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ทัวร์เวียดนาม ญาจาง - สวนสนกุวินเพิร์ลแลนด์  3 วัน 2 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ตื่นตากับ

นัง่กระเช้าไฟฟ้า สู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์
อิสระเล่นเครือ่งเล่น 
ชมโชว์สัตว์น้ำ

ประวัติศาสตร์



โบสถ์หนิญาจาง 
วัดลองเซิน
ปราสาทโพนคร 

ของท่ีระลึก

ช้อปกระจาย ณ ตลาดดัม

 ราคา

จำนวนคนเดินทาง ราคา / คน

เดินทาง     2      คน 17,900

เดินทาง     3      คน 15,500

เดินทาง   4 - 5    คน 13,900

เดินทาง   6 - 7    คน 11,500

เดินทาง   8 - 9    คน 10,900

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินกามรัญ - ญาจาง ทัวร์



การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

07:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll -
F สายการบินบางกอก แอร์เวย์
10:20    ออกเดินทางสู่เมืองญาจาง  เท่ียวบินท่ี PG 993
12:10    ถึงสนามบินกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น
ภาษาไทย พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว 
จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

ชม โบสถ์หินญาจาง Stone Church Nha Trang โบสถ์คาทอลิคสุดคลาสสิคของเมือง
ได้รับอิทธพิลมากจากชาวฝรัง่เศสท่ีเข้ามาเผยแพรศ่าสนาในสมัยน้ัน
พื้ นท่ีภายในโบสถ์จะมี 760 ตร.กม. สามารถบรรจุคนได้ถึง 600 คน
ตัวโบสถ์ถูกสร้างด้วยบล็อกซีเมนต์ และใช้หนิในการปูพื้ น
ภายในโบสถ์ยังถูกตกแต่งด้วยกระจกสีท่ีมีสีสันสวยงาม
ชม วัดลองเซิน สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวัดนี้ คือ
พระพุทธรปูสีขาวองค์ใหญ่อันสวยงามท่ีต้ังอยู่บนเนนิเขา
ระหว่างทางเดินข้ึนไปสักการะพระพุทธรปูองค์ใหญ่น้ัน ท่านก็จะพบกับ
พระนอนท่ีแกะสลักจากหนิอ่อน
และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางได้อีกท้ังยังเป็นโรงเรยีนสำหรั
บพระสงฆ์อีกด้วย
ชม ปราสาทโพนคร  PoNagar Cham
Towers ปราสาทโบราณเก่าแก่ในยุคสมัยครสิต์ศวรรษท่ี 2 สมัยอาณาจักรจามปา
มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาท เป็นอิฐแดงขนาดใหญ่
ถูกสร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานเทพสตรภีควตี
ในอดีตเคยเป็นท่ีบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮนิดู
และเป็นท่ีสักการะเทพเจ้าของชาวเวียดนามในปัจจุบัน
นำท่านแวะซื้ อของท่ีระลึกท่ี ตลาดดัม

ตลาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองญาจางท่ีมีท้ังของใช้ของกิน
ของท่ีระลึกต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้ อเป็นของฝากตามอัธยาศัย

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินกามรัญ - ญาจาง ทัวร์



อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก Imperial  Nha Trang  Hotel  หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินกามรัญ - ญาจาง ทัวร์

วันท่ี 2
สวนสนกุวินเพิร์ล 

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

เดินทางสู่สวนสนกุวินเพิร์ล (Vinpearl Land) โดยให้ท่าน นัง่กระเช้า ประมาณ 10
นาที ซึ่งความยาวมากถึง 3,320 เมตร 
สมควรแก่เวลา นำท่านดนทิางกลับสู่เมืองญาจาง

http://imperial.nhatrang-hotels.com/en/


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

นำท่านสู่ สวนสนุกวินเพิร์ล  Vinpearl Land  โดย นัง่กระเช้า Cabel Car
ท่ีมีความยาวมากถึง 3,320 เมตร ซึ่งถือเป็นระยะทางกระเช้าท่ียาวท่ีสุดในโลก  
วินเพิร์ลแลนด์  เป็นสวนสนกุขนาดใหญ่และครบวงจรแหง่ใหม่ ของประเทศเวียดนาม
แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ

โซนสวนน้ำ ท่ีมีชายหาดจำลองให้ได้นัง่พักผ่อนหย่อนใจหรอืสามารถลงเล่นน้ำได้
โซนสวนสนุกกลางแจ้ง ท่ีมีเครือ่งเล่นอันหวาดเสียวท่ีทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก
โซนสวนสนุกในร่ม  มีเครือ่งเล่นท่ีนา่สนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ
สามารถสัมผัสได้ท้ัง รปู รส กลิ่น เสียง
เหมือนท่านได้มีส่วนรว่มในหนังเลยทีเดียว
โซนเกมส์  ท่ีให้ท่านสามารถสนกุสนานกับตู้ เกมส์หยอดเหรยีญได้
และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ท่ีเป็นอควาเรยีมขนาดใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม
จัดแสดงพันธ ุ์ สัตว์น้ำหายากไว้กว่า 9,000 ชนดิ

สำหรับท่านท่ีอยากชมโชว์ต่างๆ ทาง VINPEARL LAND ยังมีโชว์ต่างๆให้ชมดังนี้
การแสดงของปลาโลมาและแมวน้ำ (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.
การแสดงให้อาหารสัตว์น้ำ (Feeding Show) เวลา 17.00-17.15 น.
(เวลาการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมดังน้ำแนะนำให้ท่านเ
ช็คกับเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง)

ท่านสามารถสนกุสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเกาะวินเพิร์ลได้ตามอัธยาศัยหรอืท่านอ
ยากพักผ่อนชมบรรยากาศทะเลเวียดนามใต้บรรยากาศสบายๆได้เช่นกัน

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Imperial  Nha Trang  Hotel  หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
สวนสนกุวินเพิร์ล 

http://imperial.nhatrang-hotels.com/en/


วันท่ี 3
สนามบินกามรัญ - สนามบินสวุรรณภูมิ

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

หลังอาหารเช้า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
10:00     เดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
12:55     เหนิฟ้าจากสนามบินกามรัญ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี
PG994
14:40     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเท่ีย
ว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

อิสระพักผ่อน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินกามรัญ

อาหาร เช้า    ห้องอาหารโรงแรม

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 -3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว



ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

ราคาเดก็

ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ คิด 10 % 
เด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
เด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสรมิเตียงนอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
เด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %

� รูปภาพ

 

 

 



ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/vietnam/323

https://www.atsiamtour.com/vietnam/323
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