วันแรก
12.00 น.

14.25 น.
16.30 น.

คํ่า

สนามบินเชียงใหม่ – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์ นอร์ เทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ล่องเรือแม่ นา้ ไซ่ ง่อน
ศุกร์ ที่ 19 ต.ค. 61
พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติเชี ยงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ เช็ คอินน์ สายการบิน
เวียดเจ็ท แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางทําการเช็คบัตรโดยสาร
เหิ นฟ้ าสู่ สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ โดยสายการบิน เวียดเจ็ท แอร์ เทีย่ วบินที่ VJ892
เดินทางถึงสนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นครโฮจิมินห์หรื อ
ชื่อเดิม ไซง่อน เดิมเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ ภายหลังสงครามเวียดนามสิ้ นสุ ดลงในปี ค.ศ. 1975 จึง
ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็ นนครโฮจิมินห์ เพื่อเป็ นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เป็ นเมืองที่มีอายุกว่า
300 ปี เต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และได้รับการขนานนามว่า ไข่มุกแห่งตะวันออกไกล อยูท่ างตอน
ใต้ของประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านชม โบสถ์ นอร์ ทเธอดัม อายุกว่า 100
ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็ นสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบนั ใช้เป็ นหอสวดมนต์สาํ หรับผูท้ ี่เป็ น
คริ สต์ศาสนิกชน เชิ ญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก นําท่านชม ที่ทาการไปรษณีย์กลาง ที่มีลกั ษณะ
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล
รับประทานอาหารคํ่า (1) บนเรื อ ล่องเรือไปตามแม่ น้าไซ่ ง่อน ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามคํ่าคืนของ
เมืองโฮจิมินห์ซิต้ ี หรื อจะเลือกสนุกสนานไปกับวงดนตรี พ้นื เมืองที่บรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั Liberty hotel Saigon South หรื อเทียบเท่า เชิญท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ อง
เช้า
จากนั้น
กลางวัน

โฮจิมินห์ – มุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ลาธาร FAIRY STREAM – ทะเลทรายขาว เสาร์ ที่ 20 ต.ค. 61
รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริ มทะเล (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นํา ท่ า นเดิ นทางสู่ เมื อ งฟานเทีย ต เป็ นเมื องชายทะเลตากอากาศและแหล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ มี ค วาม
สวยงามและมี ชื่อเสี ยงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดิ นทางผ่านชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่ข องชาวเวี ย ดนาม เดิ นทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่ เกิ ดจากการรวมตัวกันของทรายสี ช มพูแ ดงจน
กลายเป็ นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสี ยงของเมืองมุยเน่ นําท่านชม แกรนด์ แคนย่อนแห่ งเวียดนาม
ลาธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของนํ้าและลมเป็ นลําธารลึกกว่า 20 เมตร เปิ ดให้เห็นชั้น
ของดิ นและทรายหลากสี ซึ่ งทั้งหมดล้วนเกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ นําท่านเดิ นทางสู่ ทะเลทรายขาว เนิ น
ภูเขาทรายสี ขาวกระจ่างตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอันกว้างใหญ่ และท้องฟ้ าเท่านั้น ไม่ไกล
กันมี แหล่ งนํ้าจื ด (โอเอซิ ส) สําหรั บให้นักท่องเที่ ยวใช้พกั ผ่อนถ่ ายรู ปและชมวิว ซึ่ งจะทําให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นการเช่ารถจี๊ปหรื อ รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรื อสนุกสนาน
กับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนิ นทรายสู งกว่า 40 เมตร (ค่ าใช้ จ่ายในการกิจกรรมต่ างๆและค่าทิปยังไม่ รวมใน
ค่าบริการทัวร์ )

คํ่า
วันทีส่ าม
เช้า
จากนั้น

กลางวัน
จากนั้น

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า (4) ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั Thai Hoa Mui Ne resort หรื อเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
มุยเน่ – ดาลัด – กระเช้ าไฟฟ้ า เคเบิลคาร์ – วัดติ๊กกลาม – นา้ ตกดาทันลา – ตลาดไนท์บาร์ ซ่า
อาทิตย์ ที่ 21 ต.ค. 61
รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.) จังหวัดลามดง ดาลัดเป็ นอีกหนึ่งเมือง
ตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงและโรแมนติกที่สุดของเวียดนาม เนื่ องจากตั้งอยูบ่ นที่สูงจากระดับนํ้าทะเลเฉลี่ย
ประมาณ1,500 เมตร ทําให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แม้กระทัง่ ในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ15-25 C°
แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ สวนดอกไม้ อาคารบ้านเรื อนต่างๆ ปลูกสร้างแบบสถาปั ตยกรรมฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ สถานีกระเช้ าไฟฟ้ า เคเบิลคาร์ ที่ทนั สมัยที่สุดในประเทศเวียดนามขึ้นสู่ จุดชมวิวให้เวลาท่านได้
ชมและถ่ายรู ปวิวเมืองดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้นนําท่านชม วัดติ๊กกลาม เป็ นวัดที่
สร้างอยูบ่ นเนินเขา เหนือทะเลสาบเตวียนลาม ล้อมรอบด้วยใบไม้ ดอกไม้นานพันธุ์กบั ทิวสนที่ยนื ต้น
ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา นําท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่ าอันร่ มรื่ นเขียวชอุ่มลงสู่ หุบเขา
เบื้องล่างเพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ นา้ ตกดาทันลา (ThacDatanla) นํ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มี
ชื่อเสี ยงอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด
รับประทานอาหารคํ่า (7) ณ ภัตตาคาร พร้อมเสริ ฟไวน์ดาลัด
นําท่านเดินทางสู่ ย่านช้ อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ ซ่า ของเมืองดาลัด ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้านานาชนิดตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั La Sapinette hotel Dalat หรื อเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ ี่
เช้า
จากนั้น

กลางวัน
จากนั้น
คํ่า

ดาลัด – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้ เมืองหนาว – นครโฮจิมินห์ – ช้ อปปิ้ ง ตลาดเบนทัน
จันทร์ ที่ 22 ต.ค. 61
รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน ที่ประทับของกษัตริ ยเ์ บ๋ าได๋ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม
ในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นบั ว่าเป็ นพระราชวังหลังสุ ดท้ายที่สร้างขึ้นใน
สมัยฝรั่งเศสเรื องอํานาจ นําท่านเดินทางชม สวนดอกไม้ เมืองหนาว ของเมืองดาลัด สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว
นานาพันธุ์ที่อวดโฉมรู ปทรงและสี สันแปลกตา ซึ่ งเป็ นสายพันธ์มาจากยุโรปอันสุ ดตระการตาตลอดทั้งปี ใน
บรรยากาศที่แสนโรแมนติก
รับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.)
รับประทานอาหารคํ่า (10) ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ตลาดเบนทัน ยามคํ่าคืนตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั Liberty hotel Saigon South หรื อเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีห่ ้ า
เช้า
จากนั้น

อนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – เชียงใหม่
อังคาร ที่ 23 ต.ค. 61
รับประทานอาหารเช้า (11) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม อนุสาวรี ย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งอยูด่ า้ นหน้าศาลากลางก่อสร้างด้วยสถาปั ตยากรรม
แบบฝรั่งเศส
ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์
11.40 น.
เหิ รฟ้ าสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน เวียดเจ็ท แอร์ เทีย่ วบินที่ VJ891
13.35 น.
เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ สําหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ้นไป (ไม่มีราคาสําหรับเด็กเนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว)
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

17,900
4,500

บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
บาท
อัตรานีร้ วม
ค่ าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับ ชั้นทัศนาจรตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบินเชียงใหม่และโฮจิมินห์
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 11 มื้อ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถท้องถิ่น
 กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุวงเงิน 200,000 บาท
ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ ในโรงแรม , ค่าซักอบรี ด ทิป ฯลฯ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการที่จดั ให้
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกินจากที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน ต่อเที่ยว
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
การสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
 สํารองที่นงั่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง พร้อมรายชื่อผูเ้ ดินทาง
 ชําระทั้งหมด หรื อชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชําระทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ:
1. อัตราค่าบริ การเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินช่วงเทศกาลเมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงเลื่อนวันเดินทางได้และ/
หรื อ ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2. กรุ๊ ปออกเดินทางต้องมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่า 30 ท่านขึ้นไป
3. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนอัตราค่าบริ การเนื่ องจากค่าภาษีเซอร์ ชาร์ ทนํ้ามันสายการบินปรับขึ้นและ/หรื อมี
ผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน
4. กรณี ที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯก่อนทําการจองมิฉะนั้น
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
เงื่อนไขยกเลิกการจอง
 เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และกรณี ที่ กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออก หรื อ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่าน
ออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดิ นทาง พร้ อมคณะถื อว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารในการเดินทาง
 พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่เดินทาง
 สําเนาบัตรประชาชน

