เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุ งเทพฯ - เมืองญาจาง - วินเพิร์ลแลนด์ (นัง่ กระเช้า) - ชมโชว์น้ าพุประกอบแสงสี เสี ยง - พักโรงแรมระดับ 5
ดาว บนเกาะวินเพิร์ล
(PG993 : 10.20-12.05 )
วันที่ 2 : สวนสนุกวินเพิร์ล - วินเพิร์ลแลนด์ (นัง่ กระเช้า) - เมืองญาจาง - โบสถ์ญาจาง - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร ตลาดดัม
วันที่ 3 : เมืองญาจาง - ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ - กรุ งเทพฯ
(PG994 : 12.55-14.40 )

วันที่ 1

07.30 น.

10.20น.
12.05 น.
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กรุงเทพฯ - เมืองญาจาง - วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้ า) - ชมโชว์ นา้ พุประกอบแสงสี เสี ยง พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะ VINPEARL LAND
(PG993 : 10.20-12.05 )

พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับ (ระหว่างรอขึน้ เครื่อง ท่านสามารถใช้ บริการเล้ าจน์ ของสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ ได้ มีอาหาร และน้า
ดื่มบริการ)
ออกเดินทางสู่ เมืองญาจาง โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG993
(บนเครื่องมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
เดิ นทางถึ ง ท่ าอากาศยานนานาชาติ กามรั ญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและ
ศุลกากร เรี ยบร้ อยแล้วนาท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ตวั เมื องญาจาง (เวลาท้องถิ่ นประเทศ
เวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) เป็ นเมืองชายฝั่งทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เป็ นที่ท่องเที่ยวสาคัญ
ของเวียดนาม และเป็ นศูนย์กลางการเมืองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาจางมีสภาพภูมิอากาศที่ดีและ
ั และในด้านประวัติศาสตร์ เมืองนี้ เคยเป็ นส่ วนของอาณาจักรจามปา ซึ่ งมีหลักฐาน
สามารถท่องเที่ยวได้เกือบท้งปี
เป็ นปราสาท หิ นแบบจามที่หลงเหลืออยู่
นาท่านเดิ นทางสู่ วินเพิร์ลแลนด์ (VINPEAL LAND) โดยกระเช้าสู่ เกาะวินเพิร์ลเป็ นสวนสนุ กขนาดใหญ่และ
ครบวงจรแห่ งใหม่ ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็ น4 โซนใหญ่ ๆ ทั้งสวนน้ า ที่ มีชายหาดจาลองให้ได้นั่ง
พักผ่อนหย่อนใจหรื อสามารถลงเล่นน้ าได้ สวนสนุกกลางแจ้งที่มีเครื่ องเล่นอันหวาดเสี ยวที่ทนั สมัยได้มาตรฐาน
ระดับโลก สวนสนุกในร่ ม มีเครื่ องเล่นที่น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถสัมผัสได้ท้ งั รู ป รส กลิ่น เสี ยง
เหมือนท่านได้มีส่วนร่ วมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส์ ที่ให้ท่านสามารถสนุ กสนานกับตูเ้ กมส์ หยอด
เหรี ยญได้ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ที่เป็ นอควาเรี ยมขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ าหายากไว้
กว่า 9,000 ชนิด
สาหรับท่านทีอ่ ยากชมโชว์ต่างๆ ทาง VINPEARL LAND ยังมีโชว์ต่างๆให้ ชมดังนี้
การแสดงของปลาโลมาและแมวนา้ (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.
การแสดงให้ อาหารสั ตว์นา้ (Feeding Show)
เวลา 17.00-17.15 น.

ค่า
19.00 น.
ทีพ่ กั

วันที่ 2

เช้ า

กลางวัน
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(เวลาการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมดังนา้ แนะนาให้ ท่านเช็คกับเจ้ าหน้ าทีอ่ กี ครั้ง)
ท่านสามารถสนุ กสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเกาะวินเพิร์ลได้ตามอัธยาศัยหรื อท่านอยากพักผ่อนชมบรรยากาศ
ทะเลเวียดนามใต้บรรยากาศสบายๆได้เช่นกัน
บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ ต์ Vinpearl Buffet (5 Stars)
นาท่ านชม โชว์ น้าพุ ประกอบแสงสี เสี ยง เป็ นโชว์น้ าพุ ป ระกอบแสงสี เสี ยงสุ ดอลังการที่ จะท าให้ ทุ ก ท่ านได้
เพลิดเพลินกับบรรยากาศน้ าพุที่ตดั กับผืนฟ้ าในกลางคืน ที่สวยงามไม่แพ้กบั ที่อื่น
นาคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม Vinpearl Island Hotel หรือเทียบเท่า
(ระดับ 5 ดาว) พักบนเกาะ Vinpearl land 1 คืน
โรงแรม Vinpearl Island Hotel บนเกาะไม่ มีห้องพักสาหรับ 3 ท่ าน ในกรณีที่ลูกค้ าเดินทาง 3 ท่ าน ต้ องใช้ ห้อง
TWN + 1 SGL และเสี ยค่ าใช้ จ่ายห้ องพักเดียวเพิม่ 2500.- บาท

สวนสนุกวินเพิร์ล - วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้ า) - เมืองญาจาง - โบสถ์ ญาจาง - วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร - ตลาดดัม

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับ สวนสนุกวินเพิร์ล (Vin Pearl Theme Park) เป็ นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบ
วงจรแห่ งใหม่ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็ น4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน้า ที่มีชายหาดจา ลองให้ได้นงั่ พักผ่อน
หย่อนใจหรื อสามารถลงเล่นน้ า ได้สวนสนุ กกลางแจ้งที่มีเครื่ องเล่นอันหวาดเสี ยวที่ทนั สมัยได้มาตรฐานระดับ
โลก สวนสนุ ก ในร่ ม มี เครื่ องเล่ นที่ น่ าสนใจคื อ โรงภาพยนตร์ 5 มิ ติส ามารถสั ม ผัส ได้ ทั้ง รู ป รส กลิ่ น เสี ย ง
เหมือนท่านได้มีส่วนร่ วมในหนังเลยทีเดี ยว อีกทั้งยังมีโซนเกมส์ ที่ให้ท่านสามารถสนุ กสนานกับตูเ้ กมส์ หยอด
เหรี ยญได้และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ที่เป็ นอควาเรี ยมขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ าหายากไว้
กว่า 9,000ชนิด **สาหรับท่ านทีต่ ้ องการลงเล่ นสวนนา้ กรุ ณาเตรียมชุ ดว่ ายนา้ สาหรับเปี ยก 1 ชุ ด**
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่าน นั่งกระเช้ าเข้ าสู่ ตัวเมืองญาจาง จากนั้นนาท่านเที่ยวชม โบสถ์ ญาจาง (NHA TRANG
CATHEDRAL) เป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองญาจาง สร้ างโดยนักบุญชาวฝรั่งเศส มีอายุยาวนานกว่า 80 ปี ซึ่ ง
โบสถ์แห่งนี้ มีความสู งถึง 10 เมตร เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ออกแบบสไตล์ฝรั่งเศสแบบโกธิ กภายใน พื้นของโบสถ์มี

ค่า
ทีพ่ กั

วันที่ 3
เช้ า

12.55 น.
14.40 น.
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การใช้หินในการปูพ้นื และมีการตกแต่งด้วยกระจกหลากสี สันอย่างสวยงาม
นาท่านชม วัดลองเซิน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวัดนี้คือ พระพุทธรู ปสี ขาวองค์ใหญ่อนั สวยงามที่ต้ งั อยู่
บนเนิ นเขา ระหว่างทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรู ปองค์ใหญ่น้ นั ท่านก็จะพบกับ พระนอนที่แกะสลักจากหิ น
อ่อน และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางได้อีกทั้งยังเป็ นโรงเรี ยนสาหรับพระสงฆ์อีกด้วย
นาท่านสู่ ปราสาทโพนคร อยูใ่ นช่วงคริ สต์ศตวรรษที่2โบราณสถานแห่งนี้เป็ นอิทธิ พลของ
อาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาทนั้น จะเป็ นอิฐแดงขนาดใหญ่โดยสร้างขึ้นเพื่อ
ประดิษฐานเทพสตรี ภควตีในอดีตเป็ นที่บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดูแต่ปัจจุบนั ก็ยงั คงเป็ นที่ไหว้สักการะเทพ
เจ้าของชาวเวียดนามอยู่
จากนั้น นาท่านแวะซื้ อของที่ระลึ กที่ ตลาดดัม ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองญาจางที่มีท้ งั ของใช้ของกิ น ของที่ระลึ ก
ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร Mua Xanh Restaurant
โรงแรม Le’s Cham, Galiot hotel in Nha Trang (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน ญาจาง
หมายเหตุ : โรงแรมนีม้ ีสระว่ ายนา้ ไว้ บริการ ท่ านทีต่ ้ องการใช้ บริการ สามารถเตรียมชุ ดว่ ายนา้ ของท่ านมาด้ วย

เมืองญาจาง - ท่ าอากาศยานนานาชาติกามรัญ - กรุงเทพฯ

(PG994 : 12.55-14.40 )

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง เพื่อเดินทางสู่ ท่าอากาศ
ยานสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG994 (บนเครื่องมีบริ การอาหารและ
เครื่องดื่ม)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : รักสนุก.. ญาจาง วินเพิร์ล 3 วัน 2 คืน PG
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 24-26 เมษายน 2563

ผู้ใหญ่ พกั 2
ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดีย่ ว
ท่ านละ

12,988.11,988.-

12,988.11,988.-

12,988.11,988.-

12,988.11,988.-

3,500.3,500.-

**เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ จึงไม่ มีราคาเด็ก **
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ทดี่ ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ท้ งั นี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาวะอากาศและเห
ตสุ ดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯจะคานึ งถึงผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ***
***หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
หมายเหตุ
สาหรับผูเ้ ดิ นทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า
6 เดือน หรื อ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า
เงื่อนไขการจอง
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1. กรุ ณาจองล่ วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดิ นทางและกรุ ณาชาระเงิ นเต็มจานวน พร้ อมกับเตรี ยม
เอกสารส่ งให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
2. การชาระค่าบริ การ
2.1 กรุ ณาชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณี ที่ค่าทัวร์ ราคาต่ากว่า 10,000 บาท
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมี
การยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
5. บริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเก็ บ ค่ าใช้จ่ายทั้ง หมดกรณี ท่ านยกเลิ ก การเดิ น ทางและมี ผ ลท าให้ ค ณะ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั
และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดิ นทางในคณะเดี ยวกันบริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิ ดจากการยกเลิ ก
ของท่าน
6. กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษทั ฯจะทา
การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้
คือค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณี ท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้
ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหัก
เก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
8. กรณี ผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ขา้ งต้น
กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ ยนระดับชั้นที่ นงั่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุ รกิ จ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนิ นก่ อนเดิ นทาง 7 วันล่ วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงิ นเพื่ อ
อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ขา้ งต้น
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4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์ เอเซี ยเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบิน
ไทย 30 กิ โลกรัม / เจแปนแอร์ ไลน์และออลนิ ปปอน 2 ใบใบละไม่เกิ น 23 กิ โลกรัม] ค่าประกันวินาศ
ภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ นอกเหนื อที่ ระบุ อาทิ เช่ น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์
3. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
4. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่ อท่าน

7

