
 

 

รหัสทวัร DKC1901911 
ทวัรเวียดนาม ญาตราง 3 วัน 2 คืน (PG) 
บินตรง สุวรรณภูมิ – ญาตราง/ ญาตราง – สุวรรณภูมิ  
พักโรงแรม 4 ดาว ระดับมาตรฐาน พรอมอาหารเชา 
ชมวัดลองเซิน โบสถหินญาตราง ปราสาทโพนคร 
เพลิดเพลินกับสวนสนุก VIN PEARL THEME PARK 
ชอปปم�งที่ ตลาดไนทบารซา ตลาด DAM  ราน SANEST 
 
 

 

 

 

 



 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ - สนามบินกามรัญ - วัดลองเซิน - โบสถหินญาตราง - ตลาดไนทบารซา 
2  ปราสาทโพนคร - MUD BATH & SPA - สวนสนุกวินเพิรล 
3  ตลาดDAM - รานSANEST - สนามบินกามรัญ - กรุงเทพฯ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

04 - 06 Oct 2019  10,999 10,999 10,999 2,500 2,000 

11 - 13 Oct 2019  11,999 11,999 11,999 2,500 2,000 

18 - 20 Oct 2019  10,999 10,999 10,999 2,500 2,000 

25 - 27 Oct 2019  11,999 11,999 11,999 2,500 2,000 

01 - 03 Nov 2019  10,999 10,999 10,999 2,500 2,000 

08 - 10 Nov 2019  10,999 10,999 10,999 2,500 2,000 

15 - 17 Nov 2019  11,999 11,999 11,999 2,500 2,000 

29 Nov - 01 Dec 
2019  10,999 10,999 10,999 2,500 2,000 

06 - 08 Dec 2019 11,999 11,999 11,999 2,500 2,000 

13 - 15 Dec 2019  10,999 10,999 10,999 2,500 2,000 

20 - 22 Dec 2019 10,999 10,999 10,999 2,500 2,000 



 

 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินกามรัญ - วัดลองเซิน - โบสถหินญาตราง - ตลาดไนท
บารซา 

07.30  คณะพรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 4 
เคานเตอร F สายการบินบางกอกแอรเวย Bangkok Airway (PG)  โดยมี
เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางใหแกทาน 

10.00  ออกเดินทางสู เมืองญาตราง ประเทศเวียดนามโดยสายการบิน บางกอกแอรเวย 
เท่ียวบินที ่PG993 ** บริการอาหารบนเคร่ือง** 

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 
12.05  เดินทางถึงสนามบินกามรัญ ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว 

                                (เวลาทองถ่ินที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 

จากน้ันนําทานเท่ียวชม วัดลองเซิน สรางข้ึนเม่ือพ.ศ.2429 จุดเดนของวัดน้ีคือ
พระพุทธรูปสีขาวองคใหญอันสวยงามที่ต้ังอยูบนเนินเขาระหวางทางเดินขึ้นไป
สักการะพระพุทธรูปองคใหญน้ันทานก็จะพบกับพระนอนที่แกะสลักจากหินออนและ
ดานบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางไดอีกทั้งยังเปนโรงเรียนสําหรับ
พระสงฆอีกดวย จากน้ันเดินทางสู โบสถหินญาตราง เปนโบสถที่ใหญที่สุดใน
เมืองญาตราง สรางโดยนักบุญชาวฝร่ังเศส มีอายุยาวนานกวา 80 ปซึ่งโบสถแหงน้ี
มีความสูงถึง 10เมตร เปนสถาปตยกรรมที่ออกแบบสไตลฝร่ังเศส แบบโกธิก 
ภายใน พื้นของโบสถมีการใชหินในการปูพื้น และมีการตกแตงดวยกระจกหลากสีสัน
อยางสวยงาม   

  



 

 

   
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานชอปปم�งตลาดไนทบารซาเมืองญาตรางใหทานไดเลือกซื้อสินคานานา
ชนิดอาทิเสื้อผากระเป�าชากาแฟและของที่ระลึกตางๆ 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TRAN VIEN DONG หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่ 2 ปราสาทโพนคร - MUD BATH & SPA - สวนสนุกวินเพิรล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานสู วัดโพนากา เย่ียมชม ปราสาทโพนคร อยูในชวงคริสตศตวรรษที่ 2
โบราณสถานแหงน้ีเปนอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มีความเกาแกและโดดเดน
ลักษณะของปราสาทน้ันจะเปนอิฐแดงขนาดใหญ โดยสรางข้ึนเพื่อประดิษฐานเทพ
สตรีภควตี ในอดีตเปนที่บูชาเทพเจาในศาสนาฮินดู แตปจจุบันก็ยังคงเปนที่ไหว
สักการะเทพเจาของชาวเวียดนามอยู จากน้ันเดินทางสู MUD BATH & SPAให
ทานสัมผัสบรรยากาศ การแชโคลนเปนการสปาผิว ทําใหผิวนุม ชุมช่ืน เรียบเนียน 
ผอนคลายอยางเปนธรรมชาติที่ไมเหมือนใคร 

   
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู สวนสนุกวินเพิรล (VIN PEARLTHEME PARK) เปนสวนสนุก
ขนาดใหญและครบวงจรแหงใหมของประเทศเวียดนาม แบงออกเปน4 โซนใหญๆ 



 

 

ทั้งสวนน้ํา  ที่มีชายหาดจําลองใหไดน่ังพักผอนหยอนใจหรือสามารถลงเลนน้ําได 
สวนสนุกกลางแจงที่มีเคร่ืองเลนอันหวาดเสียวท่ีทันสมัยไดมาตรฐานระดับโลก สวน
สนุกในรม มีเคร่ืองเลนที่นาสนใจคือ โรงภาพยนตร 5 มิติ สามารถสัมผัสไดทั้ง รูป 
รส กลิ่น เสียง เหมือนทานไดมีสวนรวมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส ที่ให
ทานสามารถสนุกสนานกับตูเกมสหยอดเหรียญได และพิพิธภัณฑสัตวน้ํา ที่เปนอค
วาเรียมขนาดใหญที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุสัวตน้ําหายากไวกวา 9,000 
ชนิด 

 
 **สําหรับทานที่ตองการลงเลนสวนน้ํา กรุณาเตรียมชุดวายน้ําสําหรับเปยก 1 

ชุดคะ** 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TRAN VIEN DONG หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่ 3 ตลาดDAM - รานSANEST - สนามบินกามรัญ - กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานแวะซื้อของที่ระลึกท่ี ตลาดDAM ตลาดใหญที่สุดในเมืองญาตรางท่ีมีทั้งของ
ใชของกินของที่ระลึกตางๆมากมาย ใหทานเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย
จากน้ัน ชอปปم�งตอกับ รานSANESTใหทานเพลิดเพลินเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ของ
กิน เคร่ืองด่ืมตางๆตามอัธยาศัย 

ไดเวลาแกสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินกามรัญ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

12.55  ออกเดินทางจาก เมืองญาตราง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินบางกอกแอรเวย 
เท่ียวบินที ่PG 994 

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 
14.40  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 



 

 

************************************************ 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล 

เปนตนทั้งน้ีจะข้ึนอยูกับลูกคาเปนสําคัญ *** 

หมายเหตุ 

ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการไป-กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเลื่อนวัน
เดินทางได) 

2. คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 

4. คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 

5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 

7. น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบินขาไปและกลับทานละ 20 กก. / ถือขึ้นเคร่ือง 7กก. 

8. คาไกดทองถ่ินนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

     -การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
1,000,000 บาท 

     -คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  บาท (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่
บริษัทไดทําไว ) 



 

 

ราคาทัวรไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 

2. คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 800 บาท ตลอดทริป ตอ 1 ทาน (**ขออนุญาตเก็บที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง**) 

3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากับภาษี) 

4. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 

5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)
พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน
โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจง
เขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 

6. คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 

เง่ือนไขการจองและการใหบริการ 

1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 

2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวน
สิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 

3.การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย 
พรอมกรอกรายช่ือของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและแนบสําเนาพาสปอรตผู
เดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 



 

 

4.ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
คร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร                  

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา  26 ทาน(ผูใหญ)
โดยบริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดย
บริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 



 

 

7. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับใน
เง่ือนไขขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน  

 


