
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14469 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

  

 

 
 

 

 

 

 
  

เที่ยวครบไฮไลท์ 
 บนิตรง สวุรรณภมูิ – ญาตราง/ ญาตราง – สวุรรณภมูิ โดยสายการบนิบางกอกแอร์เวย ์

ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 20 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรม 4 ดาว ระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้ 

 ชมวดัลองเซิน โบสถหิ์นญาตราง ปราสาทโพนคร  
 เพลิดเพลินกบัสวนสนุก VIN PEARL THEME PARK 

 ชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดไนทบ์าร์ซ่า ตลาด DAM  ร้าน SANEST 
 



 

 

 
วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 
 กรุงเทพฯ - สนามบินกามรัญ - วดัลองเซิน - โบสถ์

หินญาตราง - ตลาดไนท์บาร์ซ่า 
   

TRAN VIEN DONG หรือ

เทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

2 
ปราสาทโพนคร - MUD BATH & SPA - สวน

สนุกวนิเพร์ิล 
   

TRAN VIEN DONG หรือ

เทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

3 
ตลาดDAM - ร้านSANEST - สนามบินกามรัญ - 

กรุงเทพฯ 
   

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ก าหนดการเดนิทาง 

4-6 ต.ค. / 18-20 ต.ค. / 1-3 พ.ย. /  

8-10 พ.ย. / 29 พ.ย.-1 ธ.ค. / 13-15 ธ.ค. /  

20-22 ธ.ค. 62 
10,999 บาท 

11-13 ต.ค. / 25-27 ต.ค. / 15-17 พ.ย. /  

6-8 ธ.ค. 62 
11,999 บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ 2,000 บาท 
 

ค่าทิปท่านละ 800 บาท เดก็ต า่กว่า 2 ขวบ ราคา 2,500 บาท ไม่ใช้ตัว๋หกัออก 4,000 บาท 

วนัที่ 1   กรุงเทพฯ - สนามบินกามรัญ - วดัลองเซิน - โบสถ์หินญาตราง - ตลาดไนท์บาร์ซ่า 
07.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน

บางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)  โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับอ านวยความสะดวก
ดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน 



 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองญาตราง ประเทศเวยีดนามโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG993 
  ** บริการอาหารบนเคร่ือง** 
  (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

12.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสนามบินกามรัญ ประเทศเวยีดนาม หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

  (เวลาท้องถิ่นทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

          จากนั้นน าท่านเท่ียวชม วัดลองเซิน สร้างข้ึนเม่ือพ.ศ.2429 จุดเด่นของวดัน้ีคือพระพุทธรูปสีขาวองคใ์หญ่
  อนัสวยงามท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาระหวา่งทางเดินข้ึนไปสักการะพระพุทธรูปองคใ์หญ่นั้นท่านก็จะพบกบัพระ
  นอนท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนและดา้นบนสามารถชมววิอนัสวยงามของเมืองญาจางไดอี้กทั้งยงัเป็นโรงเรียน
  ส าหรับพระสงฆอี์กดว้ย จากนั้นเดินทางสู่ โบสถ์หินญาตราง เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองญาตราง สร้าง
  โดยนกับุญชาวฝร่ังเศส มีอายุยาวนานกวา่ 80 ปีซ่ึงโบสถ์แห่งน้ีมีความสูงถึง 10เมตร เป็นสถาปัตยกรรมท่ี
  ออกแบบสไตลฝ์ร่ังเศส แบบโกธิก ภายใน พื้นของโบสถมี์การใชหิ้นในการปูพื้น และมีการตกแต่งดว้ย 
  กระจกหลากสีสันอยา่งสวยงาม   
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าเมืองญาตรางให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิดอาทิเส้ือผา้
กระเป๋าชากาแฟและของท่ีระลึกต่างๆ 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  TRAN VIEN DONG หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 

วนัที่ 2    ปราสาทโพนคร - MUD BATH & SPA - สวนสนุกวนิเพิร์ล  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

 

 

 

 

 น าท่านสู่ วดัโพนากา เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 2โบราณสถานแห่งน้ีเป็น

อิทธิพลของอาณาจกัรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่นลกัษณะของปราสาทนั้นจะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ 

โดยสร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานเทพสตรีภควตี ในอดีตเป็นท่ีบูชาเทพเจา้ในศาสนาฮินดู แต่ปัจจุบนัก็ยงัคงเป็น

ท่ีไหวส้ักการะเทพเจา้ของชาวเวียดนามอยู่ จากนั้นเดินทางสู่ MUD BATH & SPAให้ท่านสัมผสั

บรรยากาศ การแช่โคลนเป็นการสปาผิว ท าให้ผิวนุ่ม ชุ่มช่ืน เรียบเนียน ผอ่นคลายอยา่งเป็นธรรมชาติท่ีไม่

เหมือนใคร 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

  น าท่านเดินทางสู่สวนสนุกวนิเพร์ิล (VIN PEARLTHEME PARK) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบวงจร

แห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน ้ า  ท่ีมีชายหาดจ าลองให้ไดน้ัง่พกัผอ่น

หย่อนใจหรือสามารถลงเล่นน ้ าได ้สวนสนุกกลางแจง้ท่ีมีเคร่ืองเล่นอนัหวาดเสียวท่ีทนัสมยัไดม้าตรฐาน

ระดบัโลก สวนสนุกในร่ม มีเคร่ืองเล่นท่ีน่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถสัมผสัไดท้ั้ง รูป รส กล่ิน 



 

 

เสียง เหมือนท่านไดมี้ส่วนร่วมในหนงัเลยทีเดียว อีกทั้งยงัมีโซนเกมส์ ท่ีให้ท่านสามารถสนุกสนานกบัตู้

เกมส์หยอดเหรียญได้ และพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า ท่ีเป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม จดัแสดงพนัธ์ุ

สัวตน์ ้าหายากไวก้วา่ 9,000 ชนิด 

  **ส าหรับท่านทีต้่องการลงเล่นสวนน า้ กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้ส าหรับเปียก 1 ชุดค่ะ** 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั TRAN VIEN DONG หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั 

วนัที่ 3   ตลาดDAM - ร้านSANEST - สนามบินกามรัญ - กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านแวะซ้ือของท่ีระลึกท่ี ตลาดDAM ตลาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองญาตรางท่ีมีทั้งของใชข้องกินของท่ีระลึก

ต่างๆมากมาย ให้ท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากตามอธัยาศัยจากนั้น ช้อปป้ิงต่อกับ ร้านSANESTให้ท่าน

เพลิดเพลินเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ของกิน เคร่ืองด่ืมต่างๆตามอธัยาศยั 

  ไดเ้วลาแก่สมควรน าทานเดินทางสู่ สนามบินกามรัญ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯตรวจเช็คเอกสารและ

สัมภาระ 

12.55 น. ออกเดินทางจาก เมืองญาตราง กลบักรุงเทพฯ โดยสายบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG 994 

 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

14.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************ 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 

และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้นทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคัญ *** 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับ

เดยีวกนั ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ
ไป-กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 

5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบินขาไปและกลับ

ท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 
8. ค่าไกด์ท้องถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย

อวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000 

บาท 

-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 

(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ

(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้

จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ 800 บาท ตลอดทริป 
ต่อ 1 ท่าน (**ขออนุญาตเกบ็ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ณ 
วนัเดินทาง**) 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากับ
ภาษี) 

4. ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบิน
ก าหนด (ปกติ 30 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีท่ีไม่ใช่
พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)
ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนา
ทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์
6) รูปถ่ายสี  2  น้ิว  2  รูป  แล้วทางบริษัทฯจะเป็น
ผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 
(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ
เดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวี
ซ่า) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้า
ตอ้งเป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 



 

 

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของ
ผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทางและแนบส าเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
ก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์   

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น

รายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้

ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน

มดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากวา่  26 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, 
การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงาน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
 


