
#15553 ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน ญาจาง 4 วัน 3 คืน
สวนสนุกวินเพิรล ทุงดอกไฮเดรนเยีย บิน PG
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน ญาจาง ตลาดไนทบารซา วัดตั๊กลัม บานเพ้ียน
นํ้าตกดาลันลา ลําธารนางฟา ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง วัดโพนากา ปราสาท
โพนคร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกามรัญ - ญาจาง - ดาลัด - ทุงดอกไฮ
เดรนเยียร - ตลาดไนทบาซารดาลัด   

Kings Hotel หรือ
เทียบเทา

2 วัดตัก๊ลัม - บานเพ้ียน - น้ําตกดาตันลา - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - มุยเน - ลําธาร
นางฟา Fairly Stream   

Ttc or Blue Bay
หรือเทียบเทา

3 ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ญาจาง - สวนสนุกวินเพิรล ญาจาง   
Sen Viet Nha
Trang หรือเทียบเทา

4 วัดโพนากาจาม (ปราสาทโพนคร) - ทาอากาศยานกามรัญ - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

24 เม.ย. 65 - 27 เม.ย.
65

฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿3,000

1 พ.ค. 65 - 4 พ.ค. 65 ฿15,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿3,000

3 พ.ค. 65 - 6 พ.ค. 65 ฿12,900 ฿12,900 ฿11,900 ฿3,000

8 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿3,000

22 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿3,000

12 มิ.ย. 65 - 15 มิ.ย. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿3,000

26 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿3,000

3 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿3,000

10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿3,000

24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿3,000

31 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿3,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกามรัญ - ญาจาง -
ดาลัด - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - ตลาดไนทบาซารดาลัด

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคานเตอร F สายการบินบางกอกแอรเวย Bangkok Airway
(PG) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

10.20 น. ออกเดินทางสู เมืองญาตราง โดยเท่ียวบิน PG993 ** บริการอาหารบนเครื่อง**

บาย

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินกามรัญ Cam Ranh ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นท่ี
เวียดนาม เทากับประเทศไทย)เดินทางเขาสูเมืองญาตราง เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เป็นท่ีทองเท่ียวสําคัญของ
เวียดนาม และเป็นศูนยกลางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาตรางมีสภาพภูมิอากาศท่ีดีและสามารถทองเท่ียว
ไดเกือบท้ังปี

นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกลาวขานวาเป็นเมืองแหง “ปารีสตะวัน
ออก” เมืองแหงดอกไม เมืองแหงดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก“ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองน้ีอยูบน
เขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ําทะเล ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติสวยงามชมสถาปัตยกรรมแบบท้ังสมัยเกาและสมัยใหม
ลอมรอบดวยทิวทัศน เป็นหมูบานท่ีเต็มไปดวยสีสันสวยงาม

นําทานเท่ียวชม ทุงดอกไฮเดรนเยีย ท่ีเบงบานอยูเต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงถือวาสวนไฮเดรนเยียแหงน้ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวอันดับตนๆ
ท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมาเย่ียมชมไดเป็นอยางดี และใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

จากนั้นหลังอาหารนําทาน ชอปป้ิงตลาดไนทบารซาของเมืองดาลัด ใหทานไดเลือกซ้ือสินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, เสื้อกัน
หนาว,ผลไมฤดูหนาวท้ังสดและแหง, ผักนานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นตน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร แบบ BBQ BUFFET

พักท่ี Kings Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานกามรัญ บาย

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูบริเวณอาวกามรัญ เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการเมืองญา
จาง ซ่ึงตั้งอยูหางไปทางเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 วัดตั๊กลัม - บานเพี้ยน - น้ําตกดาตันลา - รถรางโรลเลอรโคส
เตอร - มุยเน - ลําธารนางฟา Fairly Stream

** บริการอาหารบนเครื่อง**

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ญาจาง

ดาลัด

ทุงดอกไฮเดรนเยียร

ตลาดไนทบาซารดาลัด

ไดรับสมญานามวา “หยกเขียวแหงประเทศเวียดนาม” เป็นเมืองทองเท่ียวทางทะเล อยูใน
จังหวัดค้ัญฮหวา ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองในเมืองทองเท่ียวริมทะเลอันลือชื่อ มี
ชายหาดและทะเลท่ีเหมาะแกการดําน้ํา

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเลียนเคือง ตั้งอยูสูงเหนือระดับน้ําทะเล 1,500 เมตร บน
ท่ีราบสูงลางเบียน ดาลัดเป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวยอดนิยมท่ีสุดตลอดกาลของเวียดนาม
ชื่อเมืองนั้นแปลวาเมืองแหงสนพันตน และยังถูกเรียกวาเมืองท่ีแหงใบไมผลิ ซ่ึงมาจาก
อากาศท่ีเย็นสบายกําลังดีตลอดท้ังปี

เป็นสวนดอกไมท่ีมีดอกไฮเดรนเยียรสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปท่ัวสวน และเป็น
อีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองดาลัดท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามน่ีไวเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม

ไนทมาเก็ตท่ีเมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดินท่ีอยูริมถนนเสนลางดานหนาตลาดดาลัด มี
รานเสื้อผา รานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาป่ันเลน มีศิลปินมารับวาดรูป
เหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม และอ่ืนๆ มากมายใหนักทองเท่ียวเดินชมกันไดตาม
อัธยาศัย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บารบีคิวบุฟเฟต

 Kings Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทาน น่ังกระเชาไฟฟา ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระท่ี วัดตัก๊ลัม (Truc Lam) วัดพุทธในนิกาย
เซน (ZEN)แบบญ่ีป ุน ภายในวัดตกแตงสวยงามดวยสวนดอกไม

นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ
เวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”

นําทานเดินทางสู น้ําตกดาลันลา (Dalanla Waterfall) ซ่ึงเป็นน้ําตกท่ีขนาดไมใหญมาก แตสวยงามมากเน่ืองจากสภาพ
แวดลอมตางๆท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็นจํานวนมาก รอบๆน้ําตกมีเครื่องเลนซ่ึงใชธรรมชาติมาเป็น
สวนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การน่ังรถราง Roller Coaster ลงไปชมน้ําตก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู มุยเน จังหวัดฟานเทียด (PhanThiet) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหวางทางทานจะไดชม
ธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบานจะประกอบอาชีพ ทําไร ทําสวน เป็นวิถิชีวิตท่ีเรียบงาย สิ่งท่ีทานจะไดสัมผัสคือ การ
จราจรท่ีคับค่ังเต็มไปดวยจักรยานยนต ในเมืองโฮจิมินหซิตี้ท่ีมีมากท่ีสุดในโลก ประมาณ 7 ลานคัน สิ่งแรกท่ีจะติดตราตรึงใจ
และคงอยูในโสตประสาทคุณมิรูลืมคือ "เสียงแตรรถ"

นําทานเท่ียวชม ลําธารนางฟา Fairy Stream ลําธารน้ําสายเล็กๆท่ีไหลลัดเลาะผานโตรกหนาผาไปยังทะเล ดินในบริเวณ
ลําธารท่ีน้ําไหลผานไปมีลักษณะเน้ือละเอียดเป็นดินสีแดงอมสม ตัดกับเมฆขาว

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู SEA FOOD

พักท่ี Ttc or Blue Bay หรือเทียบเทา

วัดต๊ักลัม

บานเพี้ยน

นํ้าตกดาตันลา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดตัก๊ลัมวัดพุทธในนิกายเซนแบบญ่ีป ุน ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง ภายในวัดมีสิ่ง
กอสรางท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบลอมรอบไปดวยดอกไมท่ีผลิ
ดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเป็นหน่ึงในวัดท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด

ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นมาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว "เทพนิยาย" โดยท่ี
ตัวตึกหนาตาออกมาเหมือนตนไม และดวยการออกแบบและตกแตงภายในท่ีแปลก
ประหลาด ทําใหขึ้นชื่อเรื่องความเพีย๊น

น้ําตกดาตันลา ไดชื่อวาเป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลัด อยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ
5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกท่ีไมใหญมากแตมีความสวยงามเน่ืองจากสภาพ
แวดลอมตางๆ ท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็นจํานวนมาก



วันท่ี 3 ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ญาจาง - สวนสนุกวินเพิรล
ญาจาง

รถรางโรลเลอรโคสเตอร
ใหทานเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอรโคสเตอร ทาทายความหวาดเสียว ผานผืนปาอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางของน้ําตกดาทันลา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มุยเน

ลําธารนางฟา Fairly Stream

 บาย

เป็นเมืองตากอากาศชั้นดีของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูชายฝ่ังทะเลของจังหวัดบิ่ญถวน ใน
ภูมิภาคภาคกลางตอนใตของประเทศเวียดนาม ซ่ึงอยูหางจากเมืองโฮจิมินห ประมาณ
230 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองแหงน้ีมีชื่อเสียงในเรื่องของ
ชายหาดท่ีเงียบสงบ และทะเลทรายอันกวางใหญ

เป็นธารน้ําสีแดงธรรมชาติท่ีเป็นจุดทองเท่ียวแลนมารคหน่ึงเมื่อไดมาเยือนมุยเน ท่ีน่ีนัก
ทองเท่ียวจะไดเห็นความงดงามของผืนน้ําตื้นอันสดชื่น ชั้นดินท่ีสูงลดล่ันกัน สลับกับ
สีสันของดินทรายท่ีสวยงาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ซีฟ ูด

 Ttc or Blue Bay หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนั้นชมและสัมผัส ความย่ิงใหญเม็ดทรายละเอียดสีขาวมองของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) แถมฟรีคารถจิฟ๊
หรือท่ีเรียกวาทะเลทรายขาวทะเลทรายท่ีใหญท่ีสุดของเวียดนามหรือ ซาฮารา แหงเวียดนาม

นําทานชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากและอยูใกลชายทะเลเม็ด
ทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแปง เนินทรายจะเปล่ียนรูปรางไปตามแรงลมท่ีพัดผาน

จากนั้นเดินทางเขาสูเมือง ญาตราง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เป็นท่ี
ทองเท่ียวสําคัญของเวียดนาม และเป็นศูนยกลางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาตรางมีสภาพภูมิอากาศท่ีดี
และสามารถทองเท่ียวไดเกือบท้ังปี และในดานประวัติศาสตรเมืองน้ีเคยเป็นสวนของอาณาจักรจามปา ซ่ึงมีหลักฐานเป็น
ปราสาทหินแบบจามท่ีหลงเหลืออยู

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู สวนสนุกวินเพิรล (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญและครบวงจรแหงใหม ของ
ประเทศเวียดนาม แบงออกเป็น 4 โซนใหญๆ ท้ังสวนน้ํา ท่ีมีชายหาดจําลองใหไดน่ังพักผอนหยอนใจหรือสามารถลงเลนน้ําได

่ ่ ่ ่ ่



วันท่ี 4

 หมายเหตุ **สําหรับทานท่ีตองการลงเลนสวนน้ํา กรุณาเตรียมชุดวายน้ําสําหรับเปียก 1 ชุด**

สวนสนุกกลางแจงท่ีมีเครื่องเลนอันหวาดเสียวท่ีทันสมัยไดมาตรฐานระดับโลก สวนสนุกในรม มีเครื่องเลนท่ีนาสนใจคือ โรง
ภาพยนตร 5 มิติ สามารถสัมผัสไดท้ัง รูป รส กล่ิน เสียง

**สําหรับทานท่ีตองการลงเลนสวนน้ํา กรุณาเตรียมชุดวายน้ําสําหรับเปียก 1 ชุด**

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร LUXURY BUFFET SEAFOOD และกุงมังกร

พักท่ี Sen Viet Nha Trang หรือเทียบเทา

ทะเลทรายขาว

ทะเลทรายแดง

ญาจาง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทะเลทรายขาว เป็นทะเลทรายสีขาวอันกวางใหญท่ีตั้งอยูทางดานเหนือของเมืองมุยเน
หางไปประมาณ 20 กิโลเมตร มีทะเลสาบท่ีสวยงามขนาบขางของเนินทราย เรียกวา
"ทะเลสาบ Bau Trang" ซ่ึงครอบคลุมเน้ือท่ีมากถึง 70 เฮกเตอร กวางประมาณ 500
เมตร และลึกประมาณ 19 เมตร ในทะเลทรายมีทะเลสาบเล็กๆ อยูตรงกลาง ภายใน
ทะเลสาบเต็มไปดวยดอกบัวสีสันสดใส

ทะเลทรายแดง มีขนาดกวางใหญทอดตัวยาวตั้งแตริมฝ่ังทะเลเขาไปในตัวแผนดิน
ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 50 เฮกเตอร เวลาท่ีเหมาะสมในการเท่ียวชมคือชวงเชา หรือชวง
หลังจาก 15.00 น. เป็นตนไป เพราะกระแสลมไมแรงและแดดไมรอนมากจนเกินไป

ไดรับสมญานามวา “หยกเขียวแหงประเทศเวียดนาม” เป็นเมืองทองเท่ียวทางทะเล อยูใน
จังหวัดค้ัญฮหวา ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองในเมืองทองเท่ียวริมทะเลอันลือชื่อ มี
ชายหาดและทะเลท่ีเหมาะแกการดําน้ํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนสนุกวินเพิรล ญาจาง บาย

ท่ีน่ีเป็นสวนสนุกขนาดใหญและครบวงจรแหงใหมของประเทศเวียดนาม มีพ้ืนท่ีรวมกวา
50,000 ตารางเมตร มีระบบภูเขาเทียมขนาด 30,000 ตารางเมตรพรอมกับสวนน้ําท่ีทัน
สมัย ท่ีน่ีแบงออกเป็น 4 โซนใหญๆ ท้ังสวนน้ํา ท่ีมีชายหาดจําลอง สวนสนุกกลางแจงท่ีมี
เครื่องเลนอันหวาดเสียว ท้ังยังมีสวนสนุกในรมและโซนเกมสท่ีสนุกไดไมแพกัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู LUXURY BUFFET SEAFOOD และกุงมังกร

 Sen Viet Nha Trang หรือเทียบเทา



วัดโพนากาจาม (ปราสาทโพนคร) - ทาอากาศยานกามรัญ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ ** บริการอาหารบนเครื่อง**

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสู วัดโพนากา เย่ียมชม ปราสาทโพนคร อยูในชวงคริสตศตวรรษท่ี 2 โบราณสถานแหงน้ีเป็นอิทธิพลของอาณาจักร
จามปา มีความเกาแกและโดดเดน ลักษณะของปราสาทนั้นจะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ โดยสรางขึ้นเพ่ือประดิษฐานเทพสตรีภควตี
ในอดีตเป็นท่ีบูชาเทพเจาในศาสนาฮินดู แตปัจจุบันก็ยังคงเป็นท่ีไหวสักการะเทพเจาของชาวเวียดนามอยู

ไดเวลาสมควร เดินทางสู สนามบินกามรัญ Cam Ranh เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย

บาย

12.55 น. เดินทางกลับสู ประเทศไทย โดย สายการบินบางกอกแอรเวย Bangkok Airway (PG) เท่ียวบินท่ี PG994 **
บริการอาหารบนเครื่อง**

14.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วัดโพนากาจาม (ปราสาทโพนคร)

ทาอากาศยานกามรัญ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดแหงน้ีถูกสรางขึ้นระหวางศตวรรษท่ี 8 ถึง 11 โดยชาวจามผูเคยครองท่ีราบทางตอน
กลางของเวียดนาม ชาวจามซ่ึงเป็นชาวฮินดูมีตนกําเนิดมาจากภาษาสันสกฤต พวกเขา
มีชื่อเสียงในดานทักษะในการประติมากรรมและสถาปัตยกรรม และท้ิงมรดกของสิ่ง
ประดิษฐและการตั้งถิ่นฐานอยางปราสาทโพนครน้ีไว

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูบริเวณอาวกามรัญ เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหบริการเมืองญา
จาง ซ่ึงตั้งอยูหางไปทางเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี

บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา–ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปียกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือแมกระท่ังตราปั๊มลายการตูน ท่ีไมใชการ
ประทับตราอยางเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

การทองเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสงเสริมการทองเท่ียวดังกลาว คือ ราน
ยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เป็นตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว

อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาด
ของตามประเทศเวียดนาม 



 

การชําระเงิน
 

•    กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา
30 วัน(ในวันเวลาทําการ)  มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)

•    กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีท่ีคาทัวรมีราคา ตํ่ากวา 10,000 บาท 

 

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
 

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง

กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

รายละเอียดหองพักท่ีประเทศเวียดนาม

หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน(Triple
Room)หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเป็น 1เตียงใหญกับ 1 เตียง
เสริม

โรงแรมในเวียดนามหองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกี่หอง
ซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซ่ึงขึ้นอยู
กับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ
 

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทาง 30-45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําท้ังหมด

ยกเลิกภายใน 20 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย:

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


