
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 นัง่กระเชา้ขา้มทะเล และ เล่นสวนสนุกวินเพิรล์แบบไม่อั้น 

 ตืน่ตาไปกบัพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าขนาใหญ่่ , สวนใอกไมเ้มืองญนาว ณ ใาลใั 

 นัง่กระเชา้ชมวิวมุมสูงของเมืองใาลใั 

 ชมปราสาทโพนคร ที่เก่าแก่ของเมือง่าตราง , วใัลองเซิน 

 ฟรญีมวกเวียในามท่านละ 1 หบ และ Wi-Fi on Bus ,  

 พกัโรงแรมระใบั 4 ใาว ทุกคืน 

 

ก าญนใการเใินทาง: กรกฎาคม - กนัยายน 2562 

วนัแรก  กรุงเทพ – ่าตราง - ใาลใั - ตลาใไนทบ์ารซ่์า 

07.00 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ใยสารระญว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการ

บิน Bangkok Airways โใยมีเจา้ญนา้ทีค่อยหญก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะใวกหนการเช็คอนิ 

10.20 น.     น าท่านเใินทางสู่ เมือง่าตราง PG993 (มีบริการอาญารรอ้นบนเครื่องบิน) 

12.05น  เดินทางถึง สนามบินกามรั่  Cam Ranh น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านขึ้ น

รถโคช้ปรบัอากาศ  



 

เที่ยง  รบัประทานอาญารเที่ยง ขนมปังเวียในาม คนละ 1 ช้ิน 

  น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองดาลดั 4 ชม จากนัน่น าท่านเดินทางสู่ย่าน 

ชอ้ปป้ิงตลาใไนทบ์ารซ่์า ของเมืองดาลัดใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ 

นานาชนิด ตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาญารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ที่พกัเมืองใาลใั DRAGON KING HOTEL ระใบั 4 ใาว 

วนัที่สอง  รถราง – น ้าตกใาทนัลา – พระราชวงัฤใูรอ้น - สถานีกระเชา้ไฟฟ้า“เคเบิลคาร ์– วใัตัก๊ลมั – 

บา้นเพ้ียน - สวนใอกไมเ้มืองญนาว - โบสถล์ูกไก่ 

เชา้  รบัประทานอาญาราเชา้ที่ โรงแรม     

  น าท่านนัง่ รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืนเขียวชอุ่ม

ลงสู่หุบเขาเบ้ืองล่างเพ่ือชมและสมัผัสกบัความสวยงามของ น ้าตก

ใาทันลา (ThacDatanla)น ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีช่ือเสียงอีก

หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของดาลัดท่ีไม่ จากน้ันน าท่าน

เขา้ชม พระราชวังฤใูรอ้น ท่ีประทับของกษัตริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิ

องค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามท่ีพระองค์เสด็จแปร

พระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ท่ีน่ีนับวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ย

ท่ีสรา้งขึ้ นในสมัยฝรัง่เศสเรืองอ านาจอีกดว้ย!! จากน้ันน าท่านสู่ 

สถานีกระเช้าไฟฟ้า“เคเบิลคาร์” ท่ีทันสมัยท่ีสุดในประเทศ

เวียดนามขึ้ นสู่จุดชมวิวใหเ้วลาท่านไดช้มและถ่ายรูปวิวเมืองดาลดั

ในมุมมองท่ีสุดพิเศษไวเ้ป็นท่ีระลึก น าท่านชม วัใตัก๊ลัม (Thien 

Vien Truc Lam) ท่ีน่ีคือวดัพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีปุ่น 

มหายานค่ะ ซ่ึงแมจ้ะเป็นพุทธเช่นนิกายเถรวาทแบบบา้นเรา แต่

ธรรมเนียมปฏิบติัหลายๆ ก็มีความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง  

เที่ยง  รบัประทานอาญารเที่ยง ณ ภตัตาคาร   

  น าท่านเขา้ชม บา้นเพ้ียน (Crazy House) บา้นสไตล์แปลกๆท่ี

ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซ่ึง

เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่เศสโดยได้แรงบันดาลใจจาก

นิยายเร่ืองดงั “Alice in Wonderland” จากน้ันน าท่านเขา้ชม สวน

ใอกไมเ้มืองญนาวและถ่ายรูปกบัหมู่มวลไมด้อกเมืองหนาวนานา

พันธุ์ท่ีอวดโฉมรูปทรงและสีสันอันสุดตระการตาตลอดทั้งปีใน

บรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกของเมือง ดาลดั จากน้ันน าท่านขา้สู่ 

โบสถล์กูไก่ ลกัษณะโบสถง์ดงามสูงเด่นสง่า มีหน้าต่างทรงโคง้ ผนัง

เป็นอิฐหนามาก หน้าต่างเป็นกระจกสีสัง่ตรงจากฝรัง่เศส ส่วนดา้น

นอกทาสีชมพู มีรูปป้ันพระแม่มารีอยู่ดา้นขา้ง โบสถ์กุ๊กไก่สูงถึง 47 

เมตร หนัไปทางภูเขา Lang Biang ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของเมืองดาลดั 

ไมต่อ้งแปลกใจยามอยูใ่นเมืองมกัมองเห็นยอดโบสถอ์ยูเ่สมอ 

ค า่  รบัประทานอาญารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ที่พกัเมืองใาลใั DRAGON KING HOTEL ระใบั 4 

ใาว 



 

วนัที่สาม  ใาลใั – ่าตราง - นัง่กระเชา้ขา้มเกาะ - สวนสนุกวินเพิรล์ 

เชา้  รบัประทานอาญาราเชา้ที่ โรงแรม     

  จากนั้นน าท่านเใินทางสูเ๋มือง่าตะราง หชร้ะยะเวลาเใินทางประมาณ 4 ชม 

เที่ยง  รบัประทานอาญารเที่ยง ณ ภตัตาคาร   

  จากน้ันน าท่านนัง่ กระเชา้ไฟฟ้าขา้มเกาะ เพ่ือขึ้ นชมทิวทศัน์

ท่ีสวยงามของเกาะ HON TRE จากมุมสูงส าหรบักระเชา้ไฟฟ้า

แห่งน้ี เป็นระบบกระเชา้ท่ีทันสมยัท่ีสุดของประเทศเวียดนาม

และมีความปลอดภยัสูง จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระท่ี สวนสนุกวิน

เพิรล์ (Vin Pearl Theme Park) เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และ

ครบวงจรแห่งใหม่ ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น4 โซน

ใหญ่ๆ ทั้งสวนน ้า  ท่ีมีชายหาดจ าลองใหไ้ดนั้ง่พกัผ่อนหย่อนใจ

หรือสามารถลงเล่นน ้าได ้สวนสนุกกลางแจง้ท่ีมีเคร่ืองเล่นอนั

หวาดเสียวท่ีทันสมยัไดม้าตรฐานระดับโลก สวนสนุกในร่ม มี

เคร่ืองเล่นท่ีน่าสนใจคือ โรงภาพยนตร ์5 มิติ สามารถสมัผัสได้

ทั้ง รูป รส กล่ิน เสียง เหมือนท่านได้มีส่วนร่วมในหนังเลย

ทีเดียว อีกทั้งยงัมีโซนเกมส ์ท่ีใหท่้านสามารถสนุกสนานกบัตู ้

เกมสห์ยอดเหรียญได ้และพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า ท่ีเป็นอควาเรียม

ขนาดใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม จดัแสดงพนัธุส์วัตน์ ้าหายากไวก้ว่า 9,000 ชนิด  

ค า่  รบัประทานอาญารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ที่พกัเมือง่าตราง Galiot hotel HOTEL ระใบั 4 ใาว 

วนัที่สี่  วใัลองเซิน – วใัโพนากา - ตลาใ Dam - สนามบินกามรั่  Cam Ranh - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาญาราเชา้ที่ โรงแรม     

  น าท่านเท่ียวชม วใัลองเซิน สรา้งขึ้ นเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเด่น

ของวดัน้ีคือ พระพุทธรูปสีขาวองคใ์หญ่อนัสวยงามท่ีตั้งอยู่บน

เนินเขา ระหว่างทางเดินขึ้ นไปสักการะพระพุทธรูปองคใ์หญ่

น้ัน ท่านก็จะพบกับพระนอนท่ีแกะสลักจากหินอ่อน และ

ดา้นบนสามารถชมวิวอนัสวยงามของเมืองญาจางได ้อีกทั้งยงั

เป็นโรงเรียนส าหรับพระสงฆ์อีกดว้ย น าท่านสู่ วัใโพนากา 

เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 2

โบราณสถานแห่งน้ีเป็นอิทธิพลของอาณาจกัรจามปา มีความ

เก่  าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาทน้ันจะเป็นอิฐแดง

ขนาดใหญ่ โดยสรา้งขึ้ นเพ่ือประดิษฐานเทพสตรีภควตี ในอดีต

เป็นท่ีบูชาเทพเจา้ในศาสนาฮินดู แต่ปัจจุบันก็ยงัคงเป็นท่ีไหว้

สกัการะเทพเจา้ของชาวเวียดนามอยู่ น าท่านแวะซ้ือของท่ีระลึกท่ี ตลาใ Dam ตลาดใหญ่ท่ีสุดใน

เมืองญาตรางท่ีมีทั้งของใช ้ของกิน ของท่ีระลึกต่างๆมากมาย ใหท่้านเลือกซ้ือเป็นของฝากตาม

อธัยาศยั 

12.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โใยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 994 

(มีบริการอาญารรอ้นบนเครื่องบิน) 

14.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  



 

 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงญรือสลบักนัไใต้ามความเญมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ใัโใยยใืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคั่ ** 

อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ค่าทปิไกใท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 800 บาทตลอใการเใินทาง 
ญวัญนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอหจหนการบรกิาร 

ราคาเใ็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

 ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไมต่อ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 หวัหนา้ทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 ค่าทิปไกใท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 800 บาทตลอใการเใินทาง 
 

เง่ือนไขหนการจอง 

วนัทีเ่ใินทาง 
ญอ้งเตียงคู่ นอน 2 ทา่น 
เใ็กมีเตยีงพกั 3 ทา่น 

พกัเใ่ียว 

วนัที่ 14-17 กรกฎาคม 2562 13,899.- 3,000.- 
วนัที่ 26-29 กรกฎาคม 2562 13,899.- 3,000.- 
วนัที่ 9-12 สิงญาคม 2562 13,899.- 3,000.- 
วนัที่ 23-26 สิงญาคม 2562 12,899.- 3,000.- 
วนัที่ 6-9 กนัยายน 2562 12,899.- 3,000.- 

วนัที่ 13-16 กนัยายน 2562 12,899.- 3,000.- 
วนัที่ 20-23 กนัยายน 2562 12,899.- 3,000.- 



 

 ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่าง

นอ้ย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า

ทวัรท์ั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมว่่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

ญมายเญต ุ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไมม่ีหวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการ

เดินทาง 

 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมใัจ  าและยอใเตม็หนทุกกรณี **** 

ญากไม่ไใร้ว่มบริการทานอาญาร ญรือค่าตัว๋เขา้ชมหใๆ หนกรณีจอยทวัร์

ไม่สามารถคืนเงินไใ ้เน่ืองจากค่าบริการท่ีเวียในามเป็นแบบเญมาจา่ย 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิใชอบหใ ๆ ทั้งสิ้ นหนกรณีใงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้า ท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรพัยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา

เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


