
 

 

รหัสทัวร B2B1903405 
ทัวรเวียดนามใต รักสนุก...ญาจาง วันเพิรล 3 วัน 2 คืน (PG) 
วินเพิรลแลนด   เมืองญาจาง   โบสถญาจาง   วัดลองเซิน 
ปราสาทโพนคร   ตลาดดัม 
 

 
 



 

 

  
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ - เมืองญาจาง - วินเพิรลแลนด (นั่งกระเชา) - ชมโชวน้ําพุประกอบ
แสงสีเสียง - พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะ VINPEARL LAND           
(PG993 : 10.20-12.05 )  

 
 
 
 
 
 

 
07.30 น. 

พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4  เคานเตอร 
F โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ (ระหวางรอขึ้นเครื่อง ทานสามารถใชบริการ
เลาจน  ของสายการบินบางกอกแอรเวยได มีอาหาร และนํ้าดื่มบริการ)              

10.20น. ออกเดินทางสู เมืองญาจาง โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินที ่PG993 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม) 

12.05 น. 
 

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม ผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ หลังจากน้ันนํา
ทานเดินทางสูตัวเมืองญาจาง (เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่น
ประเทศไทย) เปนเมืองชายฝم�งทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เปนที่ทองเที่ยวสําคัญของ
เวียดนาม และเปนศูนยกลางการเมืองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาจางมี
สภาพภูมิอากาศที่ดีและสามารถทองเที่ยวไดเกือบทังปและในดานประวัติศาสตรเมือง
น้ีเคยเปนสวนของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเปนปราสาท หินแบบจามที่
หลงเหลืออยู 

 นําทานเดินทางสู วินเพิรลแลนด (VINPEAL LAND) โดยกระเชาสูเกาะวินเพิรลเปน

เส้นทางการเดินทาง 
วนัที� � : กรุงเทพฯ - เมืองญาจาง - วินเพิร์ลแลนด ์(นั�งกระเชา้) - ชมโชวน์ํ�าพุประกอบแสงสีเสียง - พกัโรงแรม

ระดบั � ดาว บนเกาะวินเพิร์ล          (PG993 : 10.20-12.05 )                                                                                             
วนัที� � : สวนสนุกวินเพิร์ล - วินเพิร์ลแลนด ์(นั�งกระเชา้) - เมืองญาจาง - โบสถญ์าจาง - วดัลองเซิน - ปราสาทโพ

นคร - ตลาดดมั 
วนัที� � : เมืองญาจาง - ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ - กรุงเทพฯ          (PG994 : 12.55-14.40 ) 



 

 

สวนสนุกขนาดใหญและครบวงจรแหงใหม ของประเทศเวียดนาม แบงออกเปน4 โซน
ใหญๆ ทั้งสวนน้ํา  ที่มีชายหาดจําลองใหไดน่ังพักผอนหยอนใจหรือสามารถลงเลนน้ํา
ได สวนสนุกกลางแจงที่มีเครื่องเลนอันหวาดเสียวที่ทันสมัยไดมาตรฐานระดับโลก 
สวนสนุกในรม มีเครื่องเลนที่นาสนใจคือ โรงภาพยนตร 5 มิติ สามารถสัมผัสไดทั้ง รูป 
รส กลิ่น เสียง เหมือนทานไดมีสวนรวมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส ที่ให
ทานสามารถสนุกสนานกับตูเกมสหยอดเหรียญได และพิพิธภัณฑสัตวน้ํา ที่เปนอควา
เรียมขนาดใหญที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุสัตวน้ําหายากไวกวา 9,000 ชนิด 
สําหรับทานที่อยากชมโชวตางๆ ทาง VINPEARL LAND ยังมีโชวตางๆใหชม
ดังน้ี 
การแสดงของปลาโลมาและแมวน้ํา (Dolphin&Seal Show)           
เวลา 14.00-14.30 น. 
 
การแสดงนางเงือก (Mermaid Show)                                             
เวลา 15.00-15.10 น. 
 
การแสดงขบวนพาเหรด (Carnial Show)                                       
เวลา 16.15-16.45 น. 
 
การแสดงใหอาหารสตัวน้ํา (Feeding Show)                                   
เวลา 17.00-17.15 น. 
 
(เวลาการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมดังน้ําแนะนําใหทาน
เช็คกับเจาหนาที่อีกครั้ง) 
ทานสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมตางๆบนเกาะวินเพิรลไดตามอัธยาศัยหรือทาน
อยากพักผอนชมบรรยากาศทะเลเวียดนามใตบรรยากาศสบายๆไดเชนกัน 

คํ่า 
19.00 น. 

บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟ�ต Vinpearl Buffet (5 Stars)  
นําทานชม โชวนํ้าพุประกอบแสงสีเสียง เปนโชวน้ําพุประกอบแสงสีเสียงสุดอลังการ
ที่จะทําใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศน้ําพุที่ตัดกับผืนฟ�าในกลางคืน ที่
สวยงามไมแพกับที่อ่ืน 



 

 

ที่พัก 
 
 

นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม Vinpearl Island Hotel หรือเทียบเทา 
(ระดับ 5 ดาว) พักบนเกาะ Vinpearl land 1 คืน   
โรงแรม  Vinpearl Island Hotel บนเกาะไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน  ในกรณี
ที่ลูกคาเดินทาง 3 ทาน ตองใชหอง TWN + 1 SGL  และเสียคาใชจายหองพัก
เดียวเพ่ิม 2500.- บาท  
 

วันที่ 2 สวนสนุกวินเพิรล - วนิเพิรลแลนด (นั่งกระเชา) - เมืองญาจาง -  โบสถญาจาง 
- วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - ตลาดดมั 

 
 
 
 
 

 
เชา 

 
 
 
 
 
 
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานสนุกสนานเพลิดเพลินกับ สวนสนุกวินเพิรล (Vin Pearl Theme Park) 
เปนสวนสนุกขนาดใหญและครบวงจรแหงใหมของประเทศเวียดนาม แบงออกเปน4 
โซนใหญๆ ท้ังสวนนา ที่มีชายหาดจา ลองใหไดน่ังพักผอนหยอนใจหรือสามารถลงเลน
น้ํา ไดสวนสนุกกลางแจงที่มีเครื่องเลนอันหวาดเสียวที่ทัน สมัยไดมาตรฐานระดับโลก 
สวนสนุกในรม มีเครื่องเลนที่นาสนใจคือ โรงภาพยนตร5 มิติสามารถสัมผัสได ทั้ง รูป 
รส กลิ่น เสียง เหมือนทานไดมีสวนรวมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมสที่ให
ทานสามารถสนุกสนานกับตูเกมสหยอดเหรียญไดและพิพิธภัณฑสัตวน้ํา ที่เปนอควา
เรียมขนาดใหญที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุสตัวน้ําหายากไวกวา 9,000ชนิด **
สําหรับทานที่ตองการลงเลนสวนนํ้า กรุณาเตรียมชุดวายน้ําสําหรับเปยก 1 ชุด** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ไดเวลาอันสมควรนําทาน นั่งกระเชาเขาสูตัวเมืองญาจาง  จากน้ันนําทานเที่ยวชม 

โบสถญาจาง (NHA TRANG CATHEDRAL) เปนโบสถที่ใหญที่สุดในเมืองญาจาง 
สรางโดยนักบุญชาวฝรั่งเศส มีอายุยาวนานกวา 80 ปซึ่งโบสถแหงน้ีมีความสูงถึง 10 



 

 

เมตร เปนสถาปตยกรรมที่ออกแบบสไตลฝรั่งเศสแบบโกธิกภายใน พื้นของโบสถมีการ
ใชหินในการปูพื้น และมีการตกแตงดวยกระจกหลากสีสันอยางสวยงาม 
นําทานชม วัดลองเซิน สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเดนของวัดน้ีคือ พระพุทธรูปสีขาว
องคใหญอันสวยงามที่ต้ังอยูบนเนินเขา ระหวางทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปองค
ใหญน้ัน ทานก็จะพบกับ พระนอนที่แกะสลักจากหินออน และดานบนสามารถชมวิว
อันสวยงามของเมืองญาจางไดอีกทั้งยังเปนโรงเรียนสําหรับพระสงฆอีกดวย 
นําทานสู ปราสาทโพนคร อยูในชวงคริสตศตวรรษที่2โบราณสถานแหงน้ีเปนอิทธิพล
ของ 
อาณาจักรจามปา มีความเกาแกและโดดเดน ลักษณะของปราสาทน้ัน จะเปนอิฐแดง
ขนาดใหญโดยสรางขึ้นเพ่ือ 
ประดิษฐานเทพสตรีภควตีในอดีตเปนที่บูชาเทพเจาในศาสนาฮินดูแตปจจุบัน ก็ยังคง
เปนที่ไหวสักการะเทพ 
เจาของชาวเวียดนามอยู 
จากน้ัน นําทานแวะซื้อของที่ระลึกที่ ตลาดดัม ตลาดใหญที่สุดในเมืองญาจางที่มีทั้ง
ของใชของกิน ของท่ีระลึกตางๆมากมายใหทานเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Mua Xanh Restaurant 
ที่พัก 

 
โรงแรม Le’s Cham, Galiot hotel in Nha Trang (ระดับ 4 ดาว) หรือ
เทียบเทา พัก 1 คืนใน ญาจาง 
หมายเหตุ : โรงแรมนีมี้สระวายน้ําไวบริการ ทานที่ตองการใชบริการ สามารถ
เตรียมชุดวายน้ําของทานมาดวย 
 

วันที่ 3 เมืองญาจาง - ทาอากาศยานนานาชาติกามรัญ - กรุงเทพฯ           
(PG994 : 12.55-14.40 )    

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 

ไดเวลาอันสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติกามรัญ 
เมืองญาจาง เพ่ือเดินทางสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

12.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG994 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 



 

 

14.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

 
 

 

อัตราคาบริการ : รักสนุก.. ญาจาง วินเพิรล 3 วัน 2 คนื PG 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พัก
เดี่ยว 

ทานละ 

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 9,988.- 9,988.- 9,988.- 9,988.- 3,500.- 

วันที่ 29 พฤศจิกายน-01 
ธันวาคม 2562 9,988.- 9,988.- 9,988.- 9,988.- 3,500.- 

วันที่ 06-08 ธันวาคม 2562 11,988.- 11,988.- 11,988.- 11,988.- 3,500.- 

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 11,988.- 11,988.- 11,988.- 11,988.- 3,500.- 

วันที ่20-22 ธันวาคม 2562 11,988.- 11,988.- 11,988.- 11,988.- 3,500.- 

 
 

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 3,000 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,500บาท /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 



 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาชําระเงินเต็มจํานวน พรอม

กับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2.  การชําระคาบริการ 

2.1 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีที่คาทัวรราคาตํ่ากวา 10,000 บาท 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 

กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 
23 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  



 

 

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา

ซักรีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 


