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กําหนดการเดิ นทาง: วันที 20 – 23 ตุลาคม 2562
สนามบิ นดอนเมือง – ญาจาง – ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – บ้าน
เพียน – ตลาดไนท์บาร์ซ่า
คณะพร้อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง อาคาร 1 ระหว่ า งประเทศ ชันที 3 ประตู ท างเข้ า
หมายเลข 1-2 เคาน์ เตอร์ของสายการบิ นแอร์ เอเชี ย (FD) โดยมีเจ้าหน้ าทีคอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ท่าน
- เจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวก ติดป้ ายชือทีกระเป๋ าเดินทาง
- รับเอกสาร, บัตรโดยสารขึนเครืองบิน (Boarding pass)

วันอาทิ ตย์ที 20 ตุลาคม 2562 (1)
05.00 น.
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กลางวัน
บ่าย
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- กระเป๋ าเดินทางเพือโหลดใต้ทอ้ งเครือง นําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- กระเป๋ าถือขึนเครือง (Hand carry) นําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ออกเดิน ทางสู่ . ..เมื อ งญาจาง ประเทศเวี ย ดนาม โดยสายบิ น แอร์ เอเชี ย เที ยวบิ น ที FD 646
(บริ การอาหารเช้าบนเครือง)
*** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง 5 นาที // เวลาท้องถินทีเวียดนามเท่ากับประเทศไทย ***
เดินทางถึง ท่าอากาศยานกามซัญ นําท่านผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนัน นํ าท่านเดินทางสู่...เมืองญาจาง เมืองทีได้ขนชื
ึ อว่า “เมืองตากอากาศริมทะเลเวียดนามทีสวย
ทีสุด” และเป็ นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาจางมีสภาพภูมอิ ากาศทีดีและ
สามารถท่องเทียวได้เกือบทังปี ในอดีตเมืองนีเคยเป็ นส่วนหนึงของอาณาจักรจามปา ซึงมีหลักฐานเป็ น
ปราสาทหินแบบจามทีหลงเหลืออยู่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเดินทางสู่...เมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง 30 นาที) เมืองทีถูกกล่าวขานว่าเป็ น
เมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งความรัก ท่านจะได้สมั ผัสกับกับธรรมชาติ และ
บรรยากาศเย็นสบาย เพราะเมืองนีอยู่บนเขาสูงถึง , เมตรจากระดับนํ าทะเล ชมความงดงามของ
สถาปั ตยกรรมแบบทังสมัยเก่าและสมัยใหม่ ตืนตาตืนใจไปกับหมู่บา้ นทีเต็มไปด้วยสีสนั สวยงามราวกับ
ลูกกวาด จากนัน นํ าท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาว และถ่ ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาว
นานา พันธุท์ อวดโฉมรู
ี
ปทรงและสีสนั อันสุดตระการตาตลอดทังปี ในบรรยากาศทีแสนโรแมนติกของเมือง
ดาลัด จากนัน นํ าท่านเข้าชม บ้านเพียน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆทีออกแบบโดยฝีมอื ลูกสาว
ประธานาธิบดีคนที 2 ของเวียดนาม ซึงเรียนจบสถาปั ตยกรรมมาจากฝรังเศสโดยได้แรงบันดาลใจจาก
นิยายเรืองดัง “Alice in Wonderland”

 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (2) พิเศษ! ให้ทุกท่านได้ชมิ ไวน์แดงของดาลัด
จากนัน นํ าท่านเข้าสู่ทพั
ี ก ณ  DRAGON KING HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนัน อิสระให้ทุกท่านได้ชม ชิม ช้อป ณ ย่านช้อปปิ งตลาดไนท์บาร์ซ่า เมืองดาลัด
ดาลัด – เคเบิ ลคาร์ – วัดตักลัม – รถราง – นํ าตกดาทันลา – ญาจาง –
สวนสนุกวิ นเพิ รล์
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

วันจันทร์ที 21 ตุลาคม 2562 (2)
เช้า
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จากนัน นํ าท่านสู่ สถานี เคเบิ ลคาร์ ทีทันสมัยทีสุดในประเทศเวียดนาม
ขึนสู่จุดชมวิวให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลัดในมุมมองทีสุดพิเศษ
ไว้เป็ นทีระลึก พร้อมนํ าท่านชม วัดตักลัม (Thien Vien Truc Lam) วัด
พุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญีปุ่นมหายาน จากนัน นํ าท่านนัง รถราง
ผ่านผืนป่ าอันร่มรืนเขียวชอุ่ มลงสู่หุบเขาเบืองล่างเพือชมและสัมผัส กับ
ความสวยงามของ นําตกดาทันลา (Thac Datanla) นํ าตกขนาดไม่ใหญ่
มากแต่มชี อเสี
ื ยงอีกหนึงในสถานทีท่องเทียวยอดนิยมของดาลัด
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองญาจาง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง
นาที) นัง กระเช้ าไฟฟ้ าข้ ามเกาะ เพือขึนชมทิว ทัศ น์ ทีสวยงามของเกาะ HON TRE จากมุมสูง
สําหรับกระเช้าไฟฟ้ าแห่งนีเป็ นระบบกระเช้าทีทันสมัยทีสุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูง
จากนัน ให้ท่านได้อสิ ระที สวนสนุกวิ นเพิ รล์ (Vin Pearl Theme Park) สวนสนุ กขนาดใหญ่และครบ
วงจรแห่งใหม่ ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็ น โซนใหญ่ๆ
 สวนนํา ทีมีชายหาดจําลองให้ได้นงพั
ั กผ่อนหย่อนใจหรือสามารถลงเล่นนําได้
 สวนสนุ กกลางแจ้งทีมีเครืองเล่นอันหวาดเสียวทีทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก สวนสนุ กในร่ม มี
เครืองเล่นทีน่ าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ มิติ สามารถสัมผัสได้ทงั รูป รส กลิน เสียง เหมือน
ท่านได้มสี ่วนร่วมในหนังเลยทีเดียว อีกทังยังมีโซนเกมส์ ทีให้ท่านสามารถสนุ กสนานกับตู้เกมส์
หยอดเหรียญ
 พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นํา อควาเรียมขนาดใหญ่ทสุี ดของเวียดนาม ซึงจัดแสดงพันธุ์สตั ว์นําหายากไว้
กว่า , ชนิด (รวมค่าเครืองเล่นแล้ว)
 Vinpearl Land Safari สวนสัต ว์ทีรวบรวมสัต ว์บกน่ ารัก ไว้มากมาย ให้ทุก ท่านรวมถึง น้ อ งๆ
หนูๆได้ชมและสัมผัสแบบตัวเป็ นๆ และสวนดอกไม้ Bloom Hill ภายในโดมขนาดใหญ่แห่งนีได้
รวมไม้ดอกนานาพันธุแ์ ละไม้ดอกทีขึนชือจากหลากหลายประเทศมาให้ท่านได้ชม
สําหรับท่านทีอยากชมโชว์ต่งๆ ทาง VINPEARL LAND ยังมีโชว์ต่างๆให้ชมดังนี
การแสดงของปลาโลมาและแมวนํา(Dolphin&Seal Show)
เวลา 14.00-14.30
การแสดงนางเงือก (Mermaid Show)
เวลา 15.00-15.10
การแสดงให้อาหารสัตว์นํา (Feeding Show)
เวลา 17.00-17.15
การแสดงขบวนพาเหรด (Carnival Show)
เวลา 16.15-16.45
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 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (5)
จากนัน นํ าท่านเข้าสู่ทพั
ี ก ณ VINPEARL RESORT NHA TRANG หรือเทียบเท่ า

วันอังคารที 22 ตุลาคม 2562 (3)
ญาจาง – สวนสนุกวิ นเพิ รล์ – โบสถ์ญาจาง – วัดลองเซิ น – วัดโพนากา
เช้า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม (6)
อิ ส ระให้ ทุ ก ท่ า นได้ ส นุ ก สนานกับ สวนสนุ ก ของ VINPEARL LAND กับ เครืองเล่ น หลากหลาย
แนว ทีทุกเครืองเล่นรับประกันมาตรฐานความปลอดภัยจากทัวโลก โดยเฉพาะ รถไฟเหาะ Alpine
Coaster เป็ น รถไฟเหาะบนเกาะแห่ ง แรกของเอเชีย ระยะทางกว่ า 1.76 กิโ ลเมตร ทีจะทํ า ให้ท่ า น
ตืนเต้นระทึกใจไม่แพ้ทอืี น เครืองเล่น Roller Coaster ให้ท่านได้เตมิ ประสบการณ์มนั ส์ๆ และยังมีทงั
สวนสนุ กในร่มและกลางแจ้งให้ท่านได้เลือกเล่นกันอย่างจุใจ
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (7)
บ่าย
นําท่านขึนกระเช้ากลับสู่ตวั เมืองญาจาง เดินทางสู่ โบสถ์ญาจาง (NHA TRANG CATHEDRAL)
โบสถ์ทใหญ่
ี ทสุี ดในเมืองญาจาง ตังอยู่บนยอดเขาสูงทีสามารถมองเห็น
สถานีรถไฟญาจาง ถูกสร้างขึนในสไตล์โกธิคของฝรังเศสโดย PRIEST
LOUIS VALLET ในช่ ว งต้ น ศตวรรษที 19 ได้ ม ี ก ารให้ บ ริ ก ารชุ ม ชน
คาทอลิกในท้องถินโดยมีการจัดพิธมี สิ ซาระหว่างเวลา 05:00 – 18:30น.
ทุกวัน จากนันนํ าท่านไหว้พระเสริมสิรมิ งคลให้ชวี ติ ที วัดลองเซิ น (Long
Son Pago) วัดนีตังอยูเ่ นินเขามังกรทีเป็ นวัดพุทธมหายานเก่าแก่แห่งเมืองญาจาง ทางชายฝั งตอนกลาง
ของเวียดนาม ทีนีมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูงประมาณ 14 เมตร ประทับบนยอดเขา พร้อมกับรูปปั นเจ็ด
อรหันต์และมังกรคู่ยาวกว่า 7 เมตร ซึงมีสวยงามอลังการเป็ นอย่างมาก จากนันนํ าท่านสู่ วัดโพนากา
เยียมชม ปราสาทโพนคร อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที 2 โบราณสถาน
แห่ ง นี เป็ น อิท ธิพ ลของอาณาจัก รจามปา มีค วามเก่ า แก่ แ ละโดดเด่ น
ลัก ษณะของปราสาทนั นจะเป็ นอิ ฐ แดงขนาดใหญ่ ถู ก สร้ า งขึนเพือ
ประดิษฐานเทพสตรีภควตี ในอดีตเป็ นทีบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู แต่
ปั จจุบนั ก็ยงั คงเป็ นทีไหว้สกั การะเทพเจ้าของชาวเวียดนาม จากนัน นํ า
ท่ า นช้ อ ปปิ ง ตลาดดั ม ตลาดนั ด แห่ ง ใหญ่ ใ นญาจาง สร้ า งขึ นในปี ค.ศ.1972 เป็ นตลาดที
มีสนิ ค้าให้ช้อปปิ งมากมาย ซึงเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองญาจางแห่งนี ด้วยตัวตึกรูปทรงดอกบัวและมี
สินค้ามากกว่า 3,000 รายการ จะซือของใช้หรือของฝากให้คนทีเมืองไทยก็ได้ เพราะมีของพืนเมือ ง
เวียดนามเยอะมาก และมีอาหารทะเลให้เลือกซืออีกมากมาย ตืนตาตืนใจสําหรับคนชอบเดินเล่นทีตลาด
ไม่น้อย
คํา
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (8)
จากนัน นํ าท่านเข้าสู่ทพั
ี ก ณ DIAMOND NHA TRANG HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันพุธที 23 ตุลาคม 2562 (4)
ญาจาง – สนามบินดอนเมือง
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)
จากนัน นําท่านเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานกามซัญ เพือเดินทางกลับประเทศไทย
10.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่...กรุงเทพฯ โดยสายบินแอร์ เอเชีย เทียวบินที FD 647
(บริ การอาหารบนเครือง)
12.15 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

หมายเหตุ: รายการท่องเทียวอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของเวลา หรือสลับวันอันเนืองมาจากการเดินทาง
ล่าช้าหรือเหตุการณ์อนๆ
ื ทังนีเพือประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการ
กรณี มีผเ้ ู ดิ นทาง (ผูใ้ หญ่) จํานวน 25 ท่ าน
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (2 ท่าน)
เด็กอายุตากว่
ํ า 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักเดียว จ่ายเพิ ม









ราคา ท่านละ
ราคา ท่านละ
ท่านละ

15,900.- บาท
14,900.- บาท
5,800.- บาท

อัตรานี รวม
ค่าตัวเครืองบินชันประหยัดของสายการแอร์เอเชีย (FD) เส้นทาง ดอนเมือง – กามซัญ – ดอนเมือง
ค่าภาษีสนามบินทังในและต่างประเทศ และค่าภาษีนํามัน (ณ วันที 29 พฤษภาคม 2562)
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 ท่าน จํานวน 3 คืน
ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งและนําเทียวตามทีระบุในรายการ
ค่าอาหารจํานวน 9 มือ ทีระบุตามรายการพร้อม พร้อมนําดืมและอาหารเสริมต่างๆ และ บริการอาหารบนเครือง
ทังขาไปลัขากลับ
หัวหน้าทัวร์เดินทางไปจากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดรายการ
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Travel Wonders Co., Ltd.
335/11 Nonthaburi Road, Tasai, Muang, Nonthaburi, Thailand 11000
Tel: 0-2525-2235 / 08-6318-0608 Fax: 0-2525-2237 Line ID: @travelwonders.th
E-mail: info@travelwonders.co.th

www.travelwonders.co.th

 ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุ บตั เิ หตุเท่านัน คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับผู้เดินทางไป
พร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเทียวกับทัวร์เท่านัน *** กรณีต้องการทําประกันการเดินทางรายเดียวเพิม เพือรวม
ประกันสุขภาพด้วย กรุณาสอบถามเพิมเติมกับทางบริษทั













อัตรานี ไม่รวม
ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางและสัมภาระในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด (ท่านละ 20 กิโลกรัม)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืม,ค่าอาหารทีสังเพิมเอง ฯลฯ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3%
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิน และ พนักงานขับรถ ท่านละ 700.- บาท / ท่าน / ทริ ป
เงือนไขการสํารองทีนัง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และ ชําระมัดจํา 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากทําการ
จองแล้ว หากไม่ชาํ ระตามกําหนด จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทางบริษทั ฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์
ให้เรียบร้อยก่อนกําหนด เนืองจากทางบริษทั ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพักและตัวเครืองบิน มิฉะนันจะ
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที
เกิดขึน
หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด

หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีทไม่
ี สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน
ในกรณีนบริ
ี ษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงหมด
ั
หรือจัดหาคณะทัวร์อนให้
ื ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทสูี ญหาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และอุบตั เิ หตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
 กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าทีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการ ไม่คนื ค่าทัวร์ทงหมด
ั
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