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สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิแอรเ์อเชยี 
ชมเมอืงญาจางเมอืงตากอากาศรมิทะเลทีส่วยตดิอนัดบัของเวยีดนามสนกุสดุเหวีย่ง

กบักจิกรรมอนัหลากหลายเหมาะสําหรบัทกุเพศทกุวยัไมว่า่จะเป็นสวนสนกุ สวนนํา้ ณ 
วนิเพริล์แลนด ์น ัง่รถรางชมความสวยงามของนํา้ตกดาตนัลา ขึน้กระเชา้ชมวดัต ัก๊ลมั
ชมิไวนแ์ดงขึน้ชือ่ของเวยีดนาม ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวทีส่วยงามของเมอืงดาลดั 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

02-05 สงิหาคม 2562 11,999 11,999 3,000 

09-12สงิหาคม 2562 12,999 12,999 3,000 

11-14สงิหาคม 2562 13,999 13,999 3,000 

16-19สงิหาคม 2562 11,999 11,999 3,000 

18-21สงิหาคม 2562 12,999 12,999 3,000 

23-26สงิหาคม 2562 12,999 12,999 3,000 

25-28สงิหาคม 2562 12,999 12,999 3,000 

30 สงิหาคม-02 กนัยายน 2562 10,999 10,999 3,000 

01-04 กนัยายน 2562 11,999 11,999 3,000 

06-09 กนัยายน 2562 12,999 12,999 3,000 

08-11 กนัยายน 2562 11,999 11,999 3,000 

13-16 กนัยายน 2562 11,999 11,999 3,000 

15-18 กนัยายน 2562 11,999 11,999 3,000 

20-23 กนัยายน 2562 11,999 11,999 3,000 

22-25 กนัยายน 2562 11,999 11,999 3,000 

27-30 กนัยายน 2562 12,999 12,999 3,000 

29 กนัยายน-02 ตลุาคม 2562 11,999 11,999 3,000 

04-07 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 3,000 

06-09 ตลุาคม 2562 11,999 11,999 3,000 

11-14 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 3,000 

13-16 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 3,000 



 
**จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 

*ต ัว๋เครือ่งบนิสาํหรบั Infant 2,900 บาท/ทา่น* 
 
 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรวมเป็น1,000 บาทตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่นในสว่นของ
หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ–ทา่อากาศยานนานาชาตกิามรญัเมอืงญาจาง –เมอืงดาลดั-นํา้ตกดาตนัลา-ตลาด

ไนซม์ารเ์ก็ต 

 
05.30น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนัณทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงอาคาร 1 ชัน้ 3ประตทูางเขา้หมายเลข 

1เคานเ์ตอร์ 1-2สายการบนิ AIR ASIA(FD)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง
สําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ 

 

07.55น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตกิามรญัเมอืงญาจาง ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิ
AIRASIAเทีย่วบนิทีF่D646 

 

10.00น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิากาศยานนานาชาตกิามรญัเมอืงญาตราง ประเทศ
เวยีดนามผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นรับสมัภาระ หลังจากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงญาตราง เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนาม
เหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1) 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงดาลดัชือ่ดาลัดมาจากคํา 2 คําคอืดาหมายถงึแหลง่กําเนดิหรอืแมน้ํ่า

กามลสีว่นคําวา่ลัดเป็นชือ่ของชนกลุม่นอ้ยเผา่หนึง่ทีอ่ยูอ่าศัยอยูท่ีน่ีด่าลัดเป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นทีร่าบ
สงูทางภาคใตข้องเวยีดนามในอดตีเป็นเพยีงดนิแดนหา่งไกลความเจรญิทีช่าวบา้นอยูก่นัอยา่งสงบทีไ่ม่
มคีวามเจรญิของเมอืงใหญก่ล้ํากรายแตแ่ลว้เมอืงในหบุเขาเล็กๆก็ตอ้งเริม่เปิดเผยความบรสิทุธิใ์หค้น
ภายนอกไดป้ระจักษ์เมือ่ชนชัน้ปกครองชาวฝร่ังเศสไดเ้ขา้มาสมัผัสแลว้พัฒนาพืน้ทีต่า่งๆขึน้มาเพือ่การ
พักผอ่นนําขา่วสารแหง่ความงามของดนิแดนกลางหบุเขาไปบอกเลา่ใหก้บัคนจากอกีซกีโลกไดรั้บรู ้
เมือ่พวกเขาหมดภารกจิบนดนิแดนอนิโดจนีจนดาลัดกลายเป็นเมอืงตากอากาศทางภาคใตอ้กีเมอืงหนึง่
ของเวยีดนาม(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

 นําทา่นสมัผัสประสบการณ์สดุตืน่เตน้โดยการน ัง่รถราง (Roller Coaster)ผา่นผนืป่าอนัรม่รืน่เขยีว
ชอุม่ลงสูห่บุเขาเบือ้งลา่งเพือ่ชมและสมัผัสกบัความสวยงามของนํา้ตกดาตนัลา (Datanla 
Waterfall) อยูห่า่งจากตัวเมอืงดาลัดไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตรเป็นน้ําตกไมใ่หญม่ากแตม่ี
ความสวยงามน้ําตกแหง่นีจ้ะเป็นน้ําตกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุและไมค่วรพลาดในการมา
เทีย่วชม  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (2)พเิศษ!ใหท้กุทา่นไดช้มิไวนแ์ดงของดาลดั  

 หลังอาหารคํ่า ใหเ้วลาทา่นไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงซือ้ของฝากและสมัผัสบรรยากาศชว่งกลางคนืของเมอืง

ดาลัด ณ ตลาดไนทม์ารเ์ก็ต 

ทีพ่กั  โรงแรมDragon King ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง เมอืงดาลดั-วดัต ัก๊ลมั -พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได-่เครซีเ่ฮา้ส์ - สวนดอกไมเ้มอืง

หนาว – ญาจาง-ตลาดดมั 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

18-21 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 3,000 

20-23 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 3,000 



หลังอาหารเชา้ นําทา่นขึน้กระเชา้ เพือ่เทีย่วชมวดัต ัก๊ลมัเป็นวัดพทุธในนกิายเซนแบบญีปุ่่ นตัง้อยู่
บนเทอืกเขาเฟืองฮวา่งภายในบรเิวณวัดนอกจากจะมสี ิง่กอ่สรา้งทีส่วยงามสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
แลว้ยงัมกีารจัดทัศนยีภาพโดยรอบดว้ยสวนดอกไมท้ีผ่ลดิอกบานสะพร่ังนับไดว้า่เป็นวหิารซึง่เป็นที่
นยิมและงดงามทีส่ดุในดาลัด 
จากนัน้ หลังอาหารกลางวันนําทา่นชมพระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ไดเ่ป็นทีป่ระทับของ
จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนามซึง่กา้วขึน้สูบ่ลัลังกใ์นปี 2469 ตัง้แตค่รัง้มพีระชนมเ์พยีง 12 พรรษา
เป็นทีท่ราบกนัดวีา่องคเ์บา๋ไดนั่น้มกัจะใชเ้วลาสว่นมากแสวงสําราญจากงานปารต์ีใ้นขณะประทับอยูท่ี่
เมอืงดาลัดโดยพระราชวังฤดรูอ้นเบา๋ไดเ่ริม่ตน้กอ่สรา้งเมือ่ปีพ.ศ.2476 ประกอบดว้ยอาคารอมิพเีรยีล 3 
หลังโดยสว่นทีเ่รยีกวา่Dinh3 เป็นจดุทีโ่ดง่ดังและมคีนมาเยีย่มชมมากทีส่ดุ 
แมจ้ะผา่นการการบรูณะมาแลว้แตภ่ายในอาคารก็ยงัคงมเีครือ่งเรอืนจํานวนมากทีถ่กูทิง้ไวใ้นสภาพเดมิ
โดยสว่นทีเ่ปิดใหป้ระชาชนเขา้มาเยีย่มชมไดนั้น้ประกอบดว้ยบลัลังกจั์กรพรรดหิอ้งทรงงานหอ้งบรรทม
หอ้งอาหารรวมถงึสว่นทีพั่กของพระมเหสดีว้ยและทา่นยงัจะไดช้มภาพถา่ยและรปูปัน้ของราชวงศท์ีถ่กู
จัดแสดงไวอ้กีดว้ย (พระราชวังไมอ่นุญาตใหบ้นัทกึภาพภายในอาคาร) 

 

ชมบา้นตุ๊กตาและแกลลอรีศ่ลิปะหรอืทีเ่รยีกวา่ เครซีเ่ฮา้ส ์ (Crazy House)ซึง่เป็นทีโ่ดง่ดังดว้ย
แนวความคดิอนัแปลกแหวกแนวในรปูแบบเหมอืนกบับา้นตน้ไมผ้ลงานการออกแบบของสถาปนกิDang 
Viet Ngaลกูสาวประธานาธบิดคีนที2่ของเวยีดนามซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสโดยไดแ้รง
บนัดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง  “Alice inthe Wonderland”เริม่กอ่สรา้งในปี  2533 ภายในเครซีเ่ฮา้ส์

ประกอบไปดว้ยหอ้งขนาดเล็กกวา่ 10 หอ้งทีม่ธีมีแยกแตกตา่งกนัออกไปและทีน่ีท่า่นจะไดพ้บกบัความ
ประทับใจจากการเยีย่มชมทีต่อ้งใชเ้สน้ทางทัง้อโุมงคบ์นัไดและยงัจะไดพ้บกบัเหลา่สตัวต์า่งๆทีส่รา้ง
ขึน้จากคอนกรตีรวมทัง้หากเราโชคดกี็อาจจะไดม้โีอกาสพบปะและพดูคยุกบั Dang Viet Nga เจา้ของ
ผลงานการออกแบบทีน่ีอ่กีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 
 

หลังอาหารกลางวัน นําทา่นเดนิทางสู่ สวนดอกไมเ้มอืง

หนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดไดรั้บการขนาน

นามใหเ้ป็นเมอืงดอกไมเ้พราะเมอืงแหง่นีเ้ป็นทีข่ ึน้ชือ่เรือ่ง

สสีนัของดอกไมอ้นังดงามหลากหลายสายพันธุอ์กีทัง้เมอืง

ดาลัดยงัมงีานเทศกาลดอกไมป้ระจําปีอนัลอืชือ่ซ ึง่เป็นที่

นยิมของนักทอ่งเทีย่วทัง้จากในและตา่งประเทศโดยสวน

ดอกไมเ้มอืงหนาวซึง่ถกูสรา้งขึน้ในปี  2509 นีต้ัง้อยูท่าง

ตอนเหนอืของทะเลสาบซวนเฮอืงทีอ่ยูใ่จกลางเมอืงดาลัด

ทีส่วนดอกไมเ้มอืงหนาวทา่นจะไดพ้บกบัพรรณไมน้านา

ชนดิไมว่า่จะเป็นไมด้อกไมป้ระดับไมต้น้และกลว้ยไมร้วมถงึดอกไมก้วา่ 300 สายพันธุเ์ชน่ ไฮเดรนเยยี 

และดอกกหุลาย ทีจ่ะผลัดกนัเบง่บานในชว่งเวลาตา่งกนัไปในรอบปีน่ันทําใหไ้มว่า่จะไปเยอืนสวนแหง่

นีใ้นชว่งเวลาใดก็ตามก็ยงัสามารถพบกบัดอกไมส้วยๆทีเ่บง่บานรอตอ้นรับอยูเ่สมอและในบางโอกาส

เรายงัจะหาซือ้ดอกไมส้วยๆทีจั่ดชอ่ไวอ้ยา่งงดงามไดท้ีส่วนแหง่นีอ้กีดว้ย  

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับสู ่ เมอืงญาจาง เมอืงชายหาดชัน้เลศิของประเทศเวยีดนามดว้ย

เป็นทีต่ัง้ของชายหาดสทีองทีท่อดยาว  6 กโิลเมตรพรอ้มววิของทวิเขาเป็นฉากหลังและยงัอยูไ่มไ่กล

จากหมูเ่กาะอืน่ๆทีน่ีจ่งึเป็นจดุหมายทีส่มบรูณ์แบบสําหรับผูค้ลั่งไคลใ้นกฬีาทางน้ําผูท้ีช่ ืน่ชอบการ

อาบแดดและผูท้ีรั่กในรสชาตขิองอาหารทะเลนอกจากนีย้งัมคีวามบนัเทงิยามคํ่าคนืจงึทําใหเ้ป็น

สถานทีย่อดนยิมสําหรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางเป็นรปูตัวเอสเลาะมาตามชายฝ่ังทะเลของเวยีดนาม

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

 จากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดดมัตลาดนัดแหง่ใหญใ่นญาจางสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1972 เป็นตลาดทีม่ี

สนิคา้ใหช้อ้ปป้ิงมากมายซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงญาจางแหง่นีด้ว้ยตัวตกึรปูทรงดอกบวัและมสีนิคา้

มากกวา่ 3,000 รายการจะซือ้ของใชเ้องหรอืซือ้ของฝากเพือ่นๆทีเ่มอืงไทยก็ไดเ้พราะมขีองพืน้เมอืง



เวยีดนามเยอะมากและมอีาหารทะเลใหเ้ลอืกซือ้อกีมากมาย ตืน่ตาตืน่ใจสําหรับคนชอบเดนิเลน่ทีต่ลาด

ไมน่อ้ย 

เย็น  บรกิารอาหารเย็นณ ภตัตาคาร (5)หลังอาหารเย็นใหเ้วลาทา่นไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงและสมัผัสบรรยากาศ

ชว่งกลางคนืของเมอืงญาจางเมอืงเล็กๆทีเ่ต็มไปดว้วยมนตเ์สน่ห ์ณ ตลาดไนทม์ารเ์ก็ตญาจาง  

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั โรงแรมGaliot Hotel ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่าม เมอืงญาจาง-โบสถญ์าจาง-วดัลองเซนิ-ปราสาทโพนากา-วนิเพริล์แลนด ์
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(6) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัโพนากาเยีย่มชมปราสาทโพนครอยูใ่นชว่งครสิตศ์ตวรรษที2่โบราณสถานแหง่

นีเ้ป็นอทิธพิลของอาณาจักรจามปามคีวามเกา่แกแ่ละโดดเดน่ลักษณะของปราสาทนัน้จะเป็นอฐิแดง

ขนาดใหญโ่ดยสรา้งขึน้เพือ่ประดษิฐานเทพสตรภีควตใีนอดตีเป็นทีบ่ชูาเทพเจา้ในศาสนาฮนิดแูต่

ปัจจบุนัก็ยงัคงเป็นทีไ่หวส้กัการะเทพเจา้ของชาวเวยีดนามอยู ่

จากนัน้นําทา่นไหวพ้ระเสรมิสริมิงคลใหช้วีติทีว่ดัลองเซนิ(Long Son Pago)วัดนีต้ัง้อยูเ่นนิเขามงักร

ทีเ่ป็นวัดพทุธมหายานเกา่แกแ่หง่เมอืงญาจางทางชายฝ่ังตอนกลางของเวยีดนามทีน่ีม่พีระพทุธรปูองค์

ใหญส่งูประมาณ 14 เมตรประทับบนยอดเขาพรอ้มกบัรปูปัน้เจ็ดอรหันตแ์ละมงักรคูย่าวกวา่ 7 เมตรซึง่มี

สวยงามอลังการเป็นอยา่งมาก 

นําทา่นเดนิทางสู่ โบสถญ์าจาง (NHA TRANG CATHEDRAL)โบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงญาจาง

ตัง้อยูบ่นยอดเขาสงูทีส่ามารถมองเห็นสถานรีถไฟญาจางถกูสรา้งขึน้ในสไตลโ์กธคิของฝร่ังเศสโดย

PRIEST LOUIS VALLET ในชว่งตน้ศตวรรษที่  19 ไดม้กีารใหบ้รกิารชมุชนคาทอลกิในทอ้งถิน่โดยมี

การจัดพธิมีสิซาระหวา่งเวลา 05:00 – 18:30 น.ทกุวัน 

 

 

 

 

 

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารแบบทอ้งถิน่(7) 

 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่วนิเพริล์แลนด(์VINPEARLLAND)สวรรคแ์หง่การพักผอ่นระดับ

โลกซึง่ตัง้อยูบ่น 1 ใน 29 อา่วทีส่วยทีส่ดุในโลกทีน่ีไ่ดนํ้าสวนสนุกและสวนน้ํามารวมกนัไวท้ีร่มิ

ชายหาดญาจางและยงัมกีจิกรรมทีเ่หมาะสําหรับนักทอ่งเทีย่วทกุวัยนําทา่นขึน้กระเชา้เพือ่เขา้ไปยงั

เกาะVINPEARL LANDซึง่กระเชา้นีเ้ป็นกระเชา้ทีใ่หญท่ีย่าวทีส่ดุในโลกซึง่มคีวามยาวถงึ 3,320 

เมตรนําสมัผัสกบัสวรรคแ์หง่ความบนัเทงิทีไ่ดก้ารรับรองโดยกรมการทอ่งเทีย่วเวยีดนามวา่เป็นสวน

สนุกทีน่่าดงึดดูทีส่ดุของประเทศเวยีดนามจากนัน้ใหท้กุทา่นเต็มอิม่กบักจิกรรมมากมายบนเกาะ 

VINPEARL LAND 

ซึง่พืน้ทีภ่ายในแบง่ออกเป็น4โซนหลักๆไดแ้ก ่

 สวนนํา้Splash Bayสวนน้ําทีร่วบรวมความสนุกไวใ้นทีเ่ดยีว พรอ้มกบัเครือ่งเลน่อกีมากมาย 

บนพืน้ทีก่วา่ 4,200 ตารางกโิลเมตรภายในสวนน้ําแบง่ออกเป็น 3 โซนไดแ้กA่musement 

Ride Zone รวมเครือ่งเลน่หวาดเสยีวตามดว้ยFamily and Children Games Area เหมาะ

สําหรับเด็กๆมสีระน้ําไซสเ์ล็กปิดทา้ยดว้ยBeach Sport Games แหลง่รวมกจิกรรมเอ็กซต์รมี

ทางน้ําไวใ้หค้นรักการผจญภยัขัน้สดุ (สําหรับทา่นทีต่อ้งการเลน่สวนน้ํา แนะนําใหเ้ตรยีมชดุ

วา่ยน้ําไปดว้ย) 

 สวนสนกุ ทีร่วบรวมเครือ่งเลน่ทีไ่ดรั้บประกนัมาตรฐานความปลอดภยัจากทั่วโลกโดยเฉพาะ

รถไฟเหาะAlpine Coasterเป็นรถไฟเหาะบนเกาะแหง่แรกของเอเชยีระยะทางกวา่ 1.76 

กโิลเมตรทีจ่ะทําใหท้า่นตืน่เตน้ระทกึใจไมแ่พท้ีอ่ ืน่ เครือ่งเลน่Roller Coasterใหท้า่นไดเ้ตมิ

ประสบการณ์มนัส์ๆ และยงัมทีัง้สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ใหท้า่นไดเ้ลอืกเลน่กนัอยา่งจใุจ 



 อควาเรยีมสถานทีท่ีร่วบรวมพันธส์ตัวน้ํ์ากวา่ 30,000 ชนดิ เชน่ฉลามสเีทา ปลากระเบนเตา่

ทะเลทีน่ีย่งัมอีโุมงคใ์ตน้ํ้า ซึง่จะทําใหรู้ส้กึเหมอืนเดนิเดนิอยูใ่นโลกใตท้อ้งทะเล 

 Vinpearl Land Safariสวนสตัวท์ีร่วมสตัวบ์กน่ารักไวม้ากมายใหท้กุทา่นรวมถงึนอ้งๆหนูๆได ้

ชมและสมัผัสแบบตัวเป็นๆ และสวนดอกไมB้loom Hillภายในโดมขนาดใหญแ่หง่นีไ้ดร้วม

ไมด้อกนานาพันธุ ์และไมด้อกทีข่ ึน้ชือ่จากหลากหลายประเทศมาใหท้า่นไดช้ม 

สําหรบัทา่นทีอ่ยากชมโชวต์า่งๆ ทาง VINPEARL LAND ยงัมโีชวต์า่งๆใหช้มดงันี ้

การแสดงของปลาโลมาและแมวนํา้(Dolphin&Seal Show) เวลา 14.00-14.30  

การแสดงนางเงอืก (Mermaid Show)เวลา 15.00-15.10  

การแสดงใหอ้าหารสตัวนํ์า้ (Feeding Show)เวลา 17.00-17.15 

การแสดงขบวนพาเหรด (Carnival Show)                       เวลา 16.15-16.45 

(เวลาการแสดงอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมดงัน ัน้แนะนําใหท้า่นเช็คกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้) 

ทา่นสามารถสนุกสนานกบักจิกรรมตา่งๆบนเกาะวนิเพริล์ไดต้ามอธัยาศัยหรอืทา่นอยากพักผอ่นชม

บรรยากาศทะเลเวยีดนามใตบ้รรยากาศสบายๆก็สามารถเชน่กนั  

สมควรแกเ่วลา นําทา่นขึน้กระเชา้กลับสูต่ัวเมอืงญาจาง จากนัน้เดนิทางไปรับประทานอาหารเย็น 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 

ทีพ่กั โรงแรมGaliotHotel ระดบั 4 ดาว  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงญาจาง–ทา่อากาศยานนานาชาตกิามรญัเมอืงญาจาง– กรงุเทพฯ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(9) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตกิามรญัเมอืงญาจาง ประเทศเวยีดนาม

เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
 

10.30น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงโดยสายการบนิAIRASIA เทีย่วบนิทีF่D647  

12.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ ทา่นละ 1,000 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   



 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

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

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 



2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ  3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

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

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


