วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ไชน่ าทาวน์-วัดเทียนหาว-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณี ยก์ ลาง-ตลาดเบน
ถัน – ล่องเรือชมทรรศนี ยภ์ าพของแม่น้ าไซ่งอ่ น (-/-/D)
08.30 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสาร ชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G
เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VJ)เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
11.50 น.
ออกเดินทางสู ่ โฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่ VJ802 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
13.20 น.
เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อนั ดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณ
ดินดอนสามเหลีย่ มปากแม่นา้ โขง เป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลัง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนาท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศ
บ่าย
บริการอาหารว่างบนรถ ขนมปังฝรังเศสสไตล์
่
เวียดนาม ท่านละ1อัน
จากนัน้ เดินทางสู ่ ย่านไชน่ าทาวน์ ชมชีวติความเป็ นอยู่ ของชาวจีนใน
เวียดนาม ชมวัดเทียนหาว วัดจีนในเขต ไชน่าทาวน์ทส่ี ร้างอุทศิ ให้กบั
แม่พระผูค้ รองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุง ้ในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อ ว่าเทพองค์คนมีกอ้ นเมฆเป็ น
พาหนะเพื่อช่วยคุม้ ครองผูค้ นให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทร
ทัง้ ปวง จากนัน้ นาท่านสู ่ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสู งที่สร้างในสมัยที่
เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ ฝรัง่ เศส โดยสร้างเพื่อให้ เป็ นโบสถ์ประจาเมือง
ไซ่งอ่ นและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรัง่ เศสนาท่าน ชมไปรษณี ยก์ ลาง ซึ่ง
ถูกสร้างขึ้นอย่างวิจติ รตระการตา จากนัน้ อิสระท่านช้อปปิ้ ง ตลาดเบนถัน ซื้อของ
ฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
เย็น
ล่องเรือแม่น้ าไซ่งอ่ น พร้อมกับบริการอาหารเย็นบนเรือ
เข้าที่พกั LIBERTY HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

โฮจิมินห์ - มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู ่ เมื องมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดิ นทาง
ประมาณ 4 ชม.)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนัน้ นาคณะท่ า น ออกเดินทางไปยัง เมื อ งฟานเที ยต เป็ นเมือง
ชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเทีย่ วที่มคี วามสวยงามและมีช่อื เสียงทาง
ภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถชี วี ติ ความ
เป็ นอยู่ของชาวเวียดนาม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู ่ ทะเลทรายแดง ที่เกิด
จากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็ นลานทรายกว้างที่มชี ่อื เสียงของ
เมืองมุยเน่ แลว้ นาท่ า น ชม “แกรนด์แ คนย่อ นแห่ง เวี ยดนาม” ลาธาร
FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของนา้ และลมเป็ นลาธารลึกกว่า
20 เมตร เปิ ดให้เห็นชัน้ ของดินและทรายหลากสี ซึ่งทัง้ หมดล้วนเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นาท่าน สู ่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทราย
สีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทราย
และท้องฟ้ าเท่านัน้ ไม่ไกลกันมีแหล่งนา้ จืด (โอเอซิส) สาหรับให้นกั ท่องเทีย่ ว
ใช้พ ัก ผ่ อ น ถ่ า ยรู ป และชมวิ ว ที่ ท่ า นจะได้เ พลิ ด เพลิ น กับ กิ จ กรรม

หลากหลายไม่ว่าจะเป็ น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนิ นทราย หรือสนุ กสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถล
จากจากเนิ นทรายสูงกว่า 40 เมตร
(ค่าใช้จา่ ยในการนัง่ รถจิ๊บ 1คัน นัง่ ได้ 4-5ท่าน ราคาท่านละ 300 บาท)

เย็น

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั PEACH RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรี
ตามอัธยาศัย
มุยเน่ - ดาลัด -น้ าตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้ า - วัดจรุก๊ ลา – พระราชวังฤดูรอ้ น – ถนนคนเดินดาลัด
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางไปยัง เมื อง ดาลัด อยู่ในจังหวัดลามดงดาลัดเป็ นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มี
ชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตัง้ อยู่บนที่สูงจากระดับนา้ ทะเลประมาณ 1,500
เมตร ทาให้อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี แมก้ ระทัง้ ในฤดู รอ้ น อุณหภูมเิ ฉลีย่ ประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส
แวดล ้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรัง่ เศส
เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ได้คน้ พบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่ อนข้างดี ทาง
ฝรัง่ เศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพือ่ ให้เป็ นเมืองตากอากาศสาหรับชาวฝรัง่ เศส
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร

จากนัน้

นาท่าน นัง่ รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่ าอันร่ มรื่นเขียวชอุ่มลงสู ่หุบ
เขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ าตกดาทันลา (Thac
Datanla) นา้ ตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มชี ่อื เสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!! จากนัน้ นาท่านเดินทางสู ่ สถานีกระเช้า
ไฟฟ้ า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้ าแห่งนี้เป็ นกระเช้าไฟฟ้ าที่ทนั สมัยที่สุดของ
ประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสู งที่สุดท่านจะได้ ชมวิว ของเมือง
ดาลัด ทีม่ องเห็นได้ ทัง้ เมือง ทีต่ งั้ อยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม จากนัน้ นา
ท่านชม วัดจรุก๊ ลา เป็ นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม
แวดล ้อมไปด้วยใบไมด้ อกไม ้ นานาพันธุ ์ กับทิวสนทีย่ นื ต้นตระหง่านปกคลุม
ทุกหุบเขา จากนัน้ นาท่านชม พระราชวังฤดู รอ้ น พระราชวังตากอากาศของ
กษัตริยเ์ บ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็ นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัย
เรืองอานาจของฝรัง่ เศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แลว้ ทาให้จกั รพรรดิ์บา๋ วได้ตอ้ งลี้ภยั ไปอยู่ฝรัง่ เศส
แล ้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย

เย็น
จากนัน้

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Huong Rung Restaurant ... พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด..
นาท่านเดินทางสูย่ ่าน ช้อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิดตามอัธยาศัย
เข้าที่พกั KING’S HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน

วันที่ส่ี

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
จากนัน้ นาท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาวและถ่ายรู ปกับหมู่มวลไมด้ อกเมือง
หนาวนานาพันธุท์ ่อี วดโฉมรู ปทรงและสีสนั อันสุดตระการตาตลอดทัง้ ปี ใ น
บรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองดาลัด ได้เวลาอัน สมควร น าท่ าน
เดินทางสูส่ นามบินดาลัด
12.45 น. เดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ941
14.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
11 – 14 พ.ค 61
18 - 21 พ.ค 61
25 - 28 พ.ค 61
8 – 11 มิ.ย 61
15 – 18 มิ.ย 61
22 – 25 มิ.ย 61
6 – 9 ก.ค 61
13 – 16 ก.ค 61
17 - 20 ส.ค 61
24 – 27 ส.ค 61
7 – 10 ก.ย 61
21 – 24 ก.ย 61

ผูใ้ หญ่
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
11,888
11,888
11,888

เด็กต ่ากว่า 12ปี
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
11,888
11,888
11,888

พักเดี่ยว
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

ที่นั ่ง
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1

28 ก.ย – 1 ต.ค 61
5 – 8 ต.ค 61
วันปิ ยมหาราช
21 – 24 ต.ค 61

11,888
12,888

11,888
12,888

3,500
3,500

13,888

13,888

3,500

20+1
20+1
31+1

อัตรานี้เป็ นราคาโปรโมชั ่น **** ไม่มีราคาเด็ก****
ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี
หมายเหตุ:
1.อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินช่วงเทศกาลเมื่อจองทัวร์ไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงเลื่อนวันเดินทางได้และ/หรือขอคืน
เงินค่าทัวร์ค่าจองทัวร์
2.กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจานวนไม่ตา่ กว่า 20 ท่านขึ้ นไป
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการเนื่ องจากค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ ามันสายการบินปรับขึ้ นและ/หรือมีผลมาจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทาการจองมิฉะนั้นบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
อัตรานี้ รวม
• ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - กรุงเทพชั้นประหยัด
• ค่าระวางน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
• ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯและโฮจิมินห์
• ค่าที่พกั โรงแรมพักห้องละ 2-3 ท่าน
• ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ
• ค่ารถรับ-ส่งสนามบินและรายการทัวร์ตลอดรายการ
• อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาทตามเงือนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทใช้บริการ
อัตรานี้ ไม่รวม
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
• ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****
เอกสารทีป่ ระกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่าง
ติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ กรุณามัดจาภายใน 2 วันทาการ และ ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย
25วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งสิ้ น เนื่ องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อ
ออกตั ๋วเครือ่ งบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป (นับจากวันออก
เดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์ วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้ นไป
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีทมี่ ีผรู ้ ว่ มคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชาระค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ตวั
ท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ กาหนด

7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ บู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
9.กรณีผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11.ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. การขับรถในเวียดนาม จากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่ โมง (แล้วแต่พนที
ื้ ่)
13. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นที่อยู่เหนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจล
เหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทาให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กาหนด และ/หรือ
ตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กาหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นจากทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการ
เข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการ
ถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็ นสาคัญ

“ความสุขของท่านคืองานบริการของเรา”

