
  

 

 

 

เวยีดนามใต ้ญาจาง วนิเพริล์ 
3วนั2คนื ซุปตาร.์..พาไปฟิน 

กาํหนดการเดนิทาง เดอืนพฤศจกิายน2562 - มนีาคม 2563 
โดยสายการบนิ  AIR ASIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิแอรเ์อเชยี 
ชมเมอืงญาจางเมอืงตากอากาศรมิทะเลที8สวยตดิอนัดบัของเวยีดนาม  

สนกุสดุเหวี8ยงกบักจิกรรมอนัหลากหลายเหมาะสําหรบัทกุเพศทกุวยั ไมว่า่จะเป็น 



  

 

 

 

สวนสนุก สวนนํ ;า ณ วนิเพริล์แลนดแ์บบเต็มวนั ชม SKYWALK ทางเดนิกระจกสดุ
หวาดเสยีวที8 SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB พรอ้มดื8มดาํกบับรรยากาศ 

พระอาทติยต์กและววิเมอืงญาจางแบบ360องศาและจบิเครื8องดื8มเย็นๆ  
พกัโรงแรม 5 ดาวในเครอืวนิเพริล์กรุป๊ 

มนํี ;าดื8มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี8ยว 

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

08-10 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 



  

 

 

 

**จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัXวเครื8องบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 
*ต ัXวเครื8องบนิสําหรบั Infant 2,900 บาท/ทา่น* 

 
 

ราคานี;ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่นของ
หวัหนา้ทวัรท์ ี8ดแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง – ปราสาทโพนากา-วดัลองเซนิ-
โบสถญ์าจาง- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB 

 
05.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ชั �น 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 1 

เคาน์เตอร ์1-2 สายการบนิ AIR ASIA (FD)  โดยมเีจา้หนา้ที%คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับ
ทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ  

 

07.55 น. ออกเดนิทางสู่ทา่อากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ 
AIR ASIA เที8ยวบนิที8 FD646  

 

10.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาตราง ประเทศเวยีดนาม 
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นรับสมัภาระ หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางสูต่ัว
เมอืงญาตราง เพื%อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิ8นประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิ8น
ประเทศไทย)  
เมอืงญาจาง เมอืงชายหาดชั �นเลศิของประเทศเวยีดนาม ดว้ยเป็นที%ตั �งของชายหาดสทีองที%ทอดยาว 6 
กโิลเมตร พรอ้มววิของทวิเขาเป็นฉากหลัง และยังอยูไ่มไ่กลจากหมูเ่กาะอื%นๆ ที%นี%จงึเป็นจดุหมายที%สมบรูณ์
แบบสําหรับผูค้ลั%งไคลใ้นกฬีาทางนํ�า ผูท้ี%ชื%นชอบการอาบแดด และผูท้ี%รักในรสชาตขิองอาหารทะเล 
นอกจากนี� ยังมคีวามบนัเทงิยามคํ%าคนื จงึทําใหเ้ป็นสถานที%ยอดนยิมสําหรับนักทอ่งเที%ยวที%เดนิทางเป็นรปูตัว
เอสเลาะมาตามชายฝั%งทะเลของเวยีดนาม   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ณ ภตัตาคารพื;นเมอืง (1) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัโพนากา เยี8ยมชม ปราสาทโพนคร อยูใ่นชว่งครสิตศ์ตวรรษที% 2โบราณสถานแหง่นี�
เป็นอทิธพิลของอาณาจักรจามปา มคีวามเกา่แกแ่ละโดดเดน่ ลักษณะของปราสาทนั�นจะเป็นอฐิแดงขนาด
ใหญ ่โดยสรา้งขึ�นเพื%อประดษิฐานเทพสตรภีควต ีในอดตีเป็นที%บชูาเทพเจา้ในศาสนาฮนิด ูแตปั่จจบุนัก็ยังคง
เป็นที%ไหวส้กัการะเทพเจา้ของชาวเวยีดนามอยู ่

จากนั�นนําทา่นไหวพ้ระเสรมิสริมิงคลใหช้วีติที%วดัลองเซนิ(Long Son Pago) วัดนี�ตั �งอยูเ่นนิเขามังกรที%
เป็นวัดพทุธมหายานเกา่แกแ่หง่เมอืงญาจาง ทางชายฝั%งตอนกลางของเวยีดนาม ที%นี%มพีระพทุธรปูองคใ์หญ ่
สงูประมาณ 14 เมตร ประทับบนยอดเขา พรอ้มกบัรปูปั�นเจ็ดอรหันตแ์ละมังกรคูย่าวกวา่ 7 เมตร ซึ%งมสีวยงาม
อลังการเป็นอยา่งมาก 

นําทา่นเดนิทางสู ่โบสถญ์าจาง (NHA TRANG CATHEDRAL) โบสถท์ี%ใหญท่ี%สดุในเมอืงญาจาง ตั �งอยู่
บนยอดเขาสูงที%สามารถมองเห็นสถานีรถไฟญาจาง ถูกสรา้งขึ�นในสไตลโ์กธคิของฝรั%งเศสโดย PRIEST 
LOUIS VALLET ในชว่งตน้ศตวรรษที% 19 ไดม้กีารใหบ้รกิารชมุชนคาทอลกิในทอ้งถิ%นโดยมกีารจัดพธิมีสิซา
ระหวา่งเวลา 05:00 – 18:30 น.ทกุวัน 

 

 

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

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



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB สถานที%ที%ตดิอนัดับ 1 ใน 5 ของญา
จาง ที%เมื%อมาถงึเมอืงญาจางจะตอ้งไปสกัครั �ง SKYLIGHT ROOFTOP เป็นบารท์ี%อยูบ่นดาดฟ้า ใหท้า่นไดช้ม
ววิเมอืงญาจางแบบ 360 องศา  ตื%นเตน้กบั Skywalk ทางเดนิกระจกใสที%ยื%นออกไป ทา่นสามารถมองเห็น
บรรยากาศสวยๆที%อยูใ่ตพ้ื�นกระจกไดทั้ �งหมด อกีทั �งดื%มดํ%ากบับรรยากาศพระอาทติยต์กรมิทะเล พรอ้มจบิ
เครื8องดื8ม SOFT DRINK เย็นๆ ทา่นละ 1 แกว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
คํ8า  รบัประทานอาหารคํ8า ณ ภตัตาคารพื;นเมอืง (2)  
ที8พกั  โรงแรม Galiot Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัที8สอง วนิเพริล์แลนดท์ ั;งวนั – ตลาดดมั-**พกัโรงแรม 5 ในเครอืวนิเพริล์** 
 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่วนิเพริล์แลนด ์(VINPEARL LAND) สวรรคแ์หง่การพักผอ่นระดับโลก ซึ%งตั �งอยูบ่น 1 
ใน 29 อา่วที%สวยที%สดุในโลก ที%นี%ไดนํ้าสวนสนุกและสวนนํ�ามารวมกนัไวท้ี%รมิชายหาดญาจาง และยังมี
กจิกรรมที%เหมาะสําหรับนักทอ่งเที%ยวทกุวัย นําทา่นขึ;นกระเชา้เพื8อเขา้ไปยงัเกาะ VINPEARL LAND 
ซึ%งกระเชา้นี�เป็นกระเชา้ที%ใหญท่ี%ยาวที%สดุในโลกซึ%งมคีวามยาวถงึ 3,320 เมตร นําสมัผัสกบัสวรรคแ์หง่ความ
บนัเทงิที%ไดก้ารรับรองโดยกรมการทอ่ง เที%ยวเวยีดนาม วา่เป็นสวนสนุกที%น่าดงึดดูที%สดุของประเทศเวยีดนาม 
จากนั�นใหท้กุทา่นเต็มอิ%มกบักจิกรรมมากมายบนเกาะ VINPEARL LAND 

ซึ%งพื�นที%ภายใน แบง่ออกเป็น 4 โซนหลักๆ ไดแ้ก ่ 

• สวนนํ;า Splash Bay สวนนํ�าที%รวบรวมความสนุกไวใ้นที%เดยีว พรอ้มกบัเครื%องเลน่อกีมากมาย บน
พื�นที%กวา่ 4,200 ตารางกโิลเมตร ภายในสวนนํ�าแบง่ออกเป็น 3 โซน ไดแ้ก ่Amusement Ride 
Zone รวมเครื%องเลน่หวาดเสยีว ตามดว้ย Family and Children Games Area เหมาะสําหรับเด็กๆ 



  

 

 

 

มสีระนํ�าไซสเ์ล็ก ปิดทา้ยดว้ย Beach Sport Games แหลง่รวมกจิกรรมเอ็กซต์รมีทางนํ�าไวใ้หค้นรัก
การผจญภัยขั �นสดุ (สําหรับทา่นที%ตอ้งการเลน่สวนนํ�า แนะนําใหเ้ตรยีมชดุวา่ยนํ�าไปดว้ย) 

• สวนสนุก ที%รวบรวมเครื%องเลน่ที%ไดรั้บประกนัมาตรฐานความปลอดภัยจากทั%วโลกโดยเฉพาะ รถไฟ
เหาะ Alpine Coaster เป็นรถไฟเหาะบนเกาะแหง่แรกของเอเชยีระยะทางกวา่ 1.76 กโิลเมตร ที%
จะทําใหท้า่นตื%นเตน้ระทกึใจไมแ่พท้ี%อื%น เครื%องเลน่ Roller Coaster ใหท้า่นไดเ้ตมิประสบการณ์
มันส์ๆ  และยังมทัี �งสวนสนุกในรม่และกลางแจง้ใหท้า่นไดเ้ลอืกเลน่กนัอยา่งจใุจ 

• อควาเรยีม สถานที%ที%รวบรวมพันธส์ตัวนํ์�ากวา่ 30,000 ชนดิ เชน่ ฉลามสเีทา ปลากระเบน เตา่ทะเล 
ที%นี%ยังมอีโุมงคใ์ตนํ้�า ซึ%งจะทําใหรู้ส้กึเหมอืนเดนิเดนิอยูใ่นโลกใตท้อ้งทะเล 

• Vinpearl Land Safari สวนสตัวท์ี%รวมสตัวบ์กน่ารักไวม้ากมาย ใหท้กุทา่นรวมถงึนอ้งๆ หนูๆ ได ้
ชมและสมัผัสแบบตัวเป็นๆ และสวนดอกไม ้Bloom Hill ภายในโดมขนาดใหญแ่หง่นี�ไดร้วมไม ้
ดอกนานาพันธุ ์และไมด้อกที%ข ึ�นชื%อจากหลากหลายประเทศมาใหท้า่นไดช้ม  
สําหรบัทา่นที8อยากชมโชวต์า่งๆ ทาง VINPEARL LAND ยงัมโีชวต์า่งๆใหช้มดงันี; 
การแสดงของปลาโลมาและแมวนํ ;า(Dolphin&Seal Show) เวลา 14.00-14.30  
การแสดงนางเงอืก (Mermaid Show)                                  เวลา 15.00-15.10  
การแสดงใหอ้าหารสตัวนํ์ ;า (Feeding Show)                     เวลา 17.00-17.15 
การแสดงขบวนพาเหรด (Carnival Show)                        เวลา 16.15-16.45 

      (เวลาการแสดงอาจมกีารเปลี8ยนแปลงตามความเหมาะสมดงัน ั;นแนะนําใหท้า่นเช็คกบัเจา้หนา้ที8อกีคร ั;ง) 

ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเกาะวินเพิร์ลไดต้ามอัธยาศัยหรือท่านอยากพักผ่อนชม
บรรยากาศทะเลเวยีดนามใตบ้รรยากาศสบายๆก็สามารถเชน่กนั 
 
 
   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ต ์บนเกาะวนิเพริล์แลนด ์(4) 
 อสิระใหท้กุทา่นไดส้นกุสนานกบัสวนสนุก ของ VINPEARL LAND กบัเครื%องเลน่หลากหลายแนวที% 

ทกุเครื%องเลน่รับประกนัมาตรฐานความปลอดภัยจากทั%วโลก โดยเฉพาะ รถไฟเหาะ Alpine Coaster เป็น
รถไฟเหาะบนเกาะแหง่แรกของเอเชยีระยะทางกวา่ 1.76 กโิลเมตร ที%จะทําใหท้า่นตื%นเตน้ระทกึใจไมแ่พท้ี%
อื%น เครื%องเลน่ Roller Coaster ใหท้า่นไดเ้ตมิประสบการณ์มันส์ๆ  และยังมทัี �งสวนสนุกในรม่และกลางแจง้
ใหท้า่นไดเ้ลอืกเลน่กนัอยา่งจใุจ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นขึ;นกระเชา้กลบัสูต่วัเมอืงญาจาง จากนั�น นําท่านชอ้ปปิ�งที% ตลาดดมั  ตลาดนัด
แห่งใหญใ่นญาจาง สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1972 เป็นตลาดที%มสีนิคา้ใหช้อ้ปปิ�งมากมาย ซึ%งเป็นสัญลักษณ์ของ
เมอืงญาจางแห่งนี� ดว้ยตัวตกึรูปทรงดอกบัวและมสีนิคา้มากกว่า 3,000 รายการ จะซื�อของใชเ้อง หรอืซื�อ
ของฝากเพื%อนๆ ที%เมอืงไทยก็ได ้เพราะมขีองพื�นเมอืงเวยีดนามเยอะมาก และมอีาหารทะเลใหเ้ลอืกซื�ออกี
มากมาย ตื%นตาตื%นใจสําหรับคนชอบเดนิเลน่ที%ตลาดไมน่อ้ย 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5)  

ที8พกั โรงแรม VINPEARL CONDOTEL EMPIRE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที8สาม เมอืงญาจาง–ทา่อากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง – กรงุเทพฯ 



  

 

 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิามรญั เมอืงญาจาง ประเทศเวยีดนาม เพื%อ
เดนิทางกลับประเทศไทย 
  

10.30 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA เที8ยวบนิที8 FD647  
12.15 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ ทา่นละ 800 บาท** 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั;งนี;เพื8อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิx :  รายการทวัรส์ามารถเปลี8ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื8องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที8ยว ตามกฎหมายของประเทศ
เวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั8วโมง มอิาจเพิ8มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ั;งนี;ข ึ;นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั;นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิxในการปรบัเปลี8ยนเวลา
ทอ่งเที8ยวตามสถานที8ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัqวเครื%องบนิไป-กลับตามรายการที%ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที%พักตามที%ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที%ตา่งๆ ตามรายการที%ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที%ระบ ุ  

� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ%น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที%ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื%อนไขตามกรรมธรรม)์ 

� ภาษีมลูคา่เพิ%ม 7 % และภาษีหัก ณ ที%จา่ย 3% 

อตัราคา่บรกิารนี;ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื%องดื%ม คา่ซกัรดี           คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที%มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายื%นรอ้งขอวซี่าอกีครั �ง (เนื%องจากทางเวยีดนามได ้
ประกาศยกเวน้การยื%นวซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี%ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 
วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที%กระเป๋าสัมภาระที%มีนํ�าหนักเกนิกว่าที%สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที%สายการบนิเรยีกเก็บเพิ%ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัqวเครื%องบนิไปแลว้ 

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



  

 

 

 

 
เดนิทางขึ;นตํ8า 20 ทา่น หากตํ%ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี%จะชาํระคา่บรกิารเพิ%ม
เพื%อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี%จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvในการ
งดออกเดนิทางและเลื%อนการเดนิทางไปในวันอื%นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ื8อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากที%ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� จอยแลนดไ์มเ่อาต ัXวหกั 2,000 บาท/ทา่น 

� สว่นที%เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที%กําหนด ขออนุญาตตัดที%นั%งใหล้กูคา้ทา่นอื%นที%รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื%อนไข 

• เมื%อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื%อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที%ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื8อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื8อสํารองที8น ั8ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื8อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที8ยวทรปิใด, วนัที8ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิxไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื8อ-นามสกลุ และอื8นๆ เพื8อใชใ้นการจองต ัXวเครื8องบนิท ั;งส ิ;น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ%า 2 
หนา้หากไมม่ั%นใจโปรดสอบถาม 

เง ื8อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื%องจากเป็นราคาตัqวเครื%องบนิโปรโมชั%น เมื%อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื%อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที%กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที%ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิvที%จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื%อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ%ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิv ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั;งหมดกอ่นทําการจอง เพื8อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิxท ี8จะเลื8อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ;นในกรณีที8มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิvการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ%ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิvในการเปลี%ยนเที%ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื%องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ%งของผดิกฎหมาย ซึ%งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ%งของสูญหาย อันเนื%องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที%ยวเอง  

6. เมื%อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื%อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที%ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ%ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที%พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ%งอาจจะปรับเปลี%ยนตามที%ระบใุนโปรแกรม  



  

 

 

 

8. การจัดการเรื%องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที%เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี% / ปลอด
บหุรี%ได ้โดยอาจจะขอเปลี%ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี%พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื%องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที%ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที%ยว อันเนื%องมาจากการกระทําที%ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื%น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี%ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ%ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเที%ยวและ ชอ้ปปิ�งแต่ละสถานที%นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซึ%งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที%ตอ้งเรง่รบี เพื%อใหไ้ดท้อ่งเที%ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื%มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที%ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั%วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ
เพิ%มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิvในการปรับเปลี%ยนเวลาทอ่งเที%ยวตามสถานที%ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที%พาสปอรต์ของทา่นชํารุด และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvในการคนืเงนิ
ไมว่า่กรณีใดๆทั�งสนิ เนื%องจากทางบรษัิทไดม้กีารชาํระคา่ใชจ้า่ยทั �งหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื%อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ%ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที%ใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื8อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื8อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื%นตามที%ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื%นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื8อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื8อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลาํดบั ชื8อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื8อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


