
 

 

รหัสทัวร DKC1901936  
ทัวรเวียดนาม HASHTAG ญาตรง ดาลดั 4 วัน 3 คืน (PG) 
สนุกกันใหเต็มท่ีกับสวนสนุกวินเพิรล 

ดาลัด วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร 

ชอปปم�งตลาดของเมืองญาตราง ตลาดไนทบารซาของเมืองดาลัด 

พัก ญาตรง 2 คืน ดาลัด 1 คืน 

 

 
 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ - สวนสนุกวินเพิรล - ตลาดญาตราง 
07.30  พรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคานเตอร F สายการบิน

บางกอกแอรเวย Bangkok Airway (PG) 
10.00  ออกเดินทางสู เมืองญาตรางโดยเท่ียวบิน PG933 (บริการอาหารรอนบนเคร่ือง) 

12.50  เดินทางถึง สนามบินกามรัญCam Ranh ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ี
เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เดินทางเขาสู เมืองญา
ตราง เปนเมืองชายฝم�งทะเลมีชายหาดอันสวยงามเปนท่ีทองเท่ียวสําคัญของ
เวียดนามและเปนศูนยกลางการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและเทคโนโลยีญาตรางมี
สภาพภูมิอากาศท่ีดีและสามารถทองเท่ียวไดเกือบท้ังปและในดานประวัตศิาสตร
เมืองน้ีเคยเปนสวนของอาณาจักรจามปาซึ่งมีหลักฐานเปนปราสาทหินแบบจามท่ี
หลงเหลืออยู  
นําทานเดินทางสู สวนสนุกวินเพิรล(Vin PearlTheme Park) เปนสวนสนุกขนาด
ใหญและครบวงจรแหงใหมของประเทศเวียดนาม แบงออกเปน4 โซนใหญๆ ท้ัง
สวนน้ํา  ท่ีมีชายหาดจําลองใหไดน่ังพักผอนหยอนใจหรือสามารถลงเลนน้ําได สวน
สนุกกลางแจงท่ีมีเคร่ืองเลนอันหวาดเสียวท่ีทันสมัยไดมาตรฐานระดับโลก สวนสนุก
ในรม มีเคร่ืองเลนท่ีนาสนใจคือ โรงภาพยนตร 5 มิติ สามารถสัมผัสไดท้ัง รูป รส 
กลิ่น เสียง เหมือนทานไดมีสวนรวมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส ที่ใหทาน
สามารถสนุกสนานกับตูเกมสหยอดเหรียญได และพิพิธภัณฑสัตวน้ํา ท่ีเปนอควา
เรียมขนาดใหญท่ีสุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุสัวตน้ําหายากไวกวา 9,000 ชนิด 

(สําหรับทานท่ีตองการลงเลนสวนน้ํา กรุณาเตรียมชุดวายน้ําสําหรับเปยก 1 ชุดคะ) 

จากน้ันนําทานชอปปم�ง ตลาดของเมืองญาตราง ใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิด
อาทิเส้ือผากระเป�าชากาแฟและของที่ระลึกตางๆ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ  สวนสนุกวินเพิรล (Vin PearlTheme Park) 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TRAN VIEN DONG หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 



 

 

   

วันท่ี 2 ญาตราง - วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร – ดาลัด - ตลาดไนทบารซาของเมือง
ดาลัด 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากน้ันนําทานเท่ียวชม วัดลองเซิน สรางขึ้นเมื่อพ.ศ.2429 จุดเดนของวัดน้ีคือ
พระพุทธรูปสีขาวองคใหญอันสวยงามท่ีต้ังอยูบนเนินเขาระหวางทางเดินขึ้นไป
สักการะพระพุทธรูปองคใหญน้ันทานก็จะพบกับพระนอนท่ีแกะสลักจากหินออนและ
ดานบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางไดอีกท้ังยังเปนโรงเรียนสําหรับ
พระสงฆอีกดวยนําทานสู วัดโพนากา เย่ียมชม ปราสาทโพนคร อยูในชวง
คริสตศตวรรษท่ี 2โบราณสถานแหงน้ีเปนอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มีความ
เกาแกและโดดเดน ลักษณะของปราสาทน้ันจะเปนอิฐแดงขนาดใหญ โดยสรางข้ึน
เพ่ือประดิษฐานเทพสตรีภควตี ในอดีตเปนที่บูชาเทพเจาในศาสนาฮินดู แตปจจุบันก็
ยังคงเปนที่ไหวสักการะเทพเจาของชาวเวียดนามอยูจากน้ัน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน   นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ซึ่งเปน
เมืองที่ถูกกลาวขานวาเปนเมืองแหง “ปารีสตะวันออก” เมืองแหงดอกไม เมืองแหง
ดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก“ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะ
เมืองน้ีอยูบนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ําทะเลทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติ
สวยงามชมสถาปตยกรรมแบบท้ังสมัยเกาและสมัยใหมลอมรอบดวยทิวทัศน เปน
หมูบานท่ีเต็มไปดวยสีสันสวยงามหลายหลากสีเหมือนลูกกวาดเปนเมืองแหงโรแมน
ติค 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  



 

 

หลังอาหารนําทาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซาของเมืองดาลัด ใหทานไดเลือกซื้อสินคา
นานาชนิด อาทิ ดอกไม, เส้ือกันหนาว, ผลไมฤดูหนาวท้ังสดและแหง, ผักนานาชนิด, 
ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เปนตน                      

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก KINGS HOTEL 3*หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 

 

วันท่ี 3 น่ังกระเชาไฟฟ�า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูรอน - CRAZY HOUSE - ทุงดอกไม
เมืองดาลัด 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�า ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระ
ท่ี วัดตั๊กลัม (Truc Lam) 

วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN)แบบญี่ปุ�น ภายในวัดตกแตงสวยงามดวยสวนดอกไมนํา
ทานเท่ียวชมพระราชวังฤดรูอนบาวได (DinhBao Dai)ของจักรพรรดิองคสุดทาย
ของเวียดนามประทับของกษัตริยเบาไดจักรพรรดิองคสุดทายของประเทศเวียดนาม
ในยามท่ีพระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ท่ีน่ีนับวาเปนพระราชวัง
หลังสุดทายท่ีสรางขึ้นในสมัยฝร่ังเศสเรืองอํานาจอีกดวย 

นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆท่ีออกแบบโดยฝมือ
ลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจาก
ฝร่ังเศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเร่ืองดัง “Alice inWonderland” 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทานเท่ียวชม สวนดอกไมเมืองหนาว (Dalat Flower Gardens) ดาลัดไดรับ
การขนานนามใหเปน เมืองดอกไม ที่น่ีจึงมีดอกไมบานสะพร่ังไปท่ัวเมืองตลอดทั้งป 
และหากตองการที่จะจะเห็นพรรณไมของดาลัดก็ตองไปสวนพฤกษศาสตรดาลัด ท่ี
ไดทําการรวบรวมไวอยางมากมายท้ังไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไม ท่ีมีมาก
ท้ังกลวยไม พันธแทและกลวยไมลูกผสมท่ีแสนจะตระการตา ซึ่งกลวยไมตัดดอกท่ีมี
อยูในเวียดนามเกือบทั้งหมดสงออกไปจากดาลัด นอกจากน้ีจําพวกผักเมืองหนาวก็
ปลูกไดผลดีในเมืองน้ี ทําใหท่ีน่ีเปนแหลงผลิตพืชผักผลไมท่ีม่ังค่ังสุดของประเทศ
เวียดนาม สําหรับสวนดอกไมแหงน้ีไดรับการสรางขึ้นเม่ือป พ.ศ.2409 เพือให
คําปรกึษาแกเกษตรกรทางภาคใต และน่ันเองท่ีทําใหดาลัดกลายเปนเมืองเกษตร
อันดับหน่ึงของเวียดนาม สวนพฤษศาสตรดาลัด อยูทางทิศใตของทะเลสาบซวนฮ
วาง บนถนนฟูดงเตียนหวุง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TRAN VIEN DONG หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันท่ี 4  โบสถหินญาตราง – ตลาด Dam – รานSanest 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู โบสถหินญาตราง เปนโบสถท่ีใหญที่สุดในเมืองญาตราง สรางโดย
นักบุญชาวฝร่ังเศส มีอายุยาวนานกวา 80 ปซึ่งโบสถแหงน้ีมีความสูงถึง 10เมตร 
เปนสถาปตยกรรมท่ีออกแบบสไตลฝร่ังเศส แบบโกธิก ภายใน พ้ืนของโบสถมีการใช
หินในการปูพื้น และมีการตกแตงดวยกระจกหลากสีสันอยางสวยงาม 

นําทานแวะซื้อของที่ระลึกที ่ตลาดDam ตลาดใหญที่สุดในเมืองญาตรางที่มีท้ังของ
ใชของกินของที่ระลึกตางๆมากมาย ใหทานเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย
จากน้ัน ชอปปم�งตอกับ รานSanest ใหทานเพลิดเพลินเลือกซื้อของฝาก อาทิ ของ
กิน เคร่ืองด่ืมตางๆตามอัธยาศัย                

ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินกามรัญ Cam Ranh เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู
ประเทศไทย           

13.40  เดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน  บินบางกอกแอรเวย Bangkok 



 

 

Airway (PG) เท่ียวบินที ่ PG994 
15.30  เดินทางถึงสนามบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

  

อัตราคาบริการ 

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

11 - 14 Oct 2019  14,900 14,900 14,900 2,500 3,000 

20 - 23 Oct 2019  14,900 14,900 14,900 2,500 3,000 

08 - 11 Nov 2019  14,900 14,900 14,900 2,500 3,000 

22 - 25 Nov 2019  14,900 14,900 14,900 2,500 3,000 

29 Dec 2019 - 01 
Jan 2020  16,999 16,999 16,999 2,500 3,000 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ 

ราคาทัวรรวม 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการไป-กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเล่ือนวัน
เดินทางได) 

2.คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

3.คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 

4. คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา 

5.คารถรบั-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 

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

8.คาไกดทองถิ่นนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

9.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

-การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1,000,000 บาท 

-คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  บาท 

(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัทไดทําไว ) 

ราคาทัวรไมรวม 

 
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, 



 

 

คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือ
รายการ(หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 

2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป ตอ 1 ทาน 

(**ขออนุญาตเก็บที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง**) 

3.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากบัภาษี) 

4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 

5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)
พาสปอรต 2)ใบประจาํตัวคนตางดาว 3)ใบสาํคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวซีาใหทาน
โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจง
เขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 

6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 

เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 

1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 

2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอสงวน
สิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 

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

4.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 



 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร                  

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรอง
คาบรกิารและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

หมายเหตุ 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา  26 ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 

2.เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน 

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

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

6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

7.เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 



 

 

8.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน  

 


