
 
 

 
 

 

 

ก าหนดการเดินทาง : กนัยายน ‟ ตุลาคม 2562 

(พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวย่านชอ้ปป้ิง สุดฟิน!!!) 

ไฮไลท ์!!! ใหท่้านไดส้นุกกบั สวนสนุกวินเพริล์แลนด ์เต็มอ่ิมทั้งวนั 

 



  

 

 

เดินทางโดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย บินตรง เมอืงญาจาง 
 

สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย AIR ASIA (FD)  <ข้ึนเครือ่งดอนเมือง> 

ขาไป FD646 กรุงเทพ (BKK)  -   ญาจาง (CXR) 07.55 - 10.00 

ขากลบั FD647 ญาจาง (CXR)   -    กรุงเทพ (BKK) 10.30 – 12.15 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก     กรุงเทพฯ ‟ ญาจาง ‟ โบสถหิ์นญาจาง ‟ รา้นกาแฟ จงัเก้ิล คอฟฟ่ี ‟ ตลาดญาจาง 
 

05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิดอนเมือง  อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1 เคารเ์ตอร์ สายการบนิ แอร์เอเชีย 

(FD) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกด้านสมัภาระและตัว๋เคร่ืองบิน 
 

07.55 น.  ออกเดินทางสู่  เมอืงญา จาง โดยเที่ยวบินที่ FD 646 สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)   

*** ราคาทัวร์น้ียงัไม่รวมอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ**  

 

 

 

 

 

 

 

10.00 น. เดินทางถึง สนามบนิกามรญั ประเทศเวียดนาม  หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว นาํทา่น เดินทางเข้าสู่  เมืองญาจาง เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่สาํคัญของเวียดนาม  ซึ่งเป็นเมืองที่มี

ชายหาดอนัเป็นที่ได้รับความนิยมของประเทศเวียดนาม  ด้วยเป็นที่ตั้งของชายหาดที่มีสทีองทอดยาว 

ราว 6 กโิลเมตร ไปพร้อมกนักบัวิวทวิทศัน์ของทวิเขาและอยู่ไม่ไกลจากหมู่เกาะอื่นๆ  โดยเป็นที่ยอมรับ

กนัเป็นอย่างมากว่า “ชายหาดนี้ สวยที่สุดในโลก”  มีแสงอาทติย์ค่อนข้างแรงจึงเหมาะกบันักทอ่งเที่ยว

ที่ช่ืนชอบการนอนอาบแดดให้ผวิเป็นสแีทนกนั และการดาํนํา้ที่มีช่ือเสยีงเป็นเป้าหมายของนักดาํนํา้จาก

ทัว่ทุกมุมโลกที่เลือกมาเยือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตั ตาคาร (1)  
 

นาํทา่นเดินทางสู่ โบสถหิ์นญาจาง  (Stone Church Nha Trang) โบสถ์คาทอลิคสดุคลาสสคิของเมือง  

ถูกสร้างตั้งแต่ปี  1886 โดยได้รับอทิธพิลมากจาก

ชาวฝร่ังเศสที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยน้ัน                  

พ้ืนที่ภายในโบสถ์จะมี  760 ตร.กม. สามารถบรรจุ

คนได้ถึง  600 คน  ตัวโบสถ์ถูกสร้างด้วยบลอ็ก

ซีเมนต์  และใช้หินในการปูพ้ืน ภายในโบสถ์ยังถูก

ตกแต่งด้วยกระจกสทีี่มีสสีนัสวยงาม อสิระให้ทา่น

ชมความงดงามและถ่ายรูปภายในโบสถ์แห่งน้ี

จากน้ัน นาํทา่นเที่ยวชม “JUNGLE COFFEE” 

เป็นคาเฟ่บรรยากาศดี ตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้ 

บรรยากาศดี  ที่สาํคัญให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการ

ถ่ายรูปกบัมุมน่ารักๆหรือ สามารถสั่งเคร่ืองดื่ม และ

ของหวาน มารับประทานได้ ซึ่งเมนูแต่ละชนิด

ตกแต่งน่ารัก น่ากนิ เหมาะกบัการมาน่ังชิลล์มากๆ 

(ค่าอาหาร ของหวานและเครือ่งดืม่ไม่รวมใน

รายการทวัร)์   จากน้ัน นาํทา่นไปช้อปป้ิงที่  

ตลาดดมั ตลาดนัดแห่งใหญ่ในญาจาง สร้างขึ้นในปี 

ค.ศ.1972 เป็นตลาดที่มีสนิค้าให้ช้อปป้ิงมากมาย ซึ่งเป็นสญัลักษณ์ของเมืองแห่งน้ีด้วยตัวตึกรูปทรง

ดอกบัวมีสนิค้ามากกว่า 3,000 รายการ มีทั้งอาหารทะเลสด หรือ แห้ง ให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด!! 
 

                       

เยน็ รบัประทานอาหาร เยน็ ณ ภตัตาคาร (2) 
 

เขา้สู่ท่ีพกั SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

หมายเหตุ : โรงแรมนี้ มีสระว่ายน ้าไวบ้ริการ ท่านท่ีตอ้งการใชบ้ริการ สามารถเตรียมชุดว่ายน ้าของท่านมาดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

วนัทีส่อง ใหท่้านไดส้นุกกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกวินเพิรล์แลนดเ์ต็มวนั!!!   

               สนุกกบัโซนสวนน ้า „ โซนอควาเรียม„ โซนเครือ่งเล่น „ โซนซาฟารี  (พรอ้มชมโชว ์)  
 

 

เชา้ รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

นาํทา่นเดินทางสู่  สวนสนุกวินเพิรล์แลนด์  เป็นสวนสนุกที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุในเวียดนามใต้                    

สวนสนุกที่ทนัสมัยใกล้เคียงกบัดิสนีย์แลนด์  ตื่นเต้นด้วยการน่ังเคเบิ้ลคาร์ข้ามทะเลที่ยาวที่สดุ                       

ในโลก (ประมาณ 3 กโิลเมตร) ในสวนสนุกแบ่งออกเป็นโซนหลักๆ ดังน้ี  โซนสวนนํา้  โซนอควาเรียม

โซนเคร่ืองเล่น  โซนซาฟารี  (พร้อมชมโชว์ พิเศษ )  ให้ทา่นได้สนุกเตม็อิ่มทั้งวัน ณ สวนสนุกแห่งน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

หมายเหต:ุ   กรุณาเตรียมชุดว่ายนํา้ไปด้วยสาํหรับทา่นที่ต้องการเล่นนํา้ที่โซนสวนนํา้..ขอบอกห้ามพลาดจริงๆๆๆ กบั

โซนสวนนํา้ขนาดใหญ่... 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง แบบบุฟเฟต ์(4)  
 

เยน็ รบัประทานอาหาร เยน็ ณ ภตัตาคาร (5) 
 

เขา้สู่ท่ีพกั SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

หมายเหตุ : โรงแรมนี้ มีสระว่ายน ้าไวบ้ริการ ท่านท่ีตอ้งการใชบ้ริการ สามารถเตรียมชุดว่ายน ้าของท่านมาดว้ย  
 

 

 

วนัทีส่าม ชมน ้าตกบาโฮ - วดัลองเซิน  - ปราสาทโพนคร - ชมรา้นกาแฟสุดฮิป “Rain Forest Café”  

               พิเศษ!! พาท่านสมัผสับรรยากาศชิลๆ ชายหาด ญาจาง                                                                   
 

 

เชา้ รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
 

นาํทา่นเดินทางสู่ น ้าตกบาโฮ “BA HO WATERFALL” เป็นหน่ึงในสถานที่ ที่ห้ามพลาด!  เม่ือมาถึง

เมืองญาจางแห่งน้ี ที่น่ีประกอบไปด้วย

นํา้ตกทางธรรมชาติทั้ง 3 ที่จะไปบรรจบกนั

กลายเป็นทะเลสาบที่มีนํา้ใสกิ๊ง ที่ถูก

ล้อมรอบไปด้วยป่าฝนหนาแน่น นํา้ตกแห่ง

น้ีตั้งอยู่ทางทศิเหนือของญาจางประมาณ 

20 กโิลเมตร เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวยอด

นิยมสาํหรับสายแอดเวนเจอร์ที่ชอบปีนเขา 

ว่ายนํา้และตกปลามากๆ ให้คณะได้พักผ่อน 

ชมวิวนํา้ตกและเกบ็ภาพไว้เป็นที่ระลึกตาม

อธัยาศัย   จากน้ันนาํทา่น ไปสกัการะขอพร  

วดัลองเซิน  สร้างมาตั้งแต่  ค.ศ. 1886 วัด

แห่งน้ีตั้งอยู่เนินเขามังกรที่เป็นวัดพุทธ

มหายานเก่าแก่เมืองญาจาง  ที่น่ีมี

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สงูประมาณ 14 เมตร 

ประทบับนยอดเขา  พร้อมกบัรูปป้ัน 7 

อรหันต์  มังกรคู่ยาวกว่า  7 เมตร  สวยงาม

อลังการ  ระหว่างทางเดินขึ้นไปสกัการะ

พระพุทธรูปองค์ใหญ่น้ัน  ทา่นกจ็ะพบกบั  “พระนอนที่แกะสลกัจากหินอ่อน”  และด้านบนสามารถชม

วิวอนัสวยงามของเมืองญาจางโดยรอบได้ 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตั ตาคาร (7)  
 

นาํทา่นสู่ วดัโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร  ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณปากแม่นํา้ไค  (Cai River) 

เป็นโบราณสถานแห่งอาณาจักรจาม ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สดุของเวียดนามตอนกลาง เพราะสร้างในช่วง  ค.ศ.



  

 

 

781 ด้านในประกอบด้วย อาคารหลัก 7 หลัง เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปขององค์เทวะตามความเช่ือของ

ศาสนาฮินดู  โดยหน่ึงในนั้น  คือ เทวรูปเทพสตรีภัควตี  ภาคหน่ึงของพระอุมาเทวี  ซึ่งเป็นเทพีประจาํ

อาณาจักรจามปาภาคใต้  นอกจากเทวรูปแล้ว  ภายในปราสาทโพนคร  ยังมีรูปหินสลักเป็นศิวลึงค์และ

โยนี สญัลักษณ์การกาํเนิดอนัยิ่งใหญ่ของชาวฮินดู  อนัมีความหมายถึงการสรรค์สร้างสรรพสิ่งต่างๆ

ขึ้นมาบนโลกด้วย 

 

   

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นาํทา่นแวะพักผ่อนถ่ายรูป ที่  “รา้น RAIN FOREST CAFÉ” คือคาเฟ่ที่รักษ์โลกที่ใช้วัสดุ

ธรรมชาติตกแต่งร้าน ที่น่ีจึงเป็นคาเฟ่ที่มาพร้อมกบัคอนเซปต์ หลีกหนีจากความวุ่นแล้วมาผ่อนคลาย

ในป่า ซึ่งกเ็หมือนยกป่าฝนมาตั้งไว้กลางเมืองจริงๆ ทั้งต้นไม้ บ้านต้นไม้ หรือของตกแต่งทุกสิ่ง คือ

ความกรีนๆที่หากลางเมืองไม่ค่อยจะได้ อสิระให้ทา่นถ่ายรูปและ ดื่ม ชา กาแฟ และของหวาน ตาม

อธัยาศัย (ค่าอาหาร ของหวานและเครือ่งดืม่ไม่รวมในรายการทวัร)์  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  จากน้ันนาํทา่นเดินเล่น บนชายหาด ญาจาง (Nha Trang Beach) หรือน่ังกนิลมชมวิวที่ชายหาด                 

ญาจาง ที่ทอดยาวกว่า 6 กโิลเมตร พร้อมกบัทะเลสวยนํา้ใส เหมาะจะมานอนอาบแดด เล่นนํา้ทะเล 

พักผ่อน อสิระพักผ่อนตามอธัยาศัยหรือถ่ายรูปวิวสวยๆ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

เยน็  รบัประทานอาหาร เยน็ ณ ภตัตาคาร (8) 
 

หลังอาหารเยน็นาํทา่นเดินทางสู่ “NIGHT MARKET NHA TRANG”  อสิระให้ เลือกซื้อของฝากและ

ของที่ระลึกตามอธัยาศัย...  
 

เขา้สู่ท่ีพกั SEN VIET PREMIUM HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

หมายเหตุ : โรงแรมนี้ มีสระว่ายน ้าไวบ้ริการ ท่านท่ีตอ้งการใชบ้ริการ สามารถเตรียมชุดว่ายน ้าของท่านมาดว้ย 
 

 

 

วนัทีส่ี ่ ญาจาง - สนามบนิ - กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 
 

หลังจากอาหารเช้า นาํทา่นเดินทางสู่ สนามบนิกามรญั เพ่ือทาํการเชค็อนิตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระ 
 

10.30 น.  ออกเดินทางสู่  ประเทศไทย  โดยเที่ยวบินที่ FD 647 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD)   

*** ราคาทัวร์น้ียงัไม่รวมอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ**  
 

 

12.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพและความประทบัใจ 

 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  
 

ราคาค่าบริการทวัร ์

กนัยายน – ตุลาคม 62 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัที่ 13 – 16 กนัยายน 2562  11,900 11,900 11,900 3,500 

วนัที่ 20 - 23 กนัยายน 2562  12,900 12,900 12,900 3,500 

วนัที่ 04 – 07 ตุลาคม 2562  12,900 12,900 12,900 3,500 

วนัที่ 11 - 14 ตุลาคม 2562  13,900 13,900 13,900 3,500 

วนัที่ 18 - 21 ตุลาคม 2562  13,900 13,900 13,900 3,500 
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทาง (INFANT) ราคา  3,500 บาท ** 

*** ราคาจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน ราคา 8,900 บาท *** 

 



  

 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยว 

 นํา้ดื่ม วันละ 2 ขวด 

 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีนํา้มัน 

 ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยวหรือระดับเดียวกนั 

 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยว 

 ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก ์/ หัวหน้าทวัร์ ที่คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 
 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการทาํหนังสอืเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 ค่าระวางกระเป๋านํา้หนักเกนิกว่าที่สายการบินกาํหนด 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการทอ่งเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์มินิบาร์

และทวีีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 

 ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,000.- ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดทั้งทริป  (ส าหรบัหวัหนา้ทวัร์

แลว้แต่จะพอใจในการบริการ) 
 

เงือ่นไขการช าระเงิน 

 ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 2 วนั 

 ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือภายใน 20 วัน ก่อนออกเดินทาง 
 

 

เงือ่นไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยึดมัดจาํเตม็จาํนวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 

 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการัน

ตีมัดจาํที่น่ังกบัทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทาง

บริษัท ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่ามัดจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดกต็าม 

 เมื่อออกตัว๋แล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได้  ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได้  เน่ืองจาก

เป็นนโยบายของสายการบิน 

 

 

 
 



  

 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 25 คนขึ้นไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีนํา้มัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํา้มัน

เพ่ิมตามความเป็นจริง 

 ตัว๋เคร่ืองบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทอ่งเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวิสยั หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและ

ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก 

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสนิ หากเกดิเหตุการณ์สดุวิสยั เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การ

ยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ หรือทรัพย์สนิสญูหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรือจากการโจรกรรม และ

อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีที่สถานที่ทอ่งเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เน่ืองจากเหตุสดุวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทา่นสละสทิธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ กต็ามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยว 

หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏเิสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตาม

ประเทศที่ระบุไว้  เน่ืองจากการครอ บครองสิ่งผดิกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

 กรณีที่ทา่นใช้หนังสอืเดินทางราชการ (เล่มสนีํา้เงิน) เดินทางเพ่ือการทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูก

ปฏเิสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ 

ทั้งสิ้น 

 เมื่อทา่นตกลงชาํระเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 

 

 


