 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 เม.ย. 2020 16:05

ทัวร์เวียดนาม ญาจาง - สวนสนกุ วินเพิร์ลแลนด์ 3 วัน 2 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ตื่นตากับ

นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า สเู่ กาะวินเพิร์ลแลนด์
อิสระเล่นเครือ่ งเล่น
ชมโชว์สัตว์น้ำ
ประวัติศาสตร์

โบสถ์หนิ ญาจาง
วัดลองเซิน
ปราสาทโพนคร
ของที่ร ะลึก

ช้อปกระจาย ณ ตลาดดัม




ราคา
จำนวนคนเดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

17,900
15,500
13,900
11,500
10,900
2,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินกามรัญ - ญาจาง ทัวร์

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินกามรัญ - ญาจาง ทัวร์
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

07:30 คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll F สายการบินบางกอก แอร์เวย์
10:20 ออกเดินทางสเู่ มืองญาจาง เที่ยวบินที่ PG 993
12:10 ถึงสนามบินกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม
ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ กากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น
ภาษาไทย พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
จากนั้ นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ชม โบสถ์หินญาจาง Stone Church Nha Trang โบสถ์คาทอลิคสุดคลาสสิคของเมือง
ได้รับอิทธพิ ลมากจากชาวฝรัง่ เศสที่เข้ามาเผยแพรศ่ าสนาในสมัยนั้ น
พื้นที่ภายในโบสถ์จะมี 760 ตร.กม. สามารถบรรจุคนได้ถึง 600 คน
ตัวโบสถ์ถูกสร้างด้วยบล็อกซีเมนต์ และใช้หนิ ในการปูพ้ นื
ภายในโบสถ์ยังถกู ตกแตง่ ด้วยกระจกสีที่มีสีสันสวยงาม
ชม วัดลองเซิน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2429 จดุ เดน่ ของวัดนี้คือ
พระพุทธรปู สีขาวองค์ใหญอ่ ั นสวยงามที่ตั้งอยบู่ นเนนิ เขา
ระหวา่ งทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรปู องค์ใหญน่ ั้ น ทา่ นก็จะพบกับ
พระนอนที่แกะสลักจากหนิ ออ่ น
และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางได้อีกทั้ งยังเป็นโรงเรยี นสำหรั
บพระสงฆ์อีกด้วย
ชม ปราสาทโพนคร PoNagar Cham
Towers ปราสาทโบราณเกา่ แกใ่ นยุคสมัยครสิ ต์ศวรรษที่ 2 สมัยอาณาจักรจามปา
มีความเกา่ แกแ่ ละโดดเดน่ ลักษณะของปราสาท เป็นอิฐแดงขนาดใหญ่
ถูกสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเทพสตรภี ควตี
ในอดีตเคยเป็นที่บชู าเทพเจ้าในศาสนาฮนิ ดู
และเป็นที่สักการะเทพเจ้าของชาวเวียดนามในปัจจบุ ั น
นำท่านแวะซื้อของที่ระลึกที่ ตลาดดัม
ตลาดใหญท่ ี่สุดในเมืองญาจางที่มีทั้งของใช้ของกิน
ของที่ระลึกตา่ งๆมากมายให้ทา่ นเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินกามรัญ - ญาจาง ทัวร์
อาหาร
ที่พัก

ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Imperial Nha Trang Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
กลางวั น

วันที่ 2

สวนสนกุ วินเพิร์ล
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางสู่สวนสนกุ วินเพิร์ล (Vinpearl Land) โดยให้ทา่ น นัง่ กระเช้า ประมาณ 10
นาที ซึ่งความยาวมากถึง 3,320 เมตร
สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นดนทิ างกลับสเู่ มืองญาจาง

วันที่ 2

สวนสนกุ วินเพิร์ล
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

อาหาร
ท่ีพัก

สถานที่ท่องเที่ยว

นำทา่ นสู่ สวนสนุกวินเพิร์ล Vinpearl Land โดย นัง่ กระเช้า Cabel Car
ที่มีความยาวมากถึง 3,320 เมตร ซึ่งถือเป็นระยะทางกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
วินเพิร์ ลแลนด์ เป็นสวนสนกุ ขนาดใหญ่และครบวงจรแหง่ ใหม่ ของประเทศเวียดนาม
แบง่ ออกเป็น 4 โซนใหญๆ่
โซนสวนน้ำ ที่มีชายหาดจำลองให้ได้นัง่ พักผอ่ นหยอ่ นใจหรอื สามารถลงเลน
่ น้ำได้
โซนสวนสนุกกลางแจ้ง ที่มีเครือ่ งเลน
่ อันหวาดเสียวที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก
โซนสวนสนกุ ในร ม่ มีเครือ่ งเลน
่ ที่นา่ สนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ
สามารถสัมผัสได้ทั้ ง รปู รส กลิ่น เสียง
เหมือนทา่ นได้มีสว่ นรว่ มในหนังเลยทีเดียว
โซนเกมส์ ที่ให้ทา่ นสามารถสนกุ สนานกับต้ เู กมส์หยอดเหรยี ญได้
และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่เป็นอควาเรยี มขนาดใหญท่ ี่สุดของเวียดนาม
จัดแสดงพันธ์ สุ ั ตว์น้ำหายากไว้กวา่ 9,000 ชนดิ
สำหรับทา่ นที่อยากชมโชว์ตา่ งๆ ทาง VINPEARL LAND ยังมีโชว์ตา่ งๆให้ชมดังนี้
การแสดงของปลาโลมาและแมวน้ำ (Dolphin&Seal Show) เวลา 14.0014.30 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
ช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ ง)
ทา่ นสามารถสนกุ สนานกับกิจกรรมตา่ งๆบนเกาะวินเพิร์ลได้ตามอัธยาศัยหรอื ทา่ นอ
ยากพักผอ่ นชมบรรยากาศทะเลเวียดนามใต้บรรยากาศสบายๆได้เชน่ กัน
ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น อิสระ (ลก
ู ค้าจา่ ยเอง)
เย็น
ภัตตาคาร
Imperial Nha Trang Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 3

สนามบินกามรัญ - สนามบินสวุ รรณภูมิ
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้า อิสระพักผอ่ นตามอัธยาศัย
10:00 เดินทางสสู่ นามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
12:55 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินกามรัญ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่
PG994
14:40 ถึงสนามบินสวุ รรณภมู ิ โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ย
ว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว
อิสระพักผอ่ น

อาหาร

เช้า

สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบินกามรัญ

ห้องอาหารโรงแรม

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 -3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยี มวีซ่าสำหรับผ้ เู ดินทางชาวต่างชาติและผ้ ถู ือเอกสารต่างด้าว

ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาเด็ก

ราคาเด็กอายุ ตำ่ กวา่ 2 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ คิด 10 %
เด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสรมิ นอนกับผ้ ใู หญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
เด็กอายุ 2-12 ปี ไมเ่ สรมิ เตียงนอนกับผ้ ใู หญ่ 2 ทา่ น คิด 65 %
เด็กอายุ ตำ่ กวา่ 6 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ 1 ทา่ น คิด 85 %

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

