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เดินทางอยา่งมีระดบั ไปกบัสายการบินประจ  าชาตเิวียดนาม 

ในราคาที่คณุสมัผสัได ้บินภายใน 1 ขา ไม่เหน่ือยนัง่รถ 

สมัผสัช่วงที่อากาศดีที่สุดของเมืองดาลดั พกั4ดาว 2 คืน   

 หนาวว สะใจแน่นอนจา้  
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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจมิินห ์– ฟานเทียด (มุยเน่)    (D) 

08.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารรบัรองผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์(L) 

สายการบินเวียดนามแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารแก่ท่าน 

11.20 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจมิินห ์(นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่ VN 600 

12.50 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห ์เมืองใหญ่อนัดับหน่ึงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณดิน

ดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้าโขง เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศสู่  เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 

200 กม.ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)   

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 1)  

 เขา้ที่พกั  PEACE RESORT  หรือเทียบเท่า 3 ดาว   *หลงัเช็คอินใหท้่านไดพ้กัผ่อนกบับรรยากาศรีสอรท์

ชายหาดตดิทะเลแบบส่วนตวัสุดๆๆ  กบัสระน ้าขนาดใหญ ่เก๋ๆๆ* 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ล าธาร FAIRY STREAM – ดาลดั –   (B,L,D) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(ม้ือที่ 2)หลงัรบัประทานอาหารเชา้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพู

แดงจนกลายเป็นลานทรายกวา้งท่ีมีช่ือเสียงของเมืองมุยเน่ 

แลว้น าท่านชม“แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม”ล าธาร 

FAIRY STREAM ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของน ้าและลมเป็นล า

ธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชั้นของดินและทรายหลาก

สี ซ่ึงทั้งหมดลว้นเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติจากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตา 

มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอนักวา้งใหญ่  และ

ทอ้งฟ้าเท่าน้ัน ไม่ไกลกนัมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซิส) ส าหรบั

ใหนั้กท่องเท่ียวใชพ้กัผ่อนถ่ายรูปและชมวิว ซ่ึงจะท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับ
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กิจกรรมหลากหลาย ไมว่า่จะเป็นการเช่ารถจ๊ีปหรือ  รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกบัการเล่นแซนด์ดูนล่ืน

ไถลจากจากเนินทรายสูงกวา่ 40 เมตร (ค่าใชจ้า่ยในการกิจกรรมตา่งๆและค่าทิปยงัไม่รวมในค่าบริการทวัร)์ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(ม้ือที่ 3) 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลดั ดินแดนเจา้ของสมญานาม“ปารสีแห่งอินโดจีน”ซ่ึงตั้งอยู่ในจงัหวดัลามดง ระดับ

ความสูงกว่า 1,500 เมตรจากระดบัน ้าทะเลและมีอากาศค่อนขา้งเย็นตลอดทั้งปี โอบลอ้มดว้ยหุบเขาสูง แวดลอ้มไป

ดว้ยไร่กาแฟ สวนดอกไมเ้มืองหนาวและป่าสน ตวัอาคารบา้นเรือนลว้นปลูกสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส 

เน่ืองจากช่วงน้ันเวียดนามตกเป็นเป็นเมืองอาณานิคมของฝรัง่เศส เมืองน้ีคือแหล่งพกัตากอากาศยอดนิยมของชาว

ฝรัง่เศสและเศรษฐีนัน่เอง (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ณภตัตาคาร(ม้ือที่ 4) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน เมืองดาลดั อิสระใหท่้านชอปป้ิงตามอธัยาศยั 

 เขา้ที่พกั VIETSOPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม บา้นเพ้ียน – นัง่กระเชา้ไฟฟ้า – พระราชวงัฤดูรอ้น – สวนดอกไมเ้มืองหนาว – น ้าตกดาทนัลา (นัง่รถราง) – 

โบสถรู์ปไก่ (B,L,D) 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม(ม้ือที่  5)หลัง

รับประทานอาหาร น าท่านเขา้ชม บา้นเพ้ียน (Crazy House) บา้นสไตล์

แปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซ่ึง

เรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่เศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดัง 

“Alice in Wonderland” จากน้ันน าท่านสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้า “เคเบิลคาร”์

ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในประเทศเวียดนามขึ้ นสู่จุดชมวิวใหเ้วลา

ท่านไดช้มและถ่ายรูปวิวเมืองดาลดัในมุมมองท่ีสุดพิเศษ

ไวเ้ป็นท่ีระลึก จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้น 

ท่ีประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดทา้ยของ

ประ เทศ เ วี ย ดนามในยาม ท่ีพระองค์ เ ส ด็ จ แปร
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พระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ท่ีน่ีนับว่าเป็นพระราชวงัหลังสุดทา้ยท่ี      สรา้งขึ้ นในสมยัฝรัง่เศสเรืองอ านาจอีก

ดว้ย!! 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(ม้ือที่ 6) 

บ่าย จากน้ันน าท่านเขา้ชม สวนดอกไมเ้มืองหนาวและถ่ายรูปกบัหมู่มวลไมด้อกเมืองหนาวนานาพนัธุท่ี์อวดโฉมรูปทรง

และสีสนัอนัสุดตระการตาตลอดทั้งปีในบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกของเมืองดาลดั สมควรแก่เวลาน าท่านนัง่ รถราง 

(Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืนเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบ้ืองล่างเพ่ือชมและสมัผัสกบั

ความสวยงามของน ้าตกดาทนัลา (ThacDatanla)น ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีช่ือเสียงอีก

หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของดาลดัท่ีไม่

ควรพลาด!!จากน้ันน าท่านชม โบสถรู์ปไก่ เป็น

โบสถส์ไตลฝ์รัง่เศสท่ีใหญ่และสวยงามมาก 

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร(ม้ือที่ 7) 

 เขา้ที่พกั VIETSOPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 ดาว 

 

วนัที่สี่ ดาลดั – นครโฮจมิินห ์– โบสถน์อรท์เทอดาม – ศาลาไปรษณียก์ลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ(B,L)                                

06.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 8) หลงัรบัประทาน

อาหารน าท่านเขา้สู่สนามบินเมืองดาลดั 

08.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจมิินห ์โดยเที่ยวบินที่ VN 1381 

09.20 น. เดินทางถึงสนามบินเตนิเซนเหยิดนครโฮจมิินหห์ลงัผ่านการตรวจทางสนามบิน

เรียบรอ้ย แลว้น าท่านเดินทางสู่โฮจิมินห ์

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัณภตัตาคาร(ม้ือที่ 9) 

บ่าย จากน้ันน าท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบถสท์รงสูงท่ีสรา้งในสมยัเวียดนามยงัอยู่

ในอาณานิคมฝรัง่เศสเป็นโบถส์ประจ าเมืองไซ่ง่อนและใกล้ๆ กันน าท่านชม  ศาลา

ไปรษณียก์ลาง เป็นอาคารทรงยุโรปภายในสวยงามมากจากน้ันชมผ่านอนุสาวรีย์

ท่านประธานโฮจิมินห์ซ่ึงตั้งอยู่หน้าศาลาว่าการ ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

ฝรัง่เศสดว้ยเช่นกนั อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงท่ี ตลาดเบนทนั กบัสินคา้ราคาถูกจนถึง

เวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN 603 

18.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด่ียว จ  านวน 

25-28 JAN 61 14,999 14,999 3,500 25 

09-12 FEB 61 14,999 14,999 3,500 25 

23-26 FEB 61  14,999 14,999 3,500 25 

03-06 MAR 61  15,999 15,999 3,500 31 

15-18 MAR 61 15,999 15,999 3,500 31 

29 MAR - 01 APR 61 15,999 15,999 3,500 31 

อตัราน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ **** ไม่มีราคาเด็ก**** 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทวัร ์ค่าทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี 

หมายเหต:ุ  

1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินช่วงเทศกาลเมื่อจองทวัรไ์มส่ามารถยกเลิกเปล่ียนแปลงเล่ือนวนัเดินทางไดแ้ละ/หรือขอคืน

เงินค่าทวัรค์่าจองทวัร ์

2.กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไมต่ า่กว่า 20 ท่านขึ้ นไป 

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการเน่ืองจากค่าภาษีเซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรบัขึ้ นและ/หรือมีผลมาจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจองมิฉะน้ันบริษัทฯจะไม่

รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ – โฮจิมินห ์// ดาลดั - โฮจิมินห ์– กรุงเทพชั้นประหยดั 

• ค่าระวางน ้าหนักเกิน 20   กิโลกรมั 

• ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯและโฮจิมินห ์

• ค่าท่ีพกัโรงแรมพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
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• ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบินและรายการทวัรต์ลอดรายการ 
• อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาทตามเงือนไขของบริษัทประกนัภยัท่ีบริษัทใชบ้ริการ 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั  

• ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น คนขบัรถ ท่านละ 150 บาท / วนั / คน  (รวม 4 วนั = 600 บาท / ลกูคา้ 1 ท่าน) 

****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือหนา้ว่าง

ติดกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาทที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย20วนั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ

เดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใช้

บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืนไมว่า่กรณี

ใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

 

หนงัสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะไดส้่งใหท้างสายการบินเพื่อ

ออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป (นบัจากวนัออก

เดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ข้ึนไป   

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้และบริษทั 

1.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
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5. บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ

อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ตวั

ท่านและสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆในบริษัทฯ ก าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได ้

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้

โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถ

รบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน 

บริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การขบัรถในเวียดนาม จ ากดัความเร็ว ไมเ่กิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พ้ืนท่ี) 

13. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14.ทางบริษัทฯ ซ่ึงไมอ่าจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ี อาทิการนัดหยุดงาน จลาจล

เหตุวุน่วายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ีก าหนด และ/หรือ

ตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไมส่ามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดยค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนจากทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการ

เขา้และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือการ

ถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส าคญั  

 

“ความสุขของท่านคอืงานบรกิารของเรา” 

 


