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NT425
ทวัรเ์วยีดนามใต ้ญาจาง ดาลดั สวนสนุกวนิเพริล์ 4 วัน 3 คนื (FD)
ทัวรเ์วยีดนาม , 4 วัน 3 คนื ,

Dragon King Hotel  , Galliot Hotel

ชมเมอืงญาจาง เมอืงทสีวยตดิอนัดบัของเวยีดนาม
ขนึกระเชา้ ชมวดัตกัลมั

สนุกสดุเหวยีงกบักจิกรรมอนัหลากหลาย ณ วนิเพริล์แลนด์
ชมิไวนแ์ดงขนึชอืของเวยีดนาม

นงัรถรางชมความสวยงามของน้าํตกดาตนัลา
ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวทสีวยงามของเมอืงดาลดั   

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง - เมอืงดาลดั - น้าํตกดาตนัลา - ตลาดไนซม์ารเ์ก็ต

05.30 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 1 เคานเ์ตอร ์1-2 สายการบนิ
AIR ASIA (FD) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ

07.55 น.



ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ AIR ASIA เทยีวบนิท ีFD646

10.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาตราง ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้
นําทา่นรับสมัภาระ 

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืงญาตราง เพอืรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถนิประเทศเวยีดนามเหมอืนกับเวลาทอ้งถนิประเทศไทย)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงดาลดั ชอื ดาลัด มาจากคํา 2 คํา คอื ดา หมายถงึแหลง่กําเนดิหรือแม่น ้าํกามล ีสว่นคําวา่ ลัด
เป็นชอืของชนกลุม่นอ้ยเผา่หนงึทอียู่อาศัยอยู่ทนีี ดาลัดเป็นเมอืงเล็กๆตังอยู่บนทรีาบสงูทางภาคใตข้องเวยีดนาม
ในอดตีเป็นเพยีงดนิแดนหา่งไกลความเจรญิทชีาวบา้นอยู่กันอย่างสงบ ทไีม่มคีวามเจรญิของเมอืงใหญ่กล ้าํกราย แตแ่ลว้เมอืงในหบุเขาเล็กๆ
ก็ตอ้งเรมิเปิดเผยความบรสิทุธใิหค้นภายนอกไดป้ระจักษ์ เมอืชนชนัปกครองชาวฝรังเศสไดเ้ขา้มาสมัผัสแลว้พัฒนาพนืทตีา่งๆ
ขนึมาเพอืการพักผอ่น นําขา่วสารแหง่ความงามของดนิแดนกลางหบุเขา ไปบอกเลา่ใหก้ับคนจากอกีซกีโลกไดรั้บรู ้
เมอืพวกเขาหมดภารกจิบนดนิแดนอนิโดจนี จนดาลัดกลายเป็นเมอืงตากอากาศทางภาคใตอ้กีเมอืงหนงึของเวยีดนาม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3
ชวัโมง)

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์สดุตนืเตน้ โดย การนงัรถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอันร่มรืนเขยีวชอุ่มลงสูห่บุเขาเบอืงลา่ง
เพอืชมและสมัผัสกับความสวยงามของ น้าํตกดาตนัลา (Datanla Waterfall) อยู่หา่งจากตัวเมอืงดาลัดไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร
เป็นน ้าํตกไม่ใหญ่มากแตม่คีวามสวยงาม น ้าํตกแหง่นีจะเป็นน ้าํตกทมีนัีกทอ่งเทยีวมาเยือนมากทสีดุและไม่ควรพลาดในการมาเทยีวชม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง พเิศษ! ใหท้กุทา่นไดช้มิไวนแ์ดงของดาลดั

หลังอาหารค่าํ ใหเ้วลาทา่นไดเ้ดนิชอ้ปปิงซอืของฝากและสมัผัสบรรยากาศชว่งกลางคนืของเมอืงดาลัด ณ ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต

ทพีกั
Dragon King ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า

วนัท ี2
เมอืงดาลดั - วดัตกัลมั - พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ่- เครซเีฮา้ส ์- สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - ญาจาง - ตลาดดมั

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นขนึกระเชา้ เพอืเทยีวชม วดัตกัลมั เป็นวัดพทุธในนกิายเซน แบบญปีุ่ น ตังอยู่บนเทอืกเขาเฟืองฮวา่ง
ภายในบรเิวณวัดนอกจากจะมสีงิกอ่สรา้งทสีวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบเรียบรอ้ยแลว้
ยังมกีารจัดทัศนียภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท้ผีลดิอกบานสะพรัง นับไดว้า่เป็นวหิารซงึเป็นทนียิมและงดงามทสีดุในดาลัด 

นําทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ่เป็นทปีระทับของจักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซงึกา้วขนึสูบั่ลลังกใ์นปี 2469
ตังแตค่รังมพีระชนมเ์พยีง 12 พรรษา เป็นททีราบกันดวีา่องคเ์บา๋ได่
นันมักจะใชเ้วลาสว่นมากแสวงสําราญจากงานปารต์ใีนขณะประทับอยู่ทเีมอืงดาลัด โดยพระราชวังฤดรูอ้นเบา๋ได ่เรมิตน้กอ่สรา้งเมอืปี พ.ศ.2476
ประกอบดว้ยอาคารอมิพเีรียล 3 หลัง โดยสว่นทเีรียกวา่ Dinh 3 เป็นจดุทโีดง่ดังและมคีนมาเยียมชมมากทสีดุ แมจ้ะผา่นการการบรูณะมาแลว้
แตภ่ายในอาคารก็ยังคงมเีครืองเรือนจํานวนมากทถีูกทงิไวใ้นสภาพเดมิ โดยสว่นทเีปิดใหป้ระชาชนเขา้มาเยียมชมไดนั้น
ประกอบดว้ยบัลลังกจั์กรพรรด ิหอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้งอาหาร รวมถงึสว่นทพัีกของพระมเหสดีว้ย
และทา่นยังจะไดช้มภาพถ่ายและรูปปันของราชวงศท์ถีูกจัดแสดงไวอ้กีดว้ย (พระราชวังไม่อนุญาตใหบั้นทกึภาพภายในอาคาร)

ชมบา้นตุก๊ตาและแกลลอรีศลิปะหรือทเีรียกวา่ เครซเีฮา้ส ์(Crazy House) ซงึเป็นทโีดง่ดังดว้ยแนวความคดิอันแปลกแหวกแนว
ในรูปแบบเหมอืนกับบา้นตน้ไม ้ผลงานการออกแบบของสถาปนกิDang Viet Nga ลกูสาวประธานาธบิดคีนท ี2 ของเวยีดนาม
ซงึเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรังเศส โดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรืองดัง “Alice in the Wonderland” เรมิกอ่สรา้งในปี 2533
ภายในเครซเีฮา้สป์ระกอบไปดว้ยหอ้งขนาดเล็กกวา่ 10 หอ้ง ทมีธีมีแยกแตกตา่งกันออกไป
และทนีีทา่นจะไดพ้บกับความประทับใจจากการเยียมชมทตีอ้งใชเ้สน้ทางทังอุโมงค ์บันได
และยังจะไดพ้บกับเหลา่สตัวต์า่งๆทสีรา้งขนึจากคอนกรีต รวมทังหากเราโชคดก็ีอาจจะไดม้โีอกาสพบปะและพดูคยุกับ Dang Viet Nga



เจา้ของผลงานการออกแบบทนีีอกีดว้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมเ้มอืงหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็นเมอืงดอกไม ้
เพราะเมอืงแหง่นีเป็นทขีนึชอืเรืองสสีนัของดอกไมอั้นงดงามหลากหลายสายพันธุ ์อกีทังเมอืงดาลัดยังมงีานเทศกาลดอกไมป้ระจําปีอันลอืชอื
ซงึเป็นทนียิมของนักทอ่งเทยีวทังจากในและตา่งประเทศ โดยสวนดอกไมเ้มอืงหนาวซงึถูกสรา้งขนึในปี 2509 นี
ตังอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮอืงทอียู่ใจกลางเมอืงดาลัด ทสีวนดอกไมเ้มอืงหนาว ทา่นจะไดพ้บกับพรรณไมน้านาชนดิ
ไม่วา่จะเป็นไมด้อก ไมป้ระดับ ไมต้น้ และกลว้ยไม ้รวมถงึดอกไมก้วา่ 300 สายพันธุ ์เชน่ ไฮเดรนเยีย และดอกกหุลาย
ทจีะผลัดกันเบง่บานในชว่งเวลาตา่งกันไปในรอบปี นันทําใหไ้ม่วา่จะไปเยือนสวนแหง่นีในชว่งเวลาใดก็ตาม ก็ยังสามารถพบกับดอกไมส้วยๆ
ทเีบง่บานรอตอ้นรับอยู่เสมอ และในบางโอกาสเรายังจะหาซอืดอกไมส้วย  ๆทจัีดชอ่ไวอ้ย่างงดงามไดท้สีวนแหง่นีอกีดว้ย

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงญาจาง เมอืงชายหาดชนัเลศิของประเทศเวยีดนาม ดว้ยเป็นทตัีงของชายหาดสทีองททีอดยาว 6
กโิลเมตร พรอ้มววิของทวิเขาเป็นฉากหลัง และยังอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะอนื  ๆทนีีจงึเป็นจดุหมายทสีมบรูณ์แบบสําหรับผูค้ลังไคลใ้นกฬีาทางน ้าํ
ผูท้ชีนืชอบการอาบแดด และผูท้รัีกในรสชาตขิองอาหารทะเล นอกจากนี ยังมคีวามบันเทงิยามค่าํคนื
จงึทําใหเ้ป็นสถานทยีอดนยิมสําหรับนักทอ่งเทยีวทเีดนิทางเป็นรูปตัวเอสเลาะมาตามชายฝังทะเลของเวยีดนาม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3
ชวัโมง) 

จากนัน นําทา่นชอ้ปปิงท ีตลาดดมั ตลาดนัดแหง่ใหญ่ในญาจาง สรา้งขนึในปี ค.ศ.1972 เป็นตลาดทมีสีนิคา้ใหช้อ้ปปิงมากมาย
ซงึเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงญาจางแหง่นี ดว้ยตัวตกึรูปทรงดอกบัวและมสีนิคา้มากกวา่ 3,000 รายการ จะซอืของใชเ้อง หรือซอืของฝากเพอืนๆ
ทเีมอืงไทยก็ได ้เพราะมขีองพนืเมอืงเวยีดนามเยอะมาก และมอีาหารทะเลใหเ้ลอืกซอือกีมากมาย
ตนืตาตนืใจสําหรับคนชอบเดนิเลน่ทตีลาดไม่นอ้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

หลังจากรับประทานอาหารใหเ้วลาทา่นไดเ้ดนิชอ้ปปิงและสมัผัสบรรยากาศชว่งกลางคนืของเมอืงญาจางเมอืงเล็กๆทเีต็มไปดว้วยมนตเ์สน่ห ์ณ
ตลาดไนทม์ารเ์ก็ตญาจาง

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก

ทพีกั
Galliot Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงญาจาง - โบสถญ์าจาง - วดัลองเซนิ - ปราสาทโพนากา - วนิเพริล์แลนด์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัโพนากา เยียมชม ปราสาทโพนคร อยู่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี2โบราณสถานแหง่นีเป็นอทิธพิลของอาณาจักรจามปา
มคีวามเกา่แกแ่ละโดดเดน่ ลักษณะของปราสาทนันจะเป็นอฐิแดงขนาดใหญ่ โดยสรา้งขนึเพอืประดษิฐานเทพสตรีภควตี
ในอดตีเป็นทบีชูาเทพเจา้ในศาสนาฮนิด ูแตปั่จจบัุนก็ยังคงเป็นทไีหวส้กัการะเทพเจา้ของชาวเวยีดนามอยู่

จากนันนําทา่นไหวพ้ระเสรมิสริมิงคลใหช้วีติท ีวดัลองเซนิ(Long Son Pago)
วัดนีตังอยู่เนนิเขามังกรทเีป็นวัดพทุธมหายานเกา่แกแ่หง่เมอืงญาจาง ทางชายฝังตอนกลางของเวยีดนาม ทนีีมพีระพทุธรูปองคใ์หญ่ สงูประมาณ
14 เมตร ประทับบนยอดเขา พรอ้มกับรูปปันเจ็ดอรหันตแ์ละมังกรคูย่าวกวา่ 7 เมตร ซงึมสีวยงามอลังการเป็นอย่างมาก

นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถญ์าจาง (NHA TRANG CATHEDRAL) โบสถท์ใีหญ่ทสีดุในเมอืงญาจาง
ตังอยู่บนยอดเขาสงูทสีามารถมองเห็นสถานีรถไฟญาจาง ถูกสรา้งขนึในสไตลโ์กธคิของฝรังเศสโดย PRIEST LOUIS VALLET
ในชว่งตน้ศตวรรษท ี19 ไดม้กีารใหบ้รกิารชมุชนคาทอลกิในทอ้งถนิโดยมกีารจัดพธิมีสิซาระหวา่งเวลา 05:00 - 18:30 น.ทกุวัน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารแบบทอ้งถนิ



สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่วนิเพริล์แลนด ์(VINPEARL LAND) สวรรคแ์หง่การพักผอ่นระดับโลก ซงึตังอยู่บน 1 ใน 29
อ่าวทสีวยทสีดุในโลก ทนีีไดนํ้าสวนสนุกและสวนน ้าํมารวมกันไวท้รีมิชายหาดญาจาง และยังมกีจิกรรมทเีหมาะสําหรับนักทอ่งเทยีวทกุวัย
นําทา่นขนึกระเชา้เพอืเขา้ไปยังเกาะ VINPEARL LAND ซงึกระเชา้นีเป็นกระเชา้ทใีหญ่ทยีาวทสีดุในโลกซงึมคีวามยาวถงึ 3,320 เมตร
นําสมัผัสกับสวรรคแ์หง่ความบันเทงิทไีดก้ารรับรองโดยกรมการทอ่งเทยีวเวยีดนาม วา่เป็นสวนสนุกทน่ีาดงึดดูทสีดุของประเทศเวยีดนาม
จากนันใหท้กุทา่นเต็มอมิกับกจิกรรมมากมายบนเกาะ VINPEARL LAND
ซงึพนืทภีายใน แบง่ออกเป็น 4 โซนหลัก  ๆไดแ้ก่
สวนน ้าํ Splash Bay สวนน ้าํทรีวบรวมความสนุกไวใ้นทเีดยีว พรอ้มกับเครืองเลน่อกีมากมาย บนพนืทกีวา่ 4,200 ตารางกโิลเมตร
ภายในสวนน ้าํแบง่ออกเป็น 3 โซน ไดแ้ก ่Amusement Ride Zone รวมเครืองเลน่หวาดเสยีว ตามดว้ย Family and Children Games Area
เหมาะสําหรับเด็ก  ๆมสีระน ้าํไซสเ์ล็ก ปิดทา้ยดว้ย Beach Sport Games แหลง่รวมกจิกรรมเอ็กซต์รีมทางน ้าํไวใ้หค้นรักการผจญภัยขันสดุ
(สําหรับทา่นทตีอ้งการเลน่สวนน ้าํ แนะนําใหเ้ตรียมชดุวา่ยน ้าํไปดว้ย)
สวนสนุก ทรีวบรวมเครืองเลน่ทไีดรั้บประกันมาตรฐานความปลอดภัยจากทัวโลกโดยเฉพาะ รถไฟเหาะ Alpine Coaster
เป็นรถไฟเหาะบนเกาะแหง่แรกของเอเชยีระยะทางกวา่ 1.76 กโิลเมตร ทจีะทําใหท้า่นตนืเตน้ระทกึใจไม่แพท้อีนื เครืองเลน่ Roller Coaster
ใหท้า่นไดเ้ตมิประสบการณ์มันส์ๆ  และยังมทัีงสวนสนุกในร่มและกลางแจง้ใหท้า่นไดเ้ลอืกเลน่กันอย่างจใุจ
อควาเรียม สถานททีรีวบรวมพันธส์ตัวน์ ้าํกวา่ 30,000 ชนดิ เชน่ ฉลามสเีทา ปลากระเบน เตา่ทะเล ทนีียังมอีุโมงคใ์ตน้ ้าํ
ซงึจะทําใหรู้ส้กึเหมอืนเดนิเดนิอยู่ในโลกใตท้อ้งทะเล
Vinpearl Land Safari สวนสตัวท์รีวมสตัวบ์กน่ารักไวม้ากมาย ใหท้กุทา่นรวมถงึนอ้ง  ๆหนู  ๆไดช้มและสมัผัสแบบตัวเป็น  ๆและสวนดอกไม ้Bloom
Hill ภายในโดมขนาดใหญ่แหง่นีไดร้วมไมด้อกนานาพันธุ ์และไมด้อกทขีนึชอืจากหลากหลายประเทศมาใหท้า่นไดช้ม
สําหรบัทา่นทอียากชมโชวต์า่งๆ ทาง VINPEARL LAND ยงัมโีชวต์า่งๆใหช้มดงันี
การแสดงของปลาโลมาและแมวน ้าํ(Dolphin&Seal Show) เวลา 14.00 - 14.30 
การแสดงนางเงอืก (Mermaid Show) เวลา 15.00 - 15.10 
การแสดงใหอ้าหารสตัวน์ ้าํ (Feeding Show) เวลา 17.00 - 17.15
การแสดงขบวนพาเหรด (Carnival Show) เวลา 16.15 - 16.45
(เวลาการแสดงอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสมดังนันแนะนําใหท้า่นเช็คกับเจา้หนา้ทอีกีครัง)

ทา่นสามารถสนุกสนานกับกจิกรรมตา่งๆบนเกาะวนิเพริล์ไดต้ามอัธยาศัย
หรือทา่นอยากพักผอ่นชมบรรยากาศทะเลเวยีดนามใตบ้รรยากาศสบายๆก็สามารถเชน่กัน 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นขนึกระเชา้กลับสู ่ตวัเมอืงญาจาง

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Galliot Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงญาจาง - ทา่อากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง ประเทศเวยีดนาม เพอืเดนิทางกลับประเทศไทย

10.30 น.
เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง โดย สายการบนิ AIR ASIA เทยีวบนิท ีFD647 

12.15 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 09:46 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้าํมนั

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ

• โรงแรมทพีกัตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณปีระกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั
(เนอืงจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท้ปีระสงคพ์าํนักระยะสนัในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน)

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง

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

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

เดนิทางขนึต่าํ 20 ท่านหากต่าํกวา่กาํหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืตอ่ไป
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ
• มดัจําท่านละ 5,000 บาท ภายหลงัจากทที่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน กรณลีกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ทัวรเ์ตม็จํานวน

• จอยแลนดไ์มเ่อาตวัหกั 2,000 บาท/ทา่น

• สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน

• หากไมช่ําระมดัจําตามทกีาํหนด ขออนญุาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข

• เมอืท่านชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนักงานขายมาทางแฟกซ์

• สง่รายชอืสาํรองทนัีง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์อืพรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวทรปิใด, วันทใีด,
ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทังสนิ

• โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต่าํ 2
หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม



เงอืนไขยกเลกิการจอง

•  เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี
และกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

หมายเหต ุกรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง
เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกัโดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1
หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ

• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ
ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง
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