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เส้นทางการเดินทาง 

วนัที  : กรุงเทพฯ - เมืองญาจาง - วินเพิร์ลแลนด ์(นงักระเชา้) - ชมโชวน์าํพุประกอบแสงสีเสียง - พกัโรงแรมระดบั  

ดาว บนเกาะวินเพร์ิล          (PG993 : 10.20-12.05 )                                                                                              

วนัที  : สวนสนุกวินเพิร์ล - วินเพร์ิลแลนด ์(นงักระเชา้) - เมืองญาจาง - โบสถญ์าจาง - วดัลองเซิน - ปราสาทโพนคร - 

ตลาดดมั 

วนัที  : เมืองญาจาง - ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ - กรุงเทพฯ          (PG994 : 12.55-14.40 ) 
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วนัท ี1 
กรุงเทพฯ - เมืองญาจาง - วนิเพร์ิลแลนด์ (นังกระเช้า) - ชมโชว์นําพุประกอบแสงสีเสียง -  

พักโรงแรมระดบั  ดาว บนเกาะ VINPEARL LAND          (PG993 : 10.20-12.05 )                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

.  น. 

 

 

 

 

 

 

 

พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน   เคาน์เตอร์ F โดยมีเจา้หน้าทีคอยให้การ

ตอ้นรับ (ระหว่างรอขึนเครือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ มอีาหาร และนํา

ดืมบริการ)               

. น. ออกเดินทางสู่ เมืองญาจาง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทียวบินที PG993 

(บนเครืองมีบริการอาหารและเครืองดืม) 

12.05 น. 

 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร เรียบร้อยแลว้นําท่านรับสัมภาระ หลงัจากนันนาํท่านเดินทางสู่ตวัเมืองญาจาง (เวลาทอ้งถินประเทศ

เวียดนามเหมือนกบัเวลาทอ้งถินประเทศไทย) เป็นเมืองชายฝังทะเลมีชายหาดอนัสวยงาม เป็นทีท่องเทียวสาํคญั

ของเวียดนาม และเป็นศูนยก์ลางการเมืองเศรษฐกิจ วฒันธรรม และเทคโนโลยี ญาจางมีสภาพภูมิอากาศทีดีและ

สามารถท่องเทียวไดเ้กือบท้งัปีและในดา้นประวติัศาสตร์เมืองนีเคยเป็นส่วนของอาณาจกัรจามปา ซึงมีหลกัฐาน

เป็นปราสาท หินแบบจามทีหลงเหลืออยู ่

 นาํท่านเดินทางสู่ วินเพิร์ลแลนด์ (VINPEAL LAND) โดยกระเช้าสู่เกาะวินเพิร์ลเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และ

ครบวงจรแห่งใหม่ ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น  โซนใหญ่ๆ ทังสวนนาํ  ทีมีชายหาดจาํลองให้ได้นัง

พกัผ่อนหยอ่นใจหรือสามารถลงเล่นนาํได ้สวนสนุกกลางแจง้ทีมีเครืองเล่นอนัหวาดเสียวทีทนัสมยัไดม้าตรฐาน

ระดบัโลก สวนสนุกในร่ม มีเครืองเล่นทีน่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์  มิติ สามารถสัมผสัไดท้งั รูป รส กลิน เสียง 

เหมือนท่านไดมี้ส่วนร่วมในหนังเลยทีเดียว อีกทงัยงัมีโซนเกมส์ ทีให้ท่านสามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมส์หยอด

เหรียญได ้และพิพิธภณัฑส์ัตวน์าํ ทีเป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ทีสุดของเวียดนาม จดัแสดงพนัธุ์สัตวน์าํหายากไว้

กวา่ ,  ชนิด 

สําหรับท่านทีอยากชมโชว์ต่างๆ ทาง VINPEARL LAND ยงัมีโชว์ต่างๆให้ชมดงันี 

การแสดงของปลาโลมาและแมวนํา (Dolphin&Seal Show)          เวลา . - .  น. 

การแสดงนางเงือก (Mermaid Show)                                            เวลา . - .  น. 

การแสดงขบวนพาเหรด (Carnial Show)                                      เวลา . - .  น. 

การแสดงให้อาหารสัตว์นํา (Feeding Show)                                  เวลา . - .  น. 
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(เวลาการแสดงอาจมกีารเปลียนแปลงตามความเหมาะสมดังนําแนะนําให้ท่านเช็คกับเจ้าหน้าทีอกีครัง) 

ท่านสามารถสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆบนเกาะวินเพิร์ลไดต้ามอธัยาศยัหรือท่านอยากพกัผ่อนชมบรรยากาศ

ทะเลเวยีดนามใตบ้รรยากาศสบายๆไดเ้ช่นกนั 

คาํ 

.  น. 

บริการอาหารเยน็แบบบุฟเฟ่ต์ Vinpearl Buffet (5 Stars)  

นําท่านชม โชว์นําพุประกอบแสงสีเสียง เป็นโชว์นาํพุประกอบแสงสีเสียงสุดอลังการทีจะทําให้ทุกท่านได้

เพลิดเพลินกบับรรยากาศนาํพุทีตดักบัผืนฟ้าในกลางคืน ทีสวยงามไม่แพก้บัทีอืน 

ทพีกั 

 
 

นําคณะเข้าสู่ทีพกัโรงแรม Vinpearl Island Hotel หรือเทียบเท่า 

(ระดบั 5 ดาว) พกับนเกาะ Vinpearl land 1 คืน 
 

วนัท ี  
สวนสนุกวนิเพร์ิล - วนิเพิร์ลแลนด์ (นังกระเช้า) - เมืองญาจาง -  โบสถ์ญาจาง - วัดลองเซิน - 

ปราสาทโพนคร - ตลาดดมั 

 

 

 

 

 

 

เช้า 

 

 

 

 

 

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกบั สวนสนุกวนิเพร์ิล (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบ

วงจรแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น  โซนใหญ่ๆ ทงัสวนนา้ ทีมีชายหาดจา ลองใหไ้ดน้งัพกัผ่อน

หย่อนใจหรือสามารถลงเล่นนาํ ไดส้วนสนุกกลางแจง้ทีมีเครืองเล่นอนัหวาดเสียวทีทนั สมยัไดม้าตรฐานระดบั

โลก สวนสนุกในร่ม มีเครืองเล่นทีน่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์  มิติสามารถสัมผสัได้ ทงั รูป รส กลิน เสียง 

เหมือนท่านไดม้ีส่วนร่วมในหนังเลยทีเดียว อีกทงัยงัมีโซนเกมส์ทีให้ท่านสามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมส์หยอด

เหรียญไดแ้ละพิพิธภณัฑ์สัตวน์าํ ทีเป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ทีสุดของเวียดนาม จดัแสดงพนัธุ์สัตวน์าํหายากไว้

กวา่ , ชนิด **สําหรับท่านทีต้องการลงเล่นสวนนํา กรุณาเตรียมชุดว่ายนําสําหรับเปียก  ชุด** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่าน นังกระเช้าเข้าสู่ตัวเมืองญาจาง  จากนนันาํท่านเทียวชม โบสถ์ญาจาง (NHA TRANG 

CATHEDRAL) เป็นโบสถที์ใหญ่ทีสุดในเมืองญาจาง สร้างโดยนกับุญชาวฝรังเศส มีอายุยาวนานกว่า  ปีซึง

โบสถแ์ห่งนีมีความสูงถึง  เมตร เป็นสถาปัตยกรรมทีออกแบบสไตลฝ์รังเศสแบบโกธิกภายใน พืนของโบสถม์ี

การใชหิ้นในการปูพืน และมีการตกแต่งดว้ยกระจกหลากสีสนัอยา่งสวยงาม 

นาํท่านชม วดัลองเซิน สร้างขึนเมือ พ.ศ.  จุดเด่นของวดันีคือ พระพุทธรูปสีขาวองคใ์หญ่อนัสวยงามทีตงัอยู่
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บนเนินเขา ระหวา่งทางเดินขึนไปสกัการะพระพุทธรูปองคใ์หญ่นนั ท่านก็จะพบกบั พระนอนทีแกะสลกัจากหิน

อ่อน และดา้นบนสามารถชมวิวอนัสวยงามของเมืองญาจางไดอี้กทงัยงัเป็นโรงเรียนสาํหรับพระสงฆอี์กดว้ย 

นาํท่านสู่ ปราสาทโพนคร อยูใ่นช่วงคริสตศ์ตวรรษที โบราณสถานแห่งนีเป็นอิทธิพลของ 

อาณาจกัรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลกัษณะของปราสาทนนั จะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่โดยสร้างขึนเพือ 

ประดิษฐานเทพสตรีภควตีในอดีตเป็นทีบูชาเทพเจา้ในศาสนาฮินดูแต่ปัจจุบนั กย็งัคงเป็นทีไหวส้กัการะเทพ 

เจา้ของชาวเวียดนามอยู่ 

จากนนั นาํท่านแวะซือของทีระลึกที ตลาดดัม ตลาดใหญ่ทีสุดในเมืองญาจางทีมีทงัของใชข้องกิน ของทีระลึก

ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซือเป็นของฝากตามอธัยาศยั 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร Mua Xanh Restaurant 

ทพีกั 
 

โรงแรม Le’s Cham, Galiot hotel in Nha Trang (ระดับ  ดาว) หรือเทียบเท่า พกั  คืนใน ญาจาง 

หมายเหตุ : โรงแรมนมีีสระว่ายนําไว้บริการ ท่านทีต้องการใช้บริการ สามารถเตรียมชุดว่ายนําของท่านมาด้วย 

 

วนัท ี  เมืองญาจาง - ท่าอากาศยานนานาชาตกิามรัญ - กรุงเทพฯ          (PG994 : 12.55-14.40 )    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง เพือเดินทางสู่ท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ 

.  น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เทียวบินที PG  (บนเครืองมีบริการอาหารและ

เครืองดืม) 

.  น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ : รักสนุก.. ญาจาง วนิเพร์ิล  วัน  คืน PG 

กาํหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกั  
ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี 

พกักบัผู่ใหญ่  ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี 

(เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พกัเดยีว 

ท่านละ 

วนัที -  สิงหาคม  9,988.- 9,988.- 9,988.- 9,988.- 3,500.- 

วนัที -  สิงหาคม  9,988.- 9,988.- 9,988.- 9,988.- 3,500.- 

วนัที 28-30 สิงหาคม  9,988.- 9,988.- 9,988.- 9,988.- 3,500.- 

วนัที 02-04 กนัยายน  9,988.- 9,988.- 9,988.- 9,988.- 3,500.- 

วนัที -  กนัยายน  9,988.- 9,988.- 9,988.- 9,988.- 3,500.- 

วนัที -  กนัยายน  9,988.- 9,988.- 9,988.- 9,988.- 3,500.- 

วนัที -  กนัยายน  9,988.- 9,988.- 9,988.- 9,988.- 3,500.- 

 

 

**เนืองจากเป็นราคาพเิศษ จึงไม่มีราคาเดก็ ** 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง  ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลับ]  ท่านละ ,  บาท ราคานรีวมรายการทัวร์ ตัวเครืองบนิ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถ รวม ,5 บาท /ท่าน/ทริป 

หวัหน้าทัวร์ทีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือนไข 

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงไดท้งันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศและเห

ตสุดวสิัยต่างๆทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยั

ของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั*** 

 

***หากท่านทีตอ้งออกตวัภายใน (เครืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจา้หนา้ทีทุกครังก่อนทาํการ

ออกตวัเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

หมายเหตุ 

สําหรับผูเ้ดินทางทีอายุไม่ถึง  ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง

ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
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**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาํพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตตอ้งมีอายุไม่ตาํกว่า 

 เดือน หรือ  วนั ขึนไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งตาํ  หนา้ 

 

เงือนไขการจอง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างนอ้ย  วนัก่อนการเดินทางและกรุณาชาํระเงินเต็มจาํนวน พร้อมกบัเตรียม

เอกสารส่งใหเ้รียบร้อยภายใน -  วนัหลงัจากทาํการจองแลว้ 

2.  การชาํระค่าบริการ 

.  กรุณาชาํระค่าทวัร์เต็มจาํนวน ในกรณีทีค่าทวัร์ราคาตาํกวา่ ,  บาท 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั คืนค่าใชจ่้ายทงัหมด 

2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง -  วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ ,  บาท 

3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า -  วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใชจ่้ายทงัหมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืนวซ่ีาให ้เมือผลวีซ่าผา่นแลว้มี

การยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามดัจาํทงัหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจาํนวนทีบริษทัฯกาํหนดไว ้( ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั

และผูเ้ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิก

ของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะทาํ

การเลือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้

คือค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตวัในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้แต่ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิในการหกัค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตวัเครืองบินไปแลว้ หรือได้

ชาํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการหัก

เก็บค่าใชจ่้ายจริงทีเกิดขึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าทีไม่ว่า

เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทงัหมด 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

1.  ค่าตวัโดยสารเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
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กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลียนระดับชันทีนังจากชันประหยดัเป็นชันธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องดาํเนินก่อนเดินทาง  วนัล่วงหน้า และถา้โดยการชําระเงินเพือ

อพัเกรดตอ้งกระทาํทีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านนั  

2.  ค่าทีพกัหอ้งละ -  ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ทีบริษทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5.  ค่านาํหนกัสัมภาระรวมในตวัเครืองบิน [นกสกู๊ต  กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์  กิโลกรัม / การบิน

ไทย  กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน  ใบใบละไม่เกิน  กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศ

ภยัเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ , ,  บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ ,  บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพมิเติมกบัทางบริษทัได ้** 

- เบียประกนัเริมตน้  บาท [ระยะเวลา -  วนั] 

- เบียประกนัเริมตน้  บาท [ระยะเวลา -  วนั] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีมีอายุมากกวา่  หรือนอ้ยกวา่  ปี ** 

 [รักษาพยาบาล  ลา้น, รกัษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ  ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีมีอายุนอ้ยกวา่  หรือมากกวา่  ปี ** 

 [รักษาพยาบาล  ลา้น, รกัษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ .  ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพิม % และหกั ณ ทีจ่าย % 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1.  ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า

โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีนาํมนั ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตวัเครืองบิน 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม ,5  บาท /ทริป/ต่อท่าน 
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