
  

 

เวยีดนามใต ้ญาจาง วนิเพริล์ 
3วนั2คนื ซุปตาร.์..พาไปฟิน 

กาํหนดการเดนิทาง เดอืนพฤศจกิายน2562 - มนีาคม 2563 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิแอรเ์อเชยี 
ชมเมอืงญาจางเมอืงตากอากาศรมิทะเลทีส่วยตดิอนัดบัของเวยีดนาม  

สนกุสดุเหวีย่งกบักจิกรรมอนัหลากหลายเหมาะสําหรบัทกุเพศทกุวยั ไมว่า่จะเป็น 
สวนสนกุ สวนนํา้ ณ วนิเพริล์แลนดแ์บบเต็มวนั ชม SKYWALK ทางเดนิกระจกสดุ
หวาดเสยีวที ่SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB พรอ้มดืม่ดาํกบับรรยากาศ 



  

 

พระอาทติยต์กและววิเมอืงญาจางแบบ360องศาและจบิเครือ่งดืม่เย็นๆ  
พกัโรงแรม 5 ดาวในเครอืวนิเพริล์กรุป๊ 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

01-03 พฤศจกิายน 2562 11,999 11,999 3,000 

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

15-17 พฤศจกิายน 2562 9,999 9,999 3,000 

22-24 พฤศจกิายน 2562 11,999 11,999 3,000 

29พฤศจกิายน-01ธนัวาคม 2562 11,999 11,999 3,000 

06-08 ธนัวาคม 2562 13,999 13,999 3,000 

13-15 ธนัวาคม 2562 10,999 10,999 3,000 

20-22 ธนัวาคม 2562 11,999 11,999 3,000 

27-29 ธนัวาคม 2562 14,999 14,999 3,000 

30 ธนัวาคม-01 มกราคม 2563 14,999 14,999 3,000 

03-05 มกราคม 2563 10,999 10,999 3,000 

10-12 มกราคม 2563 11,999 11,999 3,000 

17-19 มกราคม 2563 11,999 11,999 3,000 

07-09 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 13,999 3,000 

14-16 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 11,999 3,000 

21-23 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 11,999 3,000 

28 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 11,999 11,999 3,000 

06-08 มนีาคม 2563 11,999 11,999 3,000 

13-15 มนีาคม 2563 11,999 11,999 3,000 

20-22 มนีาคม 2563 11,999 11,999 3,000 



  

 

**จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 
*ต ัว๋เครือ่งบนิสาํหรบั Infant 2,900 บาท/ทา่น* 

 
 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง – ปราสาทโพนากา-วดัลองเซนิ-

โบสถญ์าจาง- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB 

 
05.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเขา้

หมายเลข 1 เคาน์เตอร ์1-2 สายการบนิ AIR ASIA (FD)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสาร
การเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ  

 

07.55 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการ
บนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD646  

 

10.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาตราง ประเทศ
เวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นรับสมัภาระ หลังจากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงญาตราง เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนาม
เหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย)  
เมอืงญาจาง เมอืงชายหาดชัน้เลศิของประเทศเวยีดนาม ดว้ยเป็นทีต่ัง้ของชายหาดสทีองทีท่อดยาว 
6 กโิลเมตร พรอ้มววิของทวิเขาเป็นฉากหลัง และยงัอยูไ่มไ่กลจากหมูเ่กาะอืน่ๆ ทีน่ีจ่งึเป็นจดุหมายที่
สมบรูณ์แบบสําหรับผูค้ลั่งไคลใ้นกฬีาทางน้ํา ผูท้ีช่ ืน่ชอบการอาบแดด และผูท้ีรั่กในรสชาตขิองอาหาร
ทะเล นอกจากนี ้ยงัมคีวามบนัเทงิยามคํา่คนื จงึทําใหเ้ป็นสถานทีย่อดนยิมสําหรับนักทอ่งเทีย่วที่
เดนิทางเป็นรปูตวัเอสเลาะมาตามชายฝ่ังทะเลของเวยีดนาม   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัโพนากา เยีย่มชม ปราสาทโพนคร อยูใ่นชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่2โบราณสถาน

แหง่นีเ้ป็นอทิธพิลของอาณาจักรจามปา มคีวามเกา่แกแ่ละโดดเดน่ ลกัษณะของปราสาทนัน้จะเป็นอฐิ

แดงขนาดใหญ ่โดยสรา้งขึน้เพือ่ประดษิฐานเทพสตรภีควต ีในอดตีเป็นทีบ่ชูาเทพเจา้ในศาสนาฮนิด ู

แตปั่จจบุนัก็ยงัคงเป็นทีไ่หวส้กัการะเทพเจา้ของชาวเวยีดนามอยู ่

จากนัน้นําทา่นไหวพ้ระเสรมิสริมิงคลใหช้วีติทีว่ดัลองเซนิ(Long Son Pago) วัดนีต้ัง้อยูเ่นนิเขามงักร

ทีเ่ป็นวัดพทุธมหายานเกา่แกแ่หง่เมอืงญาจาง ทางชายฝ่ังตอนกลางของเวยีดนาม ทีน่ีม่พีระพทุธรปู

องคใ์หญ ่สงูประมาณ 14 เมตร ประทับบนยอดเขา พรอ้มกบัรปูปัน้เจ็ดอรหันตแ์ละมงักรคูย่าวกวา่ 7 

เมตร ซึง่มสีวยงามอลังการเป็นอยา่งมาก 

นําท่านเดนิทางสู ่โบสถญ์าจาง (NHA TRANG CATHEDRAL) โบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงญาจาง 

ตัง้อยู่บนยอดเขาสงูทีส่ามารถมองเห็นสถานีรถไฟญาจาง ถูกสรา้งขึน้ในสไตลโ์กธคิของฝร่ังเศสโดย 

PRIEST LOUIS VALLET ในชว่งตน้ศตวรรษที ่19 ไดม้กีารใหบ้รกิารชมุชนคาทอลกิในทอ้งถิน่โดยมี

การจัดพธิมีสิซาระหวา่งเวลา 05:00 – 18:30 น.ทกุวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB สถานทีท่ีต่ดิอนัดับ 1 ใน 5 

ของญาจาง ทีเ่มือ่มาถงึเมอืงญาจางจะตอ้งไปสกัครัง้ SKYLIGHT ROOFTOP เป็นบารท์ีอ่ยูบ่นดาดฟ้า 



  

 

ใหท้า่นไดช้มววิเมอืงญาจางแบบ 360 องศา  ตืน่เตน้กบั Skywalk ทางเดนิกระจกใสทีย่ืน่ออกไป 

ทา่นสามารถมองเห็นบรรยากาศสวยๆทีอ่ยูใ่ตพ้ืน้กระจกไดท้ัง้หมด อกีทัง้ดืม่ดํา่กบับรรยากาศพระ

อาทติยต์กรมิทะเล พรอ้มจบิเครือ่งดืม่ SOFT DRINK เย็นๆ ทา่นละ 1 แกว้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (2)  

ทีพ่กั  โรงแรม Galiot Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีส่อง วนิเพริล์แลนดท์ ัง้วนั – ตลาดดมั-**พกัโรงแรม 5 ในเครอืวนิเพริล์** 
 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วนิเพริล์แลนด ์(VINPEARL LAND) สวรรคแ์หง่การพักผอ่นระดับโลก ซึง่ตัง้อยู่

บน 1 ใน 29 อา่วทีส่วยทีส่ดุในโลก ทีน่ีไ่ดนํ้าสวนสนุกและสวนน้ํามารวมกนัไวท้ีร่มิชายหาดญาจาง 

และยงัมกีจิกรรมทีเ่หมาะสําหรับนักทอ่งเทีย่วทกุวัย นําทา่นขึน้กระเชา้เพือ่เขา้ไปยงัเกาะ 

VINPEARL LAND ซึง่กระเชา้นีเ้ป็นกระเชา้ทีใ่หญท่ีย่าวทีส่ดุในโลกซึง่มคีวามยาวถงึ 3,320 เมตร 

นําสมัผัสกบัสวรรคแ์หง่ความบนัเทงิทีไ่ดก้ารรับรองโดยกรมการทอ่ง เทีย่วเวยีดนาม วา่เป็นสวนสนุกที่

น่าดงึดดูทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม จากนัน้ใหท้กุทา่นเต็มอิม่กบักจิกรรมมากมายบนเกาะ 

VINPEARL LAND 

ซึง่พืน้ทีภ่ายใน แบง่ออกเป็น 4 โซนหลกัๆ ไดแ้ก ่ 

 สวนนํา้ Splash Bay สวนน้ําทีร่วบรวมความสนุกไวใ้นทีเ่ดยีว พรอ้มกบัเครือ่งเลน่อกีมากมาย 

บนพืน้ทีก่วา่ 4,200 ตารางกโิลเมตร ภายในสวนน้ําแบง่ออกเป็น 3 โซน ไดแ้ก ่Amusement 

Ride Zone รวมเครือ่งเลน่หวาดเสยีว ตามดว้ย Family and Children Games Area เหมาะ

สําหรับเด็กๆ มสีระน้ําไซสเ์ล็ก ปิดทา้ยดว้ย Beach Sport Games แหลง่รวมกจิกรรมเอ็กซต์รมี

ทางน้ําไวใ้หค้นรักการผจญภยัขัน้สดุ (สําหรับทา่นทีต่อ้งการเลน่สวนน้ํา แนะนําใหเ้ตรยีมชดุ

วา่ยน้ําไปดว้ย) 

 สวนสนกุ ทีร่วบรวมเครือ่งเลน่ทีไ่ดรั้บประกนัมาตรฐานความปลอดภยัจากทั่วโลกโดยเฉพาะ 

รถไฟเหาะ Alpine Coaster เป็นรถไฟเหาะบนเกาะแหง่แรกของเอเชยีระยะทางกวา่ 1.76 

กโิลเมตร ทีจ่ะทําใหท้า่นตืน่เตน้ระทกึใจไมแ่พท้ีอ่ ืน่ เครือ่งเลน่ Roller Coaster ใหท้า่นได ้

เตมิประสบการณ์มนัส์ๆ  และยงัมทีัง้สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ใหท้า่นไดเ้ลอืกเลน่กนัอยา่งจุ

ใจ 

 อควาเรยีม สถานทีท่ีร่วบรวมพันธส์ตัวน้ํ์ากวา่ 30,000 ชนดิ เชน่ ฉลามสเีทา ปลากระเบน เตา่

ทะเล ทีน่ีย่งัมอีโุมงคใ์ตน้ํ้า ซึง่จะทําใหรู้ส้กึเหมอืนเดนิเดนิอยูใ่นโลกใตท้อ้งทะเล 

 Vinpearl Land Safari สวนสตัวท์ีร่วมสตัวบ์กน่ารักไวม้ากมาย ใหท้กุทา่นรวมถงึนอ้งๆ หนูๆ 

ไดช้มและสมัผัสแบบตวัเป็นๆ และสวนดอกไม ้Bloom Hill ภายในโดมขนาดใหญแ่หง่นีไ้ด ้

รวมไมด้อกนานาพันธุ ์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) 

ท่านสามารถสนุกสนานกับกจิกรรมต่างๆบนเกาะวนิเพริ์ลไดต้ามอัธยาศัยหรอืท่านอยากพักผ่อนชม
บรรยากาศทะเลเวยีดนามใตบ้รรยากาศสบายๆก็สามารถเชน่กนั 
 
 
   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต ์บนเกาะวนิเพริล์แลนด ์(4) 
 อสิระใหท้กุทา่นไดส้นกุสนานกบัสวนสนกุ ของ VINPEARL LAND กบัเครือ่งเลน่หลากหลาย

แนวที ่ทกุเครือ่งเลน่รับประกนัมาตรฐานความปลอดภยัจากทัว่โลก โดยเฉพาะ รถไฟเหาะ Alpine 

Coaster เป็นรถไฟเหาะบนเกาะแหง่แรกของเอเชยีระยะทางกวา่ 1.76 กโิลเมตร ทีจ่ะทําใหท้า่น

ตืน่เตน้ระทกึใจไมแ่พท้ีอ่ ืน่ เครือ่งเลน่ Roller Coaster ใหท้า่นไดเ้ตมิประสบการณ์มนัส์ๆ  และยงัมทีัง้

สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ใหท้า่นไดเ้ลอืกเลน่กนัอยา่งจใุจ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลา นําท่านขึน้กระเชา้กลบัสู่ตวัเมอืงญาจาง จากนั้น นําท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดดมั  
ตลาดนัดแห่งใหญ่ในญาจาง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1972 เป็นตลาดทีม่สีนิคา้ใหช้อ้ปป้ิงมากมาย ซึง่เป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงญาจางแห่งนี้ ดว้ยตัวตกึรูปทรงดอกบัวและมสีนิคา้มากกว่า 3,000 รายการ จะซือ้
ของใชเ้อง หรือซือ้ของฝากเพือ่นๆ ทีเ่มอืงไทยก็ได ้เพราะมขีองพื้นเมอืงเวียดนามเยอะมาก และมี
อาหารทะเลใหเ้ลอืกซือ้อกีมากมาย ตืน่ตาตืน่ใจสําหรับคนชอบเดนิเลน่ทีต่ลาดไมน่อ้ย 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5)  

ทีพ่กั โรงแรม VINPEARL CONDOTEL EMPIRE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงญาจาง–ทา่อากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง – กรงุเทพฯ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง ประเทศเวยีดนาม 

เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
  

10.30 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD647  

12.15 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ ทา่นละ 800 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมาย

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 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 800 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึน้ตํ่า 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

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 ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 



  

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

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 อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นชํารดุ และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิไมว่า่กรณีใดๆทัง้สนิ เนือ่งจากทางบรษัิทไดม้กีารชําระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 



  

 

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 ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ 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    


