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วนัที ่1 
กรุงเทพฯ - เมืองญาจาง - วนิเพร์ิลแลนด์ (น่ังกระเช้า) - ชมโชว์น า้พปุระกอบแสงสีเสียง -  
พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว บนเกาะ VINPEARL LAND          (PG993 : 10.20-12.05 )                                                                                                  

 
 
 
 
 
 

 

07.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4  เคาน์เตอร์ F โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้าร
ตอ้นรับ (ระหว่างรอขึน้เคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหาร และน ้า
ด่ืมบริการ)               

10.20น. ออกเดินทางสู่ เมืองญาจาง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG993 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

12.05 น. 
 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กามรัญ  เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร เรียบร้อยแลว้น าท่านรับสมัภาระ หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง ญาจาง  (เวลาทอ้งถ่ินประเทศ
เวยีดนามเหมือนกบัเวลาทอ้งถ่ินประเทศไทย) เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลมีชายหาดอนัสวยงาม เป็นที่ท่องเที่ยวส าคญั
ของเวยีดนาม และเป็นศูนยก์ลางการเมืองเศรษฐกิจ วฒันธรรม และเทคโนโลย ีญา จางมีสภาพภูมิอากาศที่ดีและ
สามารถท่องเที่ยวไดเ้กือบท้งัปีและในดา้นประวติัศาสตร์เมืองน้ีเคยเป็นส่วนของอาณาจกัรจามปา ซ่ึงมีหลกัฐา น
เป็นปราสาท หินแบบจามที่หลงเหลืออยู ่

 น าท่านเดินทางสู่ วินเพิร์ลแลนด์ (VINPEAL LAND) โดยกระเชา้สู่เกาะวนิเพร์ิลเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และ
ครบวงจรแห่งใหม่ ของประเทศเวยีดนาม แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน ้ า  ที่มีชายหาดจ าลองใหไ้ดน้ัง่
พกัผอ่นหยอ่นใจหรือสามารถลงเล่นน ้ าได ้สวนสนุกกลางแจง้ที่มีเคร่ืองเล่นอนัหวาดเสียวที่ทนัสมยัไดม้าตรฐาน
ระดบัโลก สวนสนุกในร่ม มีเคร่ืองเล่นที่น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถสมัผสัไดท้ั้ง รูป รส กล่ิน เสียง 
เหมือนท่านไดมี้ส่วนร่วมในหนงัเลยทีเดียว อีกทั้งยงัมีโซนเกมส์ ที่ใหท้่านสามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมส์หยอด
เหรียญได ้และพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ า ที่เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดของเวยีดนาม จดัแสดงพนัธุส์ั ตวน์ ้ าหายากไว้
กวา่ 9,000 ชนิด 
ส าหรับท่านที่อยากชมโชว์ต่างๆ ทาง VINPEARL LAND ยังมีโชว์ต่างๆให้ชมดังนี ้
การแสดงของปลาโลมาและแมวน ้า (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. 
การแสดงให้อาหารสัตว์น ้า (Feeding Show)                                  เวลา 17.00-17.15 น. 
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(เวลาการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมดังน ้าแนะน าให้ท่านเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกคร้ัง) 
ท่านสามารถสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆบนเกาะวนิเพร์ิลไดต้ามอธัยาศยัหรือท่านอยากพกัผอ่นชมบรรยากาศ
ทะเลเวยีดนามใตบ้รรยากาศสบายๆไดเ้ช่นกนั 

ค า่ 
19.00 น. 

บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ Vinpearl Buffet (5 Stars)  
น าท่านชม โชว์น ้าพุประกอบแสงสีเสียง  เป็นโชวน์ ้ าพปุระ กอบแสงสีเสียงสุดอลงัการที่จะท าใหทุ้กท่านได้
เพลิดเพลินกบับรรยากาศน ้ าพทุี่ตดักบัผนืฟ้าในกลางคืน ที่สวยงามไม่แพก้บัที่อ่ืน 

ที่พัก 
 
 

น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Vinpearl Island Hotel หรือเทียบเท่า 
(ระดับ 5 ดาว) พักบนเกาะ Vinpearl land 1 คืน   
โรงแรม  Vinpearl Island Hotel บนเกาะไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน  ในกรณทีี่ลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน ต้องใช้ห้อง 
TWN + 1 SGL  และเสียค่าใช้จ่ายห้องพักเดียวเพิ่ม 2500.- บาท  
 

วนัที ่2 
สวนสนุกวนิเพร์ิล - วนิเพร์ิลแลนด์ (น่ังกระเช้า) - เมืองญาจาง -  โบสถ์ญาจาง - วดัลองเซิน - 
ปราสาทโพนคร - ตลาดดมั 

 
 
 
 
 

 
เช้า 

 
 
 
 
 
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกบั สวนสนุกวินเพิร์ล (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบ
วงจรแห่งใหม่ของประเทศเวยีดนาม แบ่งออกเป็น4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน้ า ที่มีชายหาดจา ลองใหไ้ดน้ัง่พ ั กผอ่น
หยอ่นใจหรือสามารถลงเล่นน ้ า ไดส้วนสนุกกลางแจง้ที่มีเคร่ืองเล่นอนัหวาดเสียวที่ทนั สมยัไดม้าตรฐานระดบั
โลก สวนสนุกในร่ม มีเคร่ืองเล่นที่น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติสามารถสมัผสัได ้ทั้ง รูป รส กล่ิน เสียง 
เหมือนท่านไดมี้ส่วนร่ว มในหนงัเลยทีเดียว อีกทั้งยงัมีโซนเกมส์ที่ใหท้่านสามารถสนุกสนานกบัตูเ้กมส์หยอด
เหรียญไดแ้ละพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้ า  ที่เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดของเวยีดนาม จดัแสดงพั นธุส์ัตวน์ ้ าหายากไว้
กวา่ 9,000ชนิด **ส าหรับท่านที่ต้องการลงเล่นสวนน ้า กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าส าหรับเปียก 1 ชุด** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน น่ังกระเช้าเข้าสู่ตัวเมืองญาจาง  จากนั้นน าท่านเที่ยวชม โบสถ์ญาจาง (NHA TRANG 

CATHEDRAL) เป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดในเมืองญา จาง สร้างโดยนกับุญชาวฝร่ังเศส มีอายยุาวนานกวา่ 80 ปีซ่ึง
โบสถแ์ห่งน้ีมีความสูงถึง 10 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบสไตลฝ์ร่ังเศสแบบโกธิกภายใน พื้นของโบสถมี์



  4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชหิ้นในการปูพื้น และมีการตกแต่งดว้ยกระจกหลากสีสนัอยา่งสวยงาม 
น าท่านชม วัดลองเซิน สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวดัน้ีคือ พระพทุธรูปสีขาวองคใ์หญ่อนัสวยงามที่ตั้งอยู่
บนเนินเขา ระหวา่งทางเดินขึ้นไปสกัการะพระพทุธรูปองคใ์หญ่นั้น ท่านก็จะพบกบั พระนอนที่แกะสลกัจากหิน
อ่อน และดา้นบนสามารถชมววิอนัสวยงามของเมืองญาจางไดอี้กทั้งยงัเป็นโรงเรียนส าหรับพระสงฆอี์กดว้ย 
น าท่านสู่ ปราสาทโพนคร อยูใ่นช่วงคริสตศ์ตวรรษที่2โบราณสถานแห่งน้ีเป็นอิทธิพลของ 
อาณาจกัรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลกัษณะของปราสาทนั้น จะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่โดยสร้างขึ้นเพือ่ 
ประดิษฐานเทพสตรีภควตีในอดีตเป็นที่บูชาเทพเจา้ในศาสนาฮินดูแต่ปัจจุบนั ก็ยงัคงเป็นที่ไหวส้กัการะเทพ 
เจา้ของชาวเวยีดนามอยู ่
จากนั้น น าท่านแวะซ้ือของที่ระลึกที่ ตลาดดัม ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองญา จางที่มีทั้งของใชข้องกิน ของที่ระลึก
ต่างๆมากมายใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศยั 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Mua Xanh Restaurant 
ที่พัก 

 

โรงแรม Le’s Cham, Galiot hotel in Nha Trang (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน ญาจาง 
หมายเหตุ : โรงแรมนี้มีสระว่ายน ้าไว้บริการ ท่านที่ต้องการใช้บริการ สามารถเตรียมชุดว่ายน ้าของท่านมาด้วย 
 

วนัที ่3 เมืองญาจาง - ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ - กรุงเทพฯ          (PG994 : 12.55-14.40 )    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง  เพือ่เดินทางสู่ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ 

12.55 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่  PG994 (บนเคร่ืองมีบริ การอาหาร และ
เคร่ืองด่ืม) 

14.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ : รักสนุก.. ญาจาง วนิเพร์ิล 3 วนั 2 คืน PG 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัที่ 24-26 เมษายน 2563 11,988.- 11,988.- 11,988.- 11,988.- 3,500.- 

วนัที่ 01-03 พฤษภาคม 2563 13,988.- 13,988.- 13,988.- 13,988.- 3,500.- 

วนัที่ 08-10 พฤษภาคม 2563 12,988.- 12,988.- 12,988.- 12,988.- 3,500.- 

วนัที่ 15-17 พฤษภาคม 2563 11,988.- 11,988.- 11,988.- 11,988.- 3,500.- 

วนัที่ 22-24 พฤษภาคม 2563 11,988.- 11,988.- 11,988.- 11,988.- 3,500.- 

วนัที่ 12-14 มิถุนายน 2563 11,988.- 11,988.- 11,988.- 11,988.- 3,500.- 

วนัที่ 26-28 มิถุนายน 2563 11,988.- 11,988.- 11,988.- 11,988.- 3,500.- 

วนัที่ 28-30 มิถุนายน 2563 9,988.- 9,988.- 9,988.- 9,988.- 3,500.- 
 

**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 4,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเห
ตสุดวสิยัต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
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หมายเหตุ 
ส าหรับผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 
6 เดือน หรือ 180 วนั ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 
 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาทพร้อมกบั

เตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 25 วนัท่านควรจดัเตรียม

ค่าทวัร์ใหเ้รียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที่พกัและตัว๋
เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
กรณยีกเลิกการเดินทาง 
1. กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมดัจ าทุกกรณี 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นที่นัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพือ่
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน ้ าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบิน

ไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม ] ค่าประกนัวนิาศ
ภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
เพิม่เติมกบัทางบริษทัได ้** 
- เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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- เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร -  เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า

โทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 


