
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง– เมืองดาลดั-สวนดอกไม้เมืองหนาว -เครซ่ีเฮ้าส์-
ตลาดไนซ์มาร์เกต็ 

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 1 
เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน AIR ASIA (FD)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุก
ท่านและน าท่านโหลดสัมภาระ  

07.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนามโดยสายการบิน AIR ASIA 
เทีย่วบินที ่FD646  

10.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาตราง ประเทศเวียดนาม ผา่นพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วน าท่านรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนาม
เหมือนกบัเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)  



กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง (1) 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองดาลดั ช่ือ ดาลดั มาจากค า 2 ค า คือ ดา หมายถึงแหล่งก าเนิดหรือแม่น ้า
กามลี ส่วนค าวา่ ลดั เป็นช่ือของชนกลุ่มนอ้ยเผา่หน่ึงท่ีอยูอ่าศยัอยูท่ี่น่ี ดาลดัเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูบ่นท่ีราบ
สูงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ในอดีตเป็นเพียงดินแดนห่างไกลความเจริญท่ีชาวบา้นอยูก่นัอยา่งสงบ ท่ีไม่มี
ความเจริญของเมืองใหญ่กล ้ากราย แต่แลว้เมืองในหุบเขาเล็กๆ ก็ตอ้งเร่ิมเปิดเผยความบริสุทธ์ิใหค้น
ภายนอกไดป้ระจกัษ ์เม่ือชนชั้นปกครองชาวฝร่ังเศสไดเ้ขา้มาสัมผสัแลว้พฒันาพื้นท่ีต่างๆ ข้ึนมาเพื่อการ
พกัผอ่น น าข่าวสารแห่งความงามของดินแดนกลางหุบเขา ไปบอกเล่าใหก้บัคนจากอีกซีกโลกไดรั้บรู้ เม่ือ
พวกเขาหมดภารกิจบนดินแดนอินโดจีน จนดาลดักลายเป็นเมืองตากอากาศทางภาคใตอี้กเมืองหน่ึงของ
เวยีดนาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว (Dalat Flower 
Gardens) ดาลดัไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นเมืองดอกไม ้เพราะเมืองแห่งน้ีเป็นท่ีข้ึนช่ือเร่ืองสีสันของ
ดอกไมอ้นังดงามหลากหลายสายพนัธ์ุ อีกทั้งเมืองดาลดัยงัมีงานเทศกาลดอกไมป้ระจ าปีอนัลือช่ือ ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งจากในและต่างประเทศ โดยสวนดอกไมเ้มืองหนาวซ่ึงถูกสร้างข้ึนในปี 2509 น้ี 
ตั้งอยูท่างตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮืองท่ีอยูใ่จกลางเมืองดาลดั ท่ีสวนดอกไมเ้มืองหนาว ท่านจะได้
พบกบัพรรณไมน้านาชนิด ไม่วา่จะเป็นไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้รวมถึงดอกไมก้วา่ 300 
สายพนัธ์ุ เช่น ไฮเดรนเยยี และดอกกุหลาบ ท่ีจะผลดักนัเบ่งบานในช่วงเวลาต่างกนัไปในรอบปี นัน่ท าให้
ไม่วา่จะไปเยอืนสวนแห่งน้ีในช่วงเวลาใดก็ตาม ก็ยงัสามารถพบกบัดอกไมส้วย ๆ ท่ีเบ่งบานรอตอ้นรับอยู่
เสมอ และในบางโอกาสเรายงัจะหาซ้ือดอกไมส้วย ๆ ท่ีจดัช่อไวอ้ยา่งงดงามไดท่ี้สวนแห่งน้ีอีกดว้ย 
ชมบ้านตุ๊กตาและแกลลอร่ีศิลปะหรือท่ีเ รียกว่า  เครซ่ี เฮ้าส์  (Crazy House) ซ่ึง เป็นท่ีโด่งดังด้วย
แนวความคิดอนัแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมือนกบับา้นตน้ไม ้ผลงานการออกแบบของสถาปนิกDang 
Viet Nga ลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศส โดยไดแ้รง
บนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice in the Wonderland” เร่ิมก่อสร้างในปี 2533 ภายในเครซ่ีเฮา้ส์ประกอบ
ไปดว้ยหอ้งขนาดเล็กกวา่ 10 หอ้ง ท่ีมีธีมแยกแตกต่างกนัออกไป และท่ีน่ีท่านจะไดพ้บกบัความประทบัใจ
จากการเยี่ยมชมท่ีตอ้งใช้เส้นทางทั้งอุโมงค์ บนัได และยงัจะได้พบกบัเหล่าสัตวต่์าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนจาก
คอนกรีต รวมทั้งหากเราโชคดีก็อาจจะไดมี้โอกาสพบปะและพูดคุยกบั Dang Viet Nga เจา้ของผลงานการ
ออกแบบท่ีน่ีอีกดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง (2) พเิศษ!ให้ทุกท่านได้ชิมไวน์แดงของดาลดั  
 หลงัอาหารค ่า ให้เวลาท่านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงซ้ือของฝากและสัมผสับรรยากาศช่วงกลางคืนของเมืองดาลดั ณ 
ตลาดไนท์มาร์เกต็ 

ทีพ่กั  โรงแรม River Prince Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง เมืองดาลดั-วดัตั๊กลมั-น า้ตกดาตันลา – ญาจาง-วนิเพร์ิลแลนด์ - ชมโชว์น า้พุประกอบแสงสีเสียง **พกั
โรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะวนิเพร์ิล**  

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
 หลงัอาหารเชา้ น าท่านขึน้กระเช้า เพ่ือเทีย่วชม วดัตั๊กลมั เป็นวดัพุทธในนิกายเซน แบบญ่ีปุ่น ตั้งอยูบ่น

เทือกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในบริเวณวดันอกจากจะมีส่ิงก่อสร้างท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแลว้ 
ยงัมีการจดัทศันียภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท่ี้ผลิดอกบานสะพร่ัง นบัไดว้า่เป็นวหิารซ่ึงเป็นท่ีนิยมและ
งดงามท่ีสุดในดาลดั น าท่านสัมผสัประสบการณ์สุดต่ืนเตน้โดยการน่ังรถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่า



อนัร่มร่ืนเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบ้ืองล่าง เพื่อชมและสัมผสักบัความสวยงามของ น า้ตกดาตันลา (Datanla 
Waterfall) อยูห่่างจากตวัเมืองดาลดัไปทางทิศใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน ้าตกไม่ใหญ่มากแต่มีความ
สวยงาม น ้าตกแห่งน้ีจะเป็นน ้าตกท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนมากท่ีสุดและไม่ควรพลาดในการมาเท่ียวชม  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง (4) 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองญาจาง เมืองชายหาดชั้นเลิศของประเทศเวยีดนาม ดว้ยเป็นท่ีตั้ง
ของชายหาดสีทองท่ีทอดยาว 6 กิโลเมตร พร้อมวิวของทิวเขาเป็นฉากหลงั และยงัอยูไ่ม่ไกลจากหมู่เกาะ
อ่ืนๆ ท่ีน่ีจึงเป็นจุดหมายท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับผูค้ลัง่ไคลใ้นกีฬาทางน ้ า ผูท่ี้ช่ืนชอบการอาบแดด และผูท่ี้
รักในรสชาติของอาหารทะเล นอกจากน้ี ยงัมีความบนัเทิงยามค ่าคืน จึงท าให้เป็นสถานท่ียอดนิยมส าหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเป็นรูปตวัเอสเลาะมาตามชายฝ่ังทะเลของเวียดนาม  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง)สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ วินเพิร์ลแลนด์ VINPEARL LAND สวรรค์แห่งการพกัผ่อน
ระดบัโลก ซ่ึงตั้งอยูบ่น 1 ใน 29 อ่าวท่ีสวยท่ีสุดในโลก ท่ีน่ีไดน้ าสวนสนุกและสวนน ้ ามารวมกนัไวท่ี้ริม
ชายหาดญาจาง และยงัมีกิจกรรมท่ีเหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียวทุกวยั น าท่านขึน้กระเช้าเพ่ือเข้าไปยังเกาะ 
VINPEARL LANDซ่ึงกระเช้าน้ีเป็นกระเช้าท่ีใหญ่ท่ียาวท่ีสุดในโลกซ่ึงมีความยาวถึง 3,320 เมตร น า
สัมผสักบัสวรรค์แห่งความบนัเทิงท่ีไดก้ารรับรองโดยกรมการท่อง เท่ียวเวียดนาม ว่าเป็นสวนสนุกท่ีน่า
ดึงดูดท่ีสุดของประเทศเวียดนาม จากนั้นให้ทุกท่านเต็มอ่ิมกับกิจกรรมมากมายบนเกาะ VINPEARL 
LAND  ซ่ึงพื้นท่ีภายใน แบ่งออกเป็น 4 โซนหลกัๆ ไดแ้ก่ สวนน ้า Splash Bay สวนน ้ าท่ีรวบรวมความ
สนุกไวใ้นท่ีเดียว พร้อมกบัเคร่ืองเล่นอีกมากมาย บนพื้นท่ีกวา่ 4,200 ตารางกิโลเมตร ภายในสวนน ้ าแบ่ง
ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ Amusement Ride Zone รวมเคร่ืองเล่นหวาดเสียว ตามด้วย Family and Children 
Games Area เหมาะส าหรับเด็กๆ มีสระน ้ าไซส์เล็ก ปิดทา้ยด้วย Beach Sport Games แหล่งรวมกิจกรรม
เอก็ซ์ตรีมทางน ้าไวใ้หค้นรักการผจญภยัขั้นสุด (ส าหรับท่านท่ีตอ้งการเล่นสวนน ้า แนะน าใหเ้ตรียมชุดวา่ย
น ้ าไปดว้ย) สวนสนุก ท่ีรวบรวมเคร่ืองเล่นท่ีไดรั้บประกนัมาตรฐานความปลอดภยัจากทัว่โลก อควาเรียม 
สถานท่ีท่ีรวบรวมพนัธ์สัตวน์ ้ ากวา่ 30,000 ชนิด เช่น ฉลามสีเทา ปลากระเบน เต่าทะเล ท่ีน่ียงัมีอุโมงคใ์ต้
น ้ า ซ่ึงจะท าให้รู้สึกเหมือนเดินเดินอยู่ในโลกใตท้อ้งทะเลVinpearl Land Safari สวนสัตวท่ี์รวมสัตวบ์ก
น่ารักไวม้ากมาย ให้ทุกท่านรวมถึงน้องๆ หนูๆ ไดช้มและสัมผสัแบบตวัเป็นๆ และสวนดอกไม้ Bloom 
Hill ภายในโดมขนาดใหญ่แห่งน้ีไดร้วมไมด้อกนานาพนัธ์ุ และไมด้อกท่ีข้ึนช่ือจากหลากหลายประเทศมา
ให้ท่านไดช้ม ท่านสามารถสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆบนเกาะวินเพิร์ลได้ตามอธัยาศยัหรือท่านอยาก
พกัผอ่นชมบรรยากาศทะเลเวยีดนามใตบ้รรยากาศสบายๆก็สามารถเช่นกนั   

เยน็ บริการอาหารเยน็แบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารของโรงแรมทีพ่กั (5)  
ทีพ่กั โรงแรม Vinpearl Island Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 
19.00 น. น าท่านชม โชว์น า้พุประกอบแสงสีเสียง เป็นโชวน์ ้าพุประกอบแสงสีเสียงสุดอลงัการท่ีจะท าใหทุ้กท่านได้

เพลิดเพลินกบับรรยากาศน ้าพุท่ีตดักบัผนืฟ้าในช่วงกลางคืน ท่ีสวยงามไม่แพก้บัท่ีอ่ืน 
 

วนัทีส่าม สวนสนุก VINPEARL LAND- โบสถ์ญาจาง-วัดโพนากา-ตลาดดัม- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH 
CLUB 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
อสิระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกบัสวนสนุก ของ VINPEARL LAND กบัเคร่ืองเล่นหลากหลายแนวท่ี ทุก



เคร่ืองเล่นรับประกนัมาตรฐานความปลอดภยัจากทัว่โลก โดยเฉพาะ รถไฟเหาะ Alpine Coaster เป็น
รถไฟเหาะบนเกาะแห่งแรกของเอเชียระยะทางกวา่ 1.76 กิโลเมตร ท่ีจะท าใหท้่านต่ืนเตน้ระทึกใจไม่แพท่ี้
อ่ืน เคร่ืองเล่น Roller Coaster ใหท้่านไดเ้ติมประสบการณ์มนัส์ๆ และยงัมีทั้งสวนสนุกในร่มและ
กลางแจง้ใหท้่านไดเ้ลือกเล่นกนัอยา่งจุใจ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (7)   
สมควรแก่เวลา น าท่านขึ้นกระเช้ากลับสู่ตัวเมืองญาจาง เดินทางสู่ โบสถ์ญาจาง  (NHA TRANG 
CATHEDRAL) โบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองญาจาง ตั้งอยูบ่นยอดเขาสูงท่ีสามารถมองเห็นสถานีรถไฟญา
จาง ถูกสร้างข้ึนในสไตล์โกธิคของฝร่ังเศสโดย PRIEST LOUIS VALLET ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 ไดมี้
การใหบ้ริการชุมชนคาทอลิกในทอ้งถ่ินโดยมีการจดัพิธีมิสซาระหวา่งเวลา 05:00 – 18:30 น.ทุกวนั สัมผสั
ความแตกต่างดว้ยวฒันธรรมท่ี หอโพนาการ์จาม แห่ง วัดโพนากา ท่ีมีความสวยงามของสถาปัตยกรรม
แบบกมัพูชา ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้า Cai ชาวฮินดูแท ้โดยสันนิษฐานวา่สร้างข้ึนระหวา่งศตวรรษท่ี 8-11 และยงั
มีการจดังานเทศกาลประจ าปีเพื่อบูชาเทพเจา้ ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงตน้เดือนพฤษภาคมดว้ย จากนั้น 
น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดดัม  ตลาดนดัแห่งใหญ่ในญาจาง สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1972 เป็นตลาดท่ีมีสินคา้ให้ช้
อปป้ิงมากมาย ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองญาจางแห่งน้ี ด้วยตวัตึกรูปทรงดอกบวัและมีสินคา้มากกว่า 
3,000 รายการ จะซ้ือของใช้เอง หรือซ้ือของฝากเพื่อนๆ ท่ีเมืองไทยก็ได ้เพราะมีของพื้นเมืองเวียดนาม
เยอะมาก และมีอาหารทะเลให้เลือกซ้ืออีกมากมาย ต่ืนตาต่ืนใจส าหรับคนชอบเดินเล่นท่ีตลาดไม่น้อย
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB สถานท่ีท่ีติดอนัดบั 1 ใน 5 ของญา
จาง ท่ีเม่ือมาถึงเมืองญาจางจะตอ้งไปสักคร้ัง SKYLIGHT ROOFTOP เป็นบาร์ท่ีอยูบ่นดาดฟ้า ให้ท่านได้
ชมวิวเมืองญาจางแบบ 360 องศา  ต่ืนเต้นกับ Skywalk ทางเดินกระจกใสท่ียื่นออกไป ท่านสามารถ
มองเห็นบรรยากาศสวยๆท่ีอยูใ่ตพ้ื้นกระจกไดท้ั้งหมด อีกทั้งด่ืมด ่ากบับรรยากาศพระอาทิตยต์กริมทะเล 
พร้อมจิบเคร่ืองด่ืม SOFT DRINK เยน็ๆ ท่านละ 1 แก้ว 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง (8) สมควรแก่เวลา น าท่านทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
ทีพ่กั โรงแรม GALIOT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่ี่ เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม เพื่อ
เดินทางกลบัประเทศไทย 

10.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เทีย่วบินที ่FD647  
12.15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 
วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว 

01-04 พฤศจิกายน 2562 11,999 11,999 5,500 

03-06 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 5,500 
08-11 พฤศจิกายน 2562 13,999 13,999 5,500 



 

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลกูค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร** 
**ราคาไม่รวมค่าทิป ท่านละ 1,000 บาท** 

 
 

10-13 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 5,500 
15-18 พฤศจิกายน 2562 13,999 13,999 5,500 
17-20 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 5,500 
22-25 พฤศจิกายน 2562 13,999 13,999 5,500 
24-27 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 5,500 

29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562 12,999 12,999 5,500 
01-04 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 5,500 
06-09 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 5,500 
08-11 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 5,500 
13-16 ธันวาคม 2562 12,999 12,999 5,500 
15-18 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 5,500 

20-23 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 5,500 
03-06 มกราคม 2563 12,999 12,999 5,500 
05-08 มกราคม 2563 13,999 13,999 5,500 
10-13 มกราคม 2563 13,999 13,999 5,500 
12-15 มกราคม 2563 13,999 13,999 5,500 
17-20 มกราคม 2563 13,999 13,999 5,500 
02-05 กุมภาพนัธ์ 2563 14,999 14,999 5,500 
07-10 กุมภาพนัธ์ 2563 15,999 15,999 5,500 
09-12 กุมภาพนัธ์ 2563 14,999 14,999 5,500 
14-17 กุมภาพนัธ์ 2563 13,999 13,999 5,500 

16-19 กุมภาพนัธ์ 2563 13,999 13,999 5,500 
21-24 กุมภาพนัธ์ 2563 13,999 13,999 5,500 
23-26 กุมภาพนัธ์ 2563 14,999 14,999 5,500 

28 กุมภาพนัธ์-02 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,500 
01-04 มีนาคม 2563 14,999 14,999 5,500 
06-09 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,500 

08-11 มีนาคม 2563 14,999 14,999 5,500 
13-16 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,500 
15-18 มีนาคม 2563 14,999 14,999 5,500 
20-23 มีนาคม 2563 13,999 13,999 5,500 



* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ * 
** ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถ
ให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่
กบัสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 
อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางเวียดนามได้
ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศให้กบัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 
30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
เดินทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้ท่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 1 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 
25 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 จอยแลนด์ไม่เอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ท่าน 

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มเีง่ือนไข 



 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ี
ได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองที่น่ัง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มา
ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ -นามสกุล 

และอ่ืนๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้
หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก
กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 



11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขบัรถในการบริหาร
เวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนั
เดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีท่ีพาสปอร์ตของท่านช ารุด และสายการบินแจง้วา่ไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิน เน่ืองจากทางบริษทัไดมี้การช าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดไปเรียบร้อยแลว้ 

 
 


