
 
 

 

เวยีดนามใต ้ญาจาง ดาลดั 4วนั3คนื  
พกัโรงแรม 5 ดาวบนเกาะวนิเพริล์ 

ซุปตาร.์..พาไปเฟ้ียว  
ก าหนดการเดนิทาง เดอืนพฤศจกิายน2562-มนีาคม 2563 

โดยสายการบนิ  AIR ASIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

ชมเมอืงญาจางเมอืงตากอากาศรมิทะเลทีส่วยตดิอนัดบัของเวยีดนาม พกัโรงแรม
ระดบั 5 ดาว ทีเ่กาะวนิเพริล์ สวรรคแ์หง่การพกัผอ่นระดบัโลก ณ วนิเพริล์แลนด ์ 
ชม SKYWALK ทางเดนิกระจกสดุหวาดเสยีวที ่SKYLIGHT ROOFTOP BEACH 

CLUB พรอ้มดืม่ด ากบับรรยากาศพระอาทติยต์กและววิเมอืงญาจางแบบ360องศา 
 น ัง่รถรางชมความสวยงามของน า้ตกดาตนัลา ชมิไวนแ์ดงขึน้ชือ่ของเวยีดนาม  



 
 

 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

 
**จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 

*ต ัว๋เครือ่งบนิส าหรบั Infant 2,900 บาท/ทา่น* 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

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 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 14,999 5,500 

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

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

14-17 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 13,999 5,500 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

16-19 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 13,999 5,500 

21-24 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 13,999 5,500 

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

28 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 13,999 13,999 5,500 

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

06-09 มนีาคม 2563 13,999 13,999 5,500 

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

13-16 มนีาคม 2563 13,999 13,999 5,500 

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

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



 
 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง– เมอืงดาลดั-สวนดอกไมเ้มอืง

หนาว -เครซีเ่ฮา้ส-์ตลาดไนซม์ารเ์ก็ต 

05.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเขา้
หมายเลข 1 เคาน์เตอร ์1-2 สายการบนิ AIR ASIA (FD)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรียมเอกสาร
การเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

 

07.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิ 
AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD646  

 

10.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอิากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาตราง ประเทศ
เวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าท่านรับสัมภาระ (เวลาทอ้งถิน่
ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงดาลดั ชือ่ ดาลัด มาจากค า 2 ค า คอื ดา หมายถงึแหลง่ก าเนดิหรอื
แมน่ ้ากามล ีสว่นค าวา่ ลดั เป็นชือ่ของชนกลุม่นอ้ยเผา่หนึง่ทีอ่ยูอ่าศัยอยูท่ีน่ี่ ดาลัดเป็นเมอืงเลก็ๆตัง้อยู่
บนทีร่าบสงูทางภาคใตข้องเวยีดนาม ในอดตีเป็นเพยีงดนิแดนหา่งไกลความเจรญิทีช่าวบา้นอยูก่ัน
อยา่งสงบ ทีไ่มม่คีวามเจรญิของเมอืงใหญก่ล ้ากราย แตแ่ลว้เมอืงในหบุเขาเล็กๆ กต็อ้งเริม่เปิดเผย
ความบรสิทุธิใ์หค้นภายนอกไดป้ระจักษ์ เมือ่ชนชัน้ปกครองชาวฝร่ังเศสไดเ้ขา้มาสมัผัสแลว้พัฒนาพืน้ที่
ตา่งๆ ขึน้มาเพือ่การพักผอ่น น าขา่วสารแหง่ความงามของดนิแดนกลางหบุเขา ไปบอกเลา่ใหก้ับคน
จากอกีซกีโลกไดรั้บรู ้เมือ่พวกเขาหมดภารกจิบนดนิแดนอนิโดจนี จนดาลัดกลายเป็นเมอืงตากอากาศ
ทางภาคใตอ้กีเมอืงหนึง่ของเวยีดนาม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 
น าทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมเ้มอืงหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลดัไดรั้บการขนานนามให ้
เป็นเมอืงดอกไม ้เพราะเมอืงแหง่น้ีเป็นทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสสีนัของดอกไมอ้ันงดงามหลากหลายสายพันธุ ์อกี
ทัง้เมอืงดาลัดยังมงีานเทศกาลดอกไมป้ระจ าปีอันลอืชือ่ ซึง่เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วทัง้จากในและ
ตา่งประเทศ โดยสวนดอกไมเ้มอืงหนาวซึง่ถกูสรา้งขึน้ในปี 2509 น้ี ตัง้อยูท่างตอนเหนือของทะเลสาบ
ซวนเฮอืงทีอ่ยูใ่จกลางเมอืงดาลัด ทีส่วนดอกไมเ้มอืงหนาว ทา่นจะไดพ้บกับพรรณไมน้านาชนดิ ไมว่า่
จะเป็นไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไม ้รวมถงึดอกไมก้วา่ 300 สายพันธุ ์เชน่ ไฮเดรนเยยี และ
ดอกกหุลาบ ทีจ่ะผลดักันเบง่บานในชว่งเวลาตา่งกันไปในรอบปี น่ันท าใหไ้มว่า่จะไปเยอืนสวนแหง่น้ีใน
ชว่งเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไมส้วย ๆ ทีเ่บง่บานรอตอ้นรับอยูเ่สมอ และในบางโอกาสเรา
ยังจะหาซือ้ดอกไมส้วย ๆ ทีจั่ดชอ่ไวอ้ยา่งงดงามไดท้ีส่วนแหง่น้ีอกีดว้ย 
ชมบา้นตุ๊กตาและแกลลอรี่ศลิปะหรือที่เรียกว่า เครซีเ่ฮา้ส ์(Crazy House) ซึง่เป็นที่โด่งดังดว้ย
แนวความคดิอันแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมอืนกับบา้นตน้ไม ้ผลงานการออกแบบของสถาปนิก
Dang Viet Nga ลูกสาวประธานาธบิดคีนที่ 2 ของเวยีดนาม ซึง่เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศส 
โดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice in the Wonderland” เริม่กอ่สรา้งในปี 2533 ภายในเคร
ซีเ่ฮา้สป์ระกอบไปดว้ยหอ้งขนาดเล็กกวา่ 10 หอ้ง ทีม่ธีมีแยกแตกตา่งกันออกไป และทีน่ี่ทา่นจะไดพ้บ
กับความประทับใจจากการเยีย่มชมทีต่อ้งใชเ้สน้ทางทัง้อโุมงค ์บันได และยังจะไดพ้บกับเหลา่สตัวต์า่ง 
ๆ ทีส่รา้งขึน้จากคอนกรตี รวมทัง้หากเราโชคดกีอ็าจจะไดม้โีอกาสพบปะและพูดคยุกบั Dang Viet Nga 
เจา้ของผลงานการออกแบบทีน่ี่อกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (2) พเิศษ!ใหท้กุทา่นไดช้มิไวนแ์ดงของดาลดั  

 หลังอาหารค ่า ใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงซือ้ของฝากและสัมผัสบรรยากาศช่วงกลางคนืของเมอืง

ดาลัด ณ ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 

ทีพ่กั  โรงแรม River Prince Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

วนัทีส่อง เมอืงดาลดั-วดัต ัก๊ลมั-น า้ตกดาตนัลา – ญาจาง-วนิเพริล์แลนด ์- ชมโชวน์ า้พุประกอบแสงสี

เสยีง **พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว บนเกาะวนิเพริล์**  

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 หลังอาหารเชา้ น าทา่นขึน้กระเชา้ เพือ่เทีย่วชม วดัต ัก๊ลมั เป็นวัดพทุธในนกิายเซน แบบญีปุ่่ น 
ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาเฟืองฮวา่ง ภายในบรเิวณวัดนอกจากจะมสี ิง่กอ่สรา้งทีส่วยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยแลว้ ยังมกีารจดัทศันียภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพร่ัง นับไดว้า่เป็นวหิาร
ซึง่เป็นทีน่ยิมและงดงามทีส่ดุในดาลัด  
น าทา่นสมัผัสประสบการณ์สดุตืน่เตน้โดยการน ัง่รถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอันร่มรืน่เขยีว
ชอุม่ลงสูห่บุเขาเบือ้งลา่ง เพือ่ชมและสมัผัสกบัความสวยงามของ น า้ตกดาตนัลา (Datanla 
Waterfall) อยูห่า่งจากตัวเมอืงดาลัดไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร เป็นน ้าตกไมใ่หญม่ากแตม่ี
ความสวยงาม น ้าตกแหง่น้ีจะเป็นน ้าตกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุและไมค่วรพลาดในการมา
เทีย่วชม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 
 

สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงญาจาง เมอืงชายหาดชัน้เลศิของประเทศเวยีดนาม ดว้ย

เป็นทีต่ัง้ของชายหาดสทีองทีท่อดยาว 6 กโิลเมตร พรอ้มววิของทวิเขาเป็นฉากหลัง และยังอยูไ่ม่ไกล

จากหมู่เกาะอืน่ๆ ทีน่ี่จงึเป็นจุดหมายทีส่มบูรณ์แบบส าหรับผูค้ลั่งไคลใ้นกฬีาทางน ้า ผูท้ีช่ ืน่ชอบการ

อาบแดด และผูท้ีรั่กในรสชาตขิองอาหารทะเล นอกจากน้ี ยังมคีวามบันเทงิยามค ่าคนื จงึท าใหเ้ป็น

สถานทีย่อดนิยมส าหรับนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเป็นรูปตัวเอสเลาะมาตามชายฝ่ังทะเลของเวยีดนาม  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่วนิเพริล์แลนด ์VINPEARL LAND สวรรคแ์หง่การพักผอ่นระดับ

โลก ซึง่ตัง้อยูบ่น 1 ใน 29 อา่วทีส่วยทีส่ดุในโลก ทีน่ี่ไดน้ าสวนสนุกและสวนน ้ามารวมกันไวท้ีร่มิ

ชายหาดญาจาง และยังมกีจิกรรมทีเ่หมาะส าหรับนักทอ่งเทีย่วทกุวัย น าทา่นขึน้กระเชา้เพือ่เขา้ไป

ยงัเกาะ VINPEARL LANDซึง่กระเชา้น้ีเป็นกระเชา้ทีใ่หญท่ีย่าวทีส่ดุในโลกซึง่มคีวามยาวถงึ 3,320 

เมตร น าสมัผัสกับสวรรคแ์หง่ความบันเทงิทีไ่ดก้ารรับรองโดยกรมการทอ่ง เทีย่วเวยีดนาม วา่เป็นสวน

สนุกทีน่่าดงึดดูทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม จากนัน้ใหท้กุทา่นเต็มอิม่กับกจิกรรมมากมายบนเกาะ 

VINPEARL LAND  

ซึง่พืน้ทีภ่ายใน แบง่ออกเป็น 4 โซนหลกัๆ ไดแ้ก ่ 

• สวนน า้ Splash Bay สวนน ้าทีร่วบรวมความสนุกไวใ้นทีเ่ดยีว พรอ้มกับเครือ่งเลน่อกีมากมาย 

บนพืน้ทีก่วา่ 4,200 ตารางกโิลเมตร ภายในสวนน ้าแบง่ออกเป็น 3 โซน ไดแ้ก ่Amusement 

Ride Zone รวมเครือ่งเลน่หวาดเสยีว ตามดว้ย Family and Children Games Area เหมาะ

ส าหรับเดก็ๆ มสีระน ้าไซสเ์ลก็ ปิดทา้ยดว้ย Beach Sport Games แหลง่รวมกจิกรรมเอ็กซต์รมี

ทางน ้าไวใ้หค้นรักการผจญภัยขัน้สดุ (ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเลน่สวนน ้า แนะน าใหเ้ตรยีมชดุ

วา่ยน ้าไปดว้ย) 

• สวนสนุก ทีร่วบรวมเครือ่งเลน่ทีไ่ดรั้บประกันมาตรฐานความปลอดภัยจากทั่วโลก 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• อควาเรยีม สถานทีท่ีร่วบรวมพันธส์ตัวน์ ้ากวา่ 30,000 ชนดิ เชน่ ฉลามสเีทา ปลากระเบน เตา่

ทะเล ทีน่ี่ยังมอีโุมงคใ์ตน้ ้า ซึง่จะท าใหรู้ส้กึเหมอืนเดนิเดนิอยูใ่นโลกใตท้อ้งทะเล 

• Vinpearl Land Safari สวนสตัวท์ีร่วมสตัวบ์กน่ารักไวม้ากมาย ใหท้กุทา่นรวมถงึนอ้งๆ หนูๆ 

ไดช้มและสมัผัสแบบตวัเป็นๆ และสวนดอกไม ้Bloom Hill ภายในโดมขนาดใหญแ่หง่น้ีได ้

รวมไมด้อกนานาพันธุ ์และไมด้อกทีข่ ึน้ชือ่จากหลากหลายประเทศมาใหท้า่นไดช้ม  

ทา่นสามารถสนุกสนานกับกจิกรรมตา่งๆบนเกาะวนิเพริล์ไดต้ามอธัยาศัยหรอืทา่นอยากพักผอ่น

ชมบรรยากาศทะเลเวยีดนามใตบ้รรยากาศสบายๆกส็ามารถเชน่กัน   

•  

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็นแบบบฟุเฟต ์ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพ่กั (5)  

ทีพ่กั โรงแรม Vinpearl Island Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

19.00 น. น าทา่นชม โชวน์ า้พุประกอบแสงสเีสยีง เป็นโชวน์ ้าพุประกอบแสงสเีสยีงสดุอลงัการทีจ่ะท าใหท้กุ

ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกับบรรยากาศน ้าพุทีต่ัดกับผนืฟ้าในชว่งกลางคนื ทีส่วยงามไมแ่พก้ับทีอ่ืน่ 

 

วนัทีส่าม สวนสนุก VINPEARL LAND- โบสถญ์าจาง-วดัโพนากา-ตลาดดมั- SKYLIGHT ROOFTOP 
BEACH CLUB 

 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

อสิระใหท้กุทา่นไดส้นุกสนานกบัสวนสนุก ของ VINPEARL LAND กบัเครือ่งเลน่หลากหลาย

แนวที ่ทกุเครือ่งเลน่รับประกันมาตรฐานความปลอดภัยจากทัว่โลก โดยเฉพาะ รถไฟเหาะ Alpine 

Coaster เป็นรถไฟเหาะบนเกาะแหง่แรกของเอเชยีระยะทางกวา่ 1.76 กโิลเมตร ทีจ่ะท าใหท้า่น

ตืน่เตน้ระทกึใจไมแ่พท้ีอ่ืน่ เครือ่งเลน่ Roller Coaster ใหท้า่นไดเ้ตมิประสบการณ์มันส์ๆ  และยังมทีัง้

สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ใหท้า่นไดเ้ลอืกเลน่กันอยา่งจุใจ 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟต ์ณ ภตัตาคารของโรงแรม (7)   
สมควรแกเ่วลา น าทา่นขึน้กระเชา้กลบัสูต่วัเมอืงญาจาง เดนิทางสู ่โบสถญ์าจาง (NHA TRANG 
CATHEDRAL) โบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงญาจาง ตัง้อยูบ่นยอดเขาสงูทีส่ามารถมองเห็นสถานี
รถไฟญาจาง ถกูสรา้งขึน้ในสไตลโ์กธคิของฝร่ังเศสโดย PRIEST LOUIS VALLET ในชว่งตน้ศตวรรษ
ที ่19 ไดม้กีารใหบ้รกิารชมุชนคาทอลกิในทอ้งถิน่โดยมกีารจัดพธิมีสิซาระหวา่งเวลา 05:00 – 18:30 
น.ทกุวัน 

 สัมผัสความแตกต่างดว้ยวัฒนธรรมที่ หอโพนาการ์จาม แห่ง วดัโพนากา ที่มีความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมแบบกัมพูชา ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น ้า Cai ชาวฮนิดูแท ้โดยสันนิษฐานว่าสรา้งขึน้ระหว่าง
ศตวรรษที ่8-11 และยังมกีารจัดงานเทศกาลประจ าปีเพือ่บชูาเทพเจา้ ในชว่งปลายเดอืนเมษายนถงึตน้
เดอืนพฤษภาคมดว้ย 
 จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดดมั  ตลาดนัดแหง่ใหญใ่นญาจาง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1972 เป็นตลาดที่

มสีนิคา้ใหช้อ้ปป้ิงมากมาย ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงญาจางแหง่น้ี ดว้ยตัวตกึรูปทรงดอกบัวและมี

สนิคา้มากกวา่ 3,000 รายการ จะซือ้ของใชเ้อง หรอืซือ้ของฝากเพือ่นๆ ทีเ่มอืงไทยก็ได ้เพราะมขีอง

พืน้เมอืงเวยีดนามเยอะมาก และมอีาหารทะเลใหเ้ลอืกซือ้อกีมากมาย ตืน่ตาตืน่ใจส าหรับคนชอบเดนิ

เลน่ทีต่ลาดไมน่อ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB สถานทีท่ีต่ดิอันดับ 1 ใน 5 

ของญาจาง ทีเ่มือ่มาถงึเมอืงญาจางจะตอ้งไปสกัครัง้ SKYLIGHT ROOFTOP เป็นบารท์ีอ่ยูบ่นดาดฟ้า 

ใหท้า่นไดช้มววิเมอืงญาจางแบบ 360 องศา  ตืน่เตน้กับ Skywalk ทางเดนิกระจกใสทีย่ืน่ออกไป 

ทา่นสามารถมองเห็นบรรยากาศสวยๆทีอ่ยูใ่ตพ้ืน้กระจกไดท้ัง้หมด อกีทัง้ดืม่ด า่กับบรรยากาศพระ

อาทติยต์กรมิทะเล พรอ้มจบิเครือ่งดืม่ SOFT DRINK เย็นๆ ทา่นละ 1 แกว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (8) สมควรแกเ่วลา น าทา่นทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ทีพ่กั โรงแรม GALIOT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่ เมอืงญาจาง–ทา่อากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง – กรงุเทพฯ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง ประเทศเวยีดนาม 

เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
  

10.30 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD647  

12.15 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ ทา่นละ 1,000 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เน่ืองจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 

30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 



 
 

 
 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทุกกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



 
 

 
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิไมว่า่กรณีใดๆทัง้สนิ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ่้ายทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


