999 3,500 
23-26 กุมภาพันธ 2563 13,999 13,999 3,500 

28 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 2563 12,999 12,999 3,500 
01-04 มีนาคม 2563 13,999 13,999 3,500 
06-09 มีนาคม 2563 12,999 12,999 3,500 
08-11 มีนาคม 2563 13,999 13,999 3,500 
13-16 มีนาคม 2563 12,999 12,999 3,500 
15-18 มีนาคม 2563 13,999 13,999 3,500 
20-23 มีนาคม 2563 12,999 12,999 3,500 



 

 

07.55 น. ออกเดินทางสู ท าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศ
เวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD646  

 
10.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญา

ตราง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว
นําทานรับสัมภาระ หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมืองญาตราง เพื่อรับประทาน
อาหารกลางวัน (เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่นประเทศ
ไทย)  

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

หมายถึงแหลงกําเนิดหรือแมน้ํากามล ีสวนคําวา ลัด เปนชื่อของชนกลุมนอยเผา
หน่ึงที่อยูอาศัยอยูที่น่ี ดาลัดเปนเมืองเล็กๆต้ังอยูบนที่ราบสูงทางภาคใตของ
เวียดนาม ในอดีตเปนเพียงดินแดนหางไกลความเจริญที่ชาวบานอยูกันอยางสงบ 
ที่ไมมีความเจริญของเมืองใหญกลํ้ากราย แตแลวเมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ตองเร่ิม
เปดเผยความบริสุทธ์ิใหคนภายนอกไดประจกัษ เมื่อชนชั้นปกครองชาวฝร่ังเศสได
เขามาสัมผัสแลวพัฒนาพื้นท่ีตางๆ ขึ้นมาเพื่อการพักผอน นําขาวสารแหงความ
งามของดินแดนกลางหบุเขา ไปบอกเลาใหกับคนจากอีกซีกโลกไดรบัรู เมื่อพวกเขา
หมดภารกิจบนดินแดนอินโดจีน จนดาลัดกลายเปนเมืองตากอากาศทางภาคใตอีก
เมืองหน่ึงของเวียดนาม (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
นําทานเดินทางสู สวนดอกไมเมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัด
ไดรับการขนานนามใหเปนเมืองดอกไม เพราะเมืองแหงน้ีเปนที่ขึน้ชื่อเรื่องสีสันของ
ดอกไมอันงดงามหลากหลายสายพันธุ อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงานเทศกาลดอกไม
ประจําปอันลือชื่อ ซึ่งเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวท้ังจากในและตางประเทศ โดย
สวนดอกไมเมืองหนาวซึ่งถูกสรางขึ้นในป 2509 น้ี ตัง้อยูทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบซวนเฮืองที่อยูใจกลางเมืองดาลัด ทีส่วนดอกไมเมืองหนาว ทานจะไดพบ
กับพรรณไมนานาชนิด ไมวาจะเปนไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไม รวมถึง
ดอกไมกวา 300 สายพันธุ เชน ไฮเดรนเยีย และดอกกุหลาย ที่จะผลัดกันเบงบาน
ในชวงเวลาตางกนัไปในรอบป น่ันทําใหไมวาจะไปเยือนสวนแหงน้ีในชวงเวลาใดก็



 

 

ตาม ก็ยังสามารถพบกบัดอกไมสวย ๆ ที่เบงบานรอตอนรับอยูเสมอ และในบาง
โอกาสเรายังจะหาซ้ือดอกไมสวย ๆ ที่จัดชอไวอยางงดงามไดที่สวนแหงน้ีอีกดวย 
ชมบานตุกตาและแกลลอรี่ศิลปะหรือที่เรียกวา เครซี่เฮาส (Crazy House) ซึ่ง
เปนที่โดงดังดวยแนวความคิดอันแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมือนกับบานตนไม 
ผลงานการออกแบบของสถาปนิกDang Viet Nga ลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 
ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยไดแรงบันดาลใจจาก
นิยายเรื ่องดัง “Alice in the Wonderland” เริ ่มกอสรางในป 2533 ภายใน
เครซี่เฮาสประกอบไปดวยหองขนาดเล็กกวา 10 หอง ที่มีธีมแยกแตกตางกัน
ออกไป และที่นี่ทานจะไดพบกับความประทับใจจากการเยี่ยมชมที่ตองใชเสนทาง
ทั้งอุโมงค บันได และยังจะไดพบกับเหลาสัตวตาง ๆ ที ่สรางขึ ้นจากคอนกรีต 
รวมทั้งหากเราโชคดีก็อาจจะไดมีโอกาสพบปะและพูดคุยกับ Dang Viet Nga 
เจาของผลงานการออกแบบที่น่ีอีกดวย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (2) พิเศษ!ใหทุกทานไดชิมไวน
แดงของดาลัด  

 หลังอาหารคํ่า ใหเวลาทานไดเดินชอปปم�งซื้อของฝากและสัมผัสบรรยากาศชวง
กลางคืนของเมืองดาลัด ณ ตลาดไนทมารเก็ต 

ที่พัก  โรงแรม River Prince Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง เมืองดาลัด-วัดตั ๊กลัม-นํ ้าตกดาตันลา–ญาจาง-ตลาดดัม- SKYLIGHT 
ROOFTOP BEACH CLUB 

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

หลังอาหารเชา นําทานขึ้นกระเชา เพ่ือเที่ยวชม วัดตั๊กลัม เปนวัดพุทธในนิกาย
เซน แบบญี่ปุ�น ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟองฮวาง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมี
สิ่งกอสรางที่สวยงาม สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยแลว ยังมีการจดัทัศนียภาพ
โดยรอบดวยสวนดอกไมที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเปนวิหารซึ่งเปนที่นิยมและ
งดงามที่สุดในดาลัด  

 นําทานสัมผัสประสบการณสุดตื่นเตนโดยการนั่งรถราง (Roller Coaster) ผาน
ผืนป�าอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบ้ืองลาง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงาม
ของ นํ้าตกดาตันลา (Datanla Waterfall) อยูหางจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศ
ใตประมาณ 5 กิโลเมตร เปนน้ําตกไมใหญมากแตมีความสวยงาม น้ําตกแหงน้ีจะ
เปนน้ําตกที่มีนักทองเท่ียวมาเยือนมากที่สุดและไมควรพลาดในการมาเที่ยวชม  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (4) 
 
 
 
 
 
 

หลังอาหารกลางวัน นําทานเดินทางกลับสู เมืองญาจาง เมืองชายหาดชั้นเลิศของ
ประเทศเวียดนาม ดวยเปนที่ตั้งของชายหาดสีทองที่ทอดยาว 6 กิโลเมตร พรอม
วิวของทิวเขาเปนฉากหลัง และยังอยูไมไกลจากหมูเกาะอื่นๆ ที่นี่จึงเปนจุดหมายที่
สมบูรณแบบสําหรับผูคลั่งไคลในกีฬาทางน้ํา ผูท่ีชื่นชอบการอาบแดด และผูท่ีรักใน
รสชาติของอาหารทะเล นอกจากน้ี ยังมีความบันเทิงยามคํ ่าคืน จึงทําใหเปน
สถานที่ยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางเปนรูปตัวเอสเลาะมาตามชายฝم�ง
ทะเลของเวียดนาม  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 



 

 

 จากน้ัน นําทานชอปปم�งที่ ตลาดดัม  ตลาดนัดแหงใหญในญาจาง สรางขึ้นในป 
ค.ศ.1972 เปนตลาดที่มีสินคาใหชอปปم�งมากมาย ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองญา
จางแหงน้ี ดวยตวัตกึรปูทรงดอกบัวและมีสินคามากกวา 3,000 รายการ จะซื้อ
ของใชเอง หรือซื้อของฝากเพ่ือนๆ ที่เมืองไทยก็ได เพราะมีของพื้นเมืองเวียดนาม
เยอะมาก และมีอาหารทะเลใหเลือกซื้ออีกมากมาย ตื่นตาต่ืนใจสําหรับคนชอบเดิน
เลนที่ตลาดไมนอย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB สถานที่ท่ี
ติดอันดับ 1 ใน 5 ของญาจาง ที่เมื่อมาถึงเมอืงญาจางจะตองไปสักครั้ง 
SKYLIGHT ROOFTOP เปนบารที่อยูบนดาดฟ�า ใหทานไดชมวิวเมืองญาจาง
แบบ 360 องศา  ต่ืนเตนกับ Skywalk ทางเดินกระจกใสที่ยื่นออกไป ทาน
สามารถมองเห็นบรรยากาศสวยๆที่อยูใตพื้นกระจกไดทั้งหมด อีกทัง้ดื่มด่ํากับ
บรรยากาศพระอาทิตยตกรมิทะเล พรอมจิบเครื่องดื่ม SOFT DRINK เย็นๆ 
ทานละ 1 แกว 
 
 
 
 
 

 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (5) สมควรแกเวลานําทานเดิน

ทางเขาสูที่พัก 
ที่พัก  โรงแรม Galiot Hotel ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเทา 
วันที่สาม เมืองญาจาง-ปราสาทโพนากา-โบสถญาจาง- วินเพิรลแลนด 
 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

 นําทานเดินทางสู วัดโพนากา เย่ียมชม ปราสาทโพนคร อยูในชวงคริสตศตวรรษ
ที ่2โบราณสถานแหงน้ีเปนอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มคีวามเกาแกและโดด
เดน ลักษณะของปราสาทน้ันจะเปนอิฐแดงขนาดใหญ โดยสรางขึ้นเพ่ือประดิษฐาน



 

 

เทพสตรีภควต ีในอดีตเปนที่บูชาเทพเจาในศาสนาฮินดู แตปจจุบันก็ยังคงเปนที่
ไหวสักการะเทพเจาของชาวเวียดนามอยู 
 
 
 
 

 
 
นําทานเดินทางสู โบสถญาจาง (NHA TRANG CATHEDRAL) โบสถที่ใหญ
ที่สุดในเมืองญาจาง ตัง้อยูบนยอดเขาสูงที่สามารถมองเห็นสถานีรถไฟญาจาง ถูก
สรางขึ้นในสไตลโกธิคของฝร่ังเศสโดย PRIEST LOUIS VALLET ในชวงตน
ศตวรรษที ่19 ไดมกีารใหบริการชุมชนคาทอลิกในทองถิ่นโดยมีการจัดพิธีมิสซา
ระหวางเวลา 05:00 – 18:30 น.ทุกวัน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารแบบทองถิ่น (7) 
 
 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู วินเพิรลแลนด (VINPEARL LAND) สวรรค
แหงการพักผอนระดับโลก ซึ่งตัง้อยูบน 1 ใน 29 อาวที่สวยท่ีสุดในโลก ที่น่ีไดนํา
สวนสนุกและสวนน้ํามารวมกนัไวที่ริมชายหาดญาจาง และยังมกีิจกรรมที่เหมาะ
สําหรับนักทองเที่ยวทุกวัย นําทานขึน้กระเชาเพ่ือเขาไปยังเกาะ VINPEARL 
LANDซึ่งกระเชาน้ีเปนกระเชาที่ใหญที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งมีความยาวถึง 3,320 
เมตร นําสัมผัสกับสวรรคแหงความบันเทิงที่ไดการรับรองโดยกรมการทอง เท่ียว
เวียดนาม วาเปนสวนสนุกที่นาดึงดดูที่สุดของประเทศเวียดนาม จากน้ันใหทุกทาน
เต็มอ่ิมกบักิจกรรมมากมายบนเกาะ VINPEARL LAND 
ซึ่งพื้นที่ภายใน แบงออกเปน 4 โซนหลักๆ ไดแก  
 สวนนํ้า Splash Bay สวนน้ําที่รวบรวมความสนุกไวในที่เดียว พรอมกับ

เครื่องเลนอีกมากมาย บนพื้นที่กวา 4,200 ตารางกิโลเมตร ภายในสวนนํ้า
แบงออกเปน 3 โซน ไดแก Amusement Ride Zone รวมเครือ่งเลน
หวาดเสียว ตามดวย Family and Children Games Area เหมาะ
สําหรับเด็กๆ มีสระน้ําไซสเล็ก ปดทายดวย Beach Sport Games 



 

 

แหลงรวมกิจกรรมเอ็กซตรีมทางน้ําไวใหคนรกัการผจญภัยขั้นสุด (สําหรับ
ทานที่ตองการเลนสวนนํ้า แนะนําใหเตรียมชดุวายน้ําไปดวย) 

 สวนสนุก ที่รวบรวมเครื่องเลนที่ไดรับประกันมาตรฐานความปลอดภัยจาก
ทั่วโลกโดยเฉพาะ รถไฟเหาะ Alpine Coaster เปนรถไฟเหาะบนเกาะ
แหงแรกของเอเชียระยะทางกวา 1.76 กิโลเมตร ที่จะทําใหทานต่ืนเตน
ระทึกใจไมแพท่ีอ่ืน เครื่องเลน Roller Coaster ใหทานไดเติม
ประสบการณมันสๆ และยังมีทั้งสวนสนุกในรมและกลางแจงใหทานไดเลือก
เลนกันอยางจุใจ 

 อควาเรียม สถานที่ท่ีรวบรวมพันธสัตวนํ้ากวา 30,000 ชนิด เชน ฉลามสี
เทา ปลากระเบน เตาทะเล ที่น่ียังมีอุโมงคใตน้ํา ซึ่งจะทําใหรูสึกเหมือนเดิน
เดินอยูในโลกใตทองทะเล 

 Vinpearl Land Safari สวนสัตวที่รวมสัตวบกนารักไวมากมาย ใหทุก
ทานรวมถึงนองๆ หนูๆ ไดชมและสัมผัสแบบตัวเปนๆ และสวนดอกไม 
Bloom Hill ภายในโดมขนาดใหญแหงน้ีไดรวมไมดอกนานาพันธุ และไม
ดอกที่ขึ้นช่ือจากหลากหลายประเทศมาใหทานไดชม  
สําหรับทานที่อยากชมโชวตางๆ ทาง VINPEARL LAND ยังมีโชว
ตางๆใหชมดังนี ้
การแสดงของปลาโลมาและแมวน้ํา(Dolphin&Seal Show) เวลา 
14.00-14.30  
การแสดงนางเงือก (Mermaid Show)                                  เวลา 
15.00-15.10  
การแสดงใหอาหารสตัวน้ํา (Feeding Show)                     เวลา 
17.00-17.15 
การแสดงขบวนพาเหรด (Carnival Show)                        เวลา 
16.15-16.45 

      (เวลาการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมดังน้ันแนะนาํใหทานเช็คกับ
เจาหนาที่อีกครั้ง) 

ทานสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมตางๆบนเกาะวินเพิรลไดตามอัธยาศัยหรือทาน
อยากพักผอนชมบรรยากาศทะเลเวียดนามใตบรรยากาศสบายๆก็สามารถเชนกัน   



 

 

สมควรแกเวลา นําทานขึ้นกระเชากลบัสูตัวเมืองญาจาง จากน้ันเดินทางไป
รับประทานอาหารเย็น 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)  
ที่พัก  โรงแรม Galiot Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่ เมืองญาจาง–ทาอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ 
 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง 
ประเทศเวียดนาม เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
  

10.30 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA 
เที่ยวบินที่ FD647  

12.15 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
**ราคาไมรวมคาทิป ทานละ 1,000 บาท** 

* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
 
 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง 
มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด           คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เนื่องจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ
พึงพอใจของทาน 

 



 

 

เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

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

 จอยแลนดไมเอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ทาน 
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ



 

 

สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที ่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 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�งแตละสถานที่นอยลง  โดย
เปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 

10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดๆทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจาย
ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร..................................................................................  
วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน    
(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักทีใ่ชทั้งหมด.............หอง   
(TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 

 
 
 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  

 ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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


