
 

 

รหัสทัวร TTN2000424 

ทัวรเวียดนามใต ญาจาง ดาลัด ซุปตาร...พาไปเฟم�ยว 4วัน 3คนื  (FD) 
เมืองดาลัด - สวนดอกไมเมืองหนาว – เครซี่เฮาส - ตลาดไนซมารเก็ต – วัดตั๊กลมั - นํ้าตกดา
ตันลา – ญาจาง-วินเพิรลแลนด – ชมโชวน้ําพุประกอบแสงสีเสียง - สวนสนุก VINPEARL 
LAND – โบสถญาจาง – วดัโพนากา – ตลาดดัม - SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการเดินทาง 
 



 

 

 
**จอยแลนด ไมเอาตัว๋เครื่องบิน หัก 2,000 บาท/ทาน** 

*ต๋ัวเครื่องบินสําหรับ Infant 2,900 บาท/ทาน* 
ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเปน 1,000 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน ในสวนของ
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร** 
 

วันแรก      กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง– เมืองดาลัด-สวน
ดอกไมเมืองหนาว -เครซ่ีเฮาส-ตลาดไนซมารเก็ต 

 
05.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 

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

07.55 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม
โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินที ่FD646  

10.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตอิากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญา
ตราง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว
นําทานรับสัมภาระ (เวลาทองถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถ่ิน
ประเทศไทย)  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (1) 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

07-10 กุมภาพันธ 2563 15,999 15,999 5,500 

09-12 กุมภาพันธ 2563 14,999 14,999 5,500 

23-26 กุมภาพันธ 2563 14,999 14,999 5,500 

01-04 มีนาคม 2563 14,999 14,999 5,500 

08-11 มีนาคม 2563 14,999 14,999 5,500 

15-18 มีนาคม 2563 14,999 14,999 5,500 

20-23 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,500 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองดาลัด ชื่อ ดาลัด มาจากคํา 2 คํา คือ ดา 
หมายถึงแหลงกําเนิดหรือแมนํ้ากามล ีสวนคําวา ลัด เปนชื่อของชนกลุมนอยเผา
หนึ่งท่ีอยูอาศัยอยูท่ีนี่ ดาลัดเปนเมืองเล็กๆตัง้อยูบนที่ราบสูงทางภาคใตของ
เวียดนาม ในอดตีเปนเพียงดินแดนหางไกลความเจริญที่ชาวบานอยูกันอยางสงบ ท่ี
ไมมีความเจริญของเมอืงใหญกลํ้ากราย แตแลวเมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ตองเริม่
เปดเผยความบริสุทธ์ิใหคนภายนอกไดประจักษ เม่ือชนชั้นปกครองชาวฝรั่งเศสได
เขามาสัมผัสแลวพัฒนาพ้ืนท่ีตางๆ ข้ึนมาเพ่ือการพักผอน นําขาวสารแหงความงาม
ของดินแดนกลางหุบเขา ไปบอกเลาใหกับคนจากอีกซีกโลกไดรับรู เมื่อพวกเขาหมด
ภารกิจบนดนิแดนอินโดจีน จนดาลัดกลายเปนเมืองตากอากาศทางภาคใตอีกเมือง
หนึ่งของเวียดนาม (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
นําทานเดินทางสู สวนดอกไมเมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัด
ไดรับการขนานนามใหเปนเมืองดอกไม เพราะเมืองแหงน้ีเปนท่ีข้ึนชื่อเรื่องสีสันของ
ดอกไมอันงดงามหลากหลายสายพันธุ อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงานเทศกาลดอกไม
ประจําปอันลือชื่อ ซึ่งเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวทั้งจากในและตางประเทศ โดยสวน
ดอกไมเมืองหนาวซ่ึงถกูสรางขึ้นในป 2509 นี้ ตั้งอยูทางตอนเหนอืของทะเลสาบ
ซวนเฮืองที่อยูใจกลางเมืองดาลัด ที่สวนดอกไมเมืองหนาว ทานจะไดพบกับพรรณ
ไมนานาชนิด ไมวาจะเปนไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไม รวมถึงดอกไมกวา 
300 สายพันธุ เชน ไฮเดรนเยีย และดอกกุหลาบ ทีจ่ะผลัดกันเบงบานในชวงเวลา
ตางกันไปในรอบป นั่นทําใหไมวาจะไปเยือนสวนแหงนี้ในชวงเวลาใดก็ตาม ก็ยัง
สามารถพบกบัดอกไมสวย ๆ ท่ีเบงบานรอตอนรับอยูเสมอ และในบางโอกาสเรายัง
จะหาซ้ือดอกไมสวย ๆ ท่ีจัดชอไวอยางงดงามไดที่สวนแหงนี้อีกดวย 
ชมบานตุกตาและแกลลอรี่ศิลปะหรือที่เรียกวา เครซี่เฮาส (Crazy House) ซึ่ง
เปนท่ีโดงดงัดวยแนวความคิดอันแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมือนกับบานตนไม 
ผลงานการออกแบบของสถาปนิกDang Viet Nga ลูกสาวประธานาธิบดีคนที ่2 
ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยไดแรงบนัดาลใจจาก
นิยายเรื่องดัง “Alice in the Wonderland” เริ่มกอสรางในป 2533 ภายในเคร
ซี่เฮาสประกอบไปดวยหองขนาดเล็กกวา 10 หอง ท่ีมีธีมแยกแตกตางกันออกไป 
และที่นีท่านจะไดพบกับความประทับใจจากการเยี่ยมชมทีต่องใชเสนทางท้ังอุโมงค 



 

 

บันได และยังจะไดพบกับเหลาสัตวตาง ๆ ท่ีสรางขึ้นจากคอนกรตี รวมทั้งหากเรา
โชคดีก็อาจจะไดมโีอกาสพบปะและพูดคุยกับ Dang Viet Nga เจาของผลงานการ
ออกแบบท่ีนี่อีกดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (2) พิเศษ!ใหทุกทานไดชิมไวน
แดงของดาลัด  
 หลังอาหารคํ่า ใหเวลาทานไดเดินชอปปم�งซื้อของฝากและสัมผัสบรรยากาศชวง
กลางคืนของเมืองดาลดั ณ ตลาดไนทมารเก็ต 

ทีพ่ัก  โรงแรม River Prince Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่อง เมืองดาลัด-วัดตั๊กลัม-นํ้าตกดาตันลา – ญาจาง-วินเพิรลแลนด - ชมโชวนํา้พุ
ประกอบแสงสีเสียง **พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะวินเพิรล**  

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
 หลังอาหารเชา นําทานขึ้นกระเชา เพื่อเที่ยวชม วัดต๊ักลัม เปนวัดพุทธในนิกาย

เซน แบบญี่ปุ�น ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟองฮวาง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมี
ส่ิงกอสรางท่ีสวยงาม สะอาด เปนระเบียบเรยีบรอยแลว ยังมีการจดัทัศนียภาพ
โดยรอบดวยสวนดอกไมที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเปนวิหารซึ่งเปนที่นิยมและ
งดงามท่ีสุดในดาลัด  
นําทานสัมผัสประสบการณสุดตื่นเตนโดยการนั่งรถราง (Roller Coaster) ผาน
ผืนป�าอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงาม
ของ นํ้าตกดาตันลา (Datanla Waterfall) อยูหางจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศ



 

 

ใตประมาณ 5 กิโลเมตร เปนนํ้าตกไมใหญมากแตมีความสวยงาม น้ําตกแหงน้ีจะ
เปนนํ้าตกที่มีนักทองเท่ียวมาเยือนมากที่สุดและไมควรพลาดในการมาเท่ียวชม  
 
 
 
 
 
 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง (4) 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางกลับสู เมืองญาจาง เมืองชายหาดชั้นเลิศของ
ประเทศเวียดนาม ดวยเปนที่ตั้งของชายหาดสีทองที่ทอดยาว 6 กโิลเมตร พรอมวิว
ของทิวเขาเปนฉากหลัง และยังอยูไมไกลจากหมูเกาะอื่นๆ ท่ีนี่จึงเปนจุดหมายท่ี
สมบูรณแบบสําหรับผูคลั่งไคลในกีฬาทางนํ้า ผูท่ีชื่นชอบการอาบแดด และผูที่รักใน
รสชาติของอาหารทะเล นอกจากนี้ ยงัมีความบันเทิงยามคํ่าคืน จึงทําใหเปนสถานที่
ยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยวท่ีเดินทางเปนรูปตัวเอสเลาะมาตามชายฝم�งทะเลของ
เวียดนาม  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู วินเพิรลแลนด VINPEARL LAND สวรรคแหง
การพักผอนระดบัโลก ซึ่งตั้งอยูบน 1 ใน 29 อาวท่ีสวยท่ีสุดในโลก ที่นี่ไดนําสวน
สนุกและสวนนํ้ามารวมกันไวท่ีรมิชายหาดญาจาง และยังมีกิจกรรมที่เหมาะสําหรับ
นักทองเที่ยวทุกวัย นําทานขึ้นกระเชาเพื่อเขาไปยังเกาะ VINPEARL LANDซึ่ง
กระเชานี้เปนกระเชาทีใ่หญท่ียาวท่ีสุดในโลกซ่ึงมีความยาวถงึ 3,320 เมตร นํา
สัมผัสกับสวรรคแหงความบันเทิงที่ไดการรับรองโดยกรมการทอง เที่ยวเวียดนาม 
วาเปนสวนสนุกท่ีนาดึงดูดท่ีสุดของประเทศเวียดนาม จากนั้นใหทุกทานเต็มอ่ิมกับ
กิจกรรมมากมายบนเกาะ VINPEARL LAND  
ซึ่งพื้นที่ภายใน แบงออกเปน 4 โซนหลักๆ ไดแก  
 สวนนํ้า Splash Bay สวนนํ้าที่รวบรวมความสนุกไวในท่ีเดียว พรอมกับ

เครื่องเลนอีกมากมาย บนพ้ืนที่กวา 4,200 ตารางกิโลเมตร ภายในสวนนํ้า
แบงออกเปน 3 โซน ไดแก Amusement Ride Zone รวมเครือ่งเลน



 

 

หวาดเสียว ตามดวย Family and Children Games Area เหมาะ
สําหรับเด็กๆ มีสระนํ้าไซสเล็ก ปดทายดวย Beach Sport Games แหลง
รวมกิจกรรมเอ็กซตรมีทางนํ้าไวใหคนรักการผจญภัยข้ันสุด (สําหรับทานที่
ตองการเลนสวนนํ้า แนะนําใหเตรียมชดุวายนํ้าไปดวย) 

 สวนสนุก ท่ีรวบรวมเครื่องเลนท่ีไดรับประกันมาตรฐานความปลอดภัยจาก
ทั่วโลก 
 

 
 
 
 
 
 
 

 อควาเรียม สถานท่ีที่รวบรวมพันธสัตวนํ้ากวา 30,000 ชนิด เชน ฉลามสี
เทา ปลากระเบน เตาทะเล ที่น่ียังมีอุโมงคใตนํ้า ซึ่งจะทําใหรูสึกเหมือนเดิน
เดินอยูในโลกใตทองทะเล 

 Vinpearl Land Safari สวนสัตวท่ีรวมสัตวบกนารกัไวมากมาย ใหทุก
ทานรวมถึงนองๆ หนูๆ  ไดชมและสัมผัสแบบตัวเปนๆ และสวนดอกไม 
Bloom Hill ภายในโดมขนาดใหญแหงนี้ไดรวมไมดอกนานาพันธุ และไม
ดอกที่ข้ึนชื่อจากหลากหลายประเทศมาใหทานไดชม  
ทานสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมตางๆบนเกาะวินเพิรลไดตามอัธยาศัย
หรือทานอยากพักผอนชมบรรยากาศทะเลเวียดนามใตบรรยากาศสบายๆก็
สามารถเชนกัน   
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
เย็น บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก (5)  
ที่พัก โรงแรม Vinpearl Island Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
19.00 น. นําทานชม โชวนํ้าพุประกอบแสงสีเสียง เปนโชวน้ําพุประกอบแสงสีเสียงสุด

อลังการท่ีจะทําใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศนํ้าพุท่ีตัดกบัผืนฟ�าในชวง
กลางคืน ท่ีสวยงามไมแพกับท่ีอ่ืน 

 

วันทีส่าม สวนสนุก VINPEARL LAND- โบสถญาจาง-วัดโพนากา-ตลาดดัม- 
SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB 

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

อิสระใหทุกทานไดสนุกสนานกับสวนสนุก ของ VINPEARL LAND กับเครื่อง
เลนหลากหลายแนวที ่ทุกเครื่องเลนรับประกนัมาตรฐานความปลอดภัยจากท่ัวโลก 
โดยเฉพาะ รถไฟเหาะ Alpine Coaster เปนรถไฟเหาะบนเกาะแหงแรกของ
เอเชียระยะทางกวา 1.76 กิโลเมตร ที่จะทําใหทานตื่นเตนระทึกใจไมแพที่อ่ืน 
เครื่องเลน Roller Coaster ใหทานไดเติมประสบการณมันสๆ และยังมทีั้งสวน
สนุกในรมและกลางแจงใหทานไดเลือกเลนกันอยางจุใจ 

 
 
  
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต ณ ภัตตาคารของโรงแรม (7)   

สมควรแกเวลา นําทานขึ้นกระเชากลับสูตัวเมืองญาจาง เดินทางสู โบสถญาจาง 
(NHA TRANG CATHEDRAL) โบสถที่ใหญท่ีสุดในเมืองญาจาง ตั้งอยูบนยอด



 

 

เขาสูงที่สามารถมองเห็นสถานีรถไฟญาจาง ถกูสรางขึ้นในสไตลโกธคิของฝรั่งเศส
โดย PRIEST LOUIS VALLET ในชวงตนศตวรรษท่ี 19 ไดมีการใหบริการชุมชน
คาทอลิกในทองถิ่นโดยมีการจัดพิธีมิสซาระหวางเวลา 05:00 – 18:30 น.ทุกวัน 

 สัมผัสความแตกตางดวยวัฒนธรรมที ่หอโพนาการจาม แหง วัดโพนากา ที่มคีวาม
สวยงามของสถาปตยกรรมแบบกมัพูชา ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํา Cai ชาวฮนิดูแท โดย
สันนิษฐานวาสรางขึ้นระหวางศตวรรษท่ี 8-11 และยังมกีารจัดงานเทศกาลประจําป
เพ่ือบูชาเทพเจา ในชวงปลายเดือนเมษายนถงึตนเดือนพฤษภาคมดวย 
 จากนั้น นําทานชอปปم�งท่ี ตลาดดัม  ตลาดนัดแหงใหญในญาจาง สรางขึ้นในป ค.ศ.
1972 เปนตลาดทีม่ีสินคาใหชอปปم�งมากมาย ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองญาจาง
แหงนี้ ดวยตวัตกึรูปทรงดอกบัวและมีสินคามากกวา 3,000 รายการ จะซื้อของใช
เอง หรือซื้อของฝากเพ่ือนๆ ที่เมืองไทยก็ได เพราะมีของพ้ืนเมืองเวียดนามเยอะ
มาก และมีอาหารทะเลใหเลือกซื้ออีกมากมาย ตื่นตาตื่นใจสําหรับคนชอบเดินเลนที่
ตลาดไมนอย 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานเดินทางสู SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB สถานท่ีที่ติด
อันดับ 1 ใน 5 ของญาจาง ที่เมื่อมาถึงเมืองญาจางจะตองไปสักครัง้ SKYLIGHT 
ROOFTOP เปนบารท่ีอยูบนดาดฟ�า ใหทานไดชมวิวเมืองญาจางแบบ 360 องศา  
ตื่นเตนกบั Skywalk ทางเดินกระจกใสที่ยื่นออกไป ทานสามารถมองเห็น
บรรยากาศสวยๆท่ีอยูใตพ้ืนกระจกไดท้ังหมด อีกทั้งดื่มดํ่ากับบรรยากาศพระ
อาทิตยตกริมทะเล พรอมจิบเครื่องดื่ม SOFT DRINK เย็นๆ ทานละ 1 แกว 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (8) สมควรแกเวลา นําทานทางเขา
สูโรงแรมท่ีพัก 

ทีพ่ัก โรงแรม GALIOT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 

วันทีส่ี่ เมืองญาจาง–ทาอากาศยานนานาชาตกิามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง 
ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

10.30 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA 
เท่ียวบินที ่FD647  

12.15 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 

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

 
 
 
**ราคาไมรวมคาทิป ทานละ 1,000 บาท** 
* ทานใดมไีฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง 
มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน  

 คารถโคชปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องดื่ม คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณปีระกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เนื่องจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีนํา้หนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 



 

 

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

 
เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

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

 จอยแลนดไมเอาตั๋วหกั 2,000 บาท/ทาน 

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นท่ีรออยู 

 หากชําระไมครบตามจาํนวน บรษิัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไม
มีเงื่อนไข 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 



 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณ ีและกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษัิทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรอื การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดลุย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนาํเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 

10 ชัว่โมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังนี้ขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดๆท้ังสิน เนื่องจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจาย
ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 

 
 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 



 

 

ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 
 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเนื้อวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
         (..............................................................) 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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10    


