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วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– นครโฮจิมินห์ – ไชน่าทาวน์-วัดเทียนหาว-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณยี์กลาง-
ตลาดเบนถัน – ลอ่งเรือชมทรรศนีย์ภาพของแม่น ้าไซ่ง่อน    (-/-/D) 

08.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั น 4 ประต ู4  เคาน์เตอร์ G 

เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VJ)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย
อ้านวยความสะดวกแก่ท่าน 

11.50 น. ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่ VJ802 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 
13.20 น.    เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ซึ่ง

ตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้้าโขง เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรแล้วน้าท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศ 

บ่าย บริการอาหารว่างบนรถ ขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม ท่าน
ละ1อัน 
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จากนั้น เดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวติความเป็นอยู่ ของชาวจีนในเวียดนาม ชมวัดเทียน
หาว วัดจีนในเขต ไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับ แม่พระผู้ครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาว
พุทธกวางตุง้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อ ว่าเทพองค์คนมีก้อนเมฆเป็นพาหนะเพื่อ
ช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง จากนั้นน้าท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทรอ
ดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ 
ฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้ เป็นโบสถ์ประจ้าเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตาม
ต้นแบบของประเทศฝรั่งเศสน้าท่าน ชมไปรษณีย์กลาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่าง
วิจิตรตระการตา จากนั้น อิสระท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน ซื้อของฝากคน
ทางบ้านตามอัธยาศัย  

เย็น ล่องเรือแม่น ้าไซ่ง่อน พร้อมกับบริการอาหารเย็นบนเรือ  

เข้าที่พัก LIBERTY HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง โฮจิมินห์ - มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว             (B/L/D) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 4 ชม.)   

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนั้นน้าคณะท่าน ออกเดินทางไปยัง เมืองฟานเทียต เป็นเมือง
ชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมี
ชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม  ระหว่างการเดินทางผ่านชม
ธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม จากนั้นน้าท่าน
เดินทางสู่ ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพู
แดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วน้าท่าน ชม 

“แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ล้าธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจาก
การกัดเซาะของน้้าและลมเป็นล้าธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้น
ของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
สมควรแก่เวลา น้าท่าน สู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาว
กระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทราย
และท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้้าจืด (โอเอซิส) ส้าหรับให้
นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะ
เป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจาก
เนินทรายสูงกว่า 40 เมตร   
(ค่าใช้จ่ายในการนั่งรถจิ๊บ 1คัน นั่งได้ 4-5ท่าน ราคาท่านละ 300 บาท) 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนั้นน้าท่านเข้าสู่ที่พัก PEACH RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  เชิญท่านพักผ่อนหรือ
ท่องราตรีตามอัธยาศัย 

วันที่สาม มุยเน่ - ดาลัด -น ้าตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กล้า – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนคนเดิน
ดาลัด    (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร น้าท่านเดินทางไปยัง เมือง ดาลัด อยู่ในจังหวัดลามดงดาลัดเป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศ
ที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้้าทะเล
ประมาณ 1,500 เมตร ท้าให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 

15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูก
สร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin  ได้ค้นพบเมือง
ดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้
เป็นเมืองตากอากาศส้าหรับชาวฝรั่งเศส 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
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จากนั้น น้าท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลง
สู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น ้าตกดา
ทันลา (Thac Datanla) น้้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่ง
ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!! จากนั้น น้า
ท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้
เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม  และมีความ
ปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิว ของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้ง
เมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  จากนั้นน้าท่านชม วัดจรุ๊ก
ล้า เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อม
ไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุม
ทุกหุบเขา จากนั้นน้าท่านชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์
องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอ้านาจของ
ฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วท้าให้จักรพรรดิ์บ๋าวได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้ว
ไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย  

 

 

 

เย็น            บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร Huong Rung Restaurant  ... พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด.. 

จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิด
ตามอัธยาศัย 

  เข้าที่พัก KING’S HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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วันที่สี ่    สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื อที่ 9) 
จากนั้น น้าท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาวและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอก

เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่อวดโฉมรูปทรงและสีสันอันสุดตระการตา
ตลอดท้ังปีในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองดาลัด ได้เวลาอัน
สมควร น้าท่านเดินทางสู่สนามบินดาลัด 

12.45 น.  เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai VietJet Air เทีย่วบินที่ VZ941 

14.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็กต่้ากว่า 12ปี พักเดี่ยว ที่นั่ง 

6 – 9 ก.ค 61 12,888 12,888 3,500 20+1 

13 – 16 ก.ค 61 12,888 12,888 3,500 20+1 

วันอาสาฬบูชา 
27 – 30 ก.ค 61 

14,888 14,888 3,500 
20+1 

17 - 20 ส.ค 61 12,888 12,888 3,500 20+1 

24 – 27 ส.ค 61 11,888 11,888 3,500 20+1 

7 – 10 ก.ย 61 11,888 11,888 3,500 20+1 

21 – 24 ก.ย 61 11,888 11,888 3,500 20+1 

28 ก.ย – 1 ต.ค 61 11,888 11,888 3,500 20+1 
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5 – 8 ต.ค 61 12,888 12,888 3,500 20+1 

วันปิยมหาราช 

21 – 24 ต.ค 61 

13,888 13,888 3,500 
31+1 

 

อัตรานี เป็นราคาโปรโมช่ัน **** ไม่มีราคาเด็ก**** 

ราคานี เป็นราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี 
หมายเหตุ:  
1.อัตราค่าบริการเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินช่วงเทศกาลเมื่อจองทัวร์ไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงเลื่อนวันเดินทางได้และ/หรือขอคืนเงิน
ค่าทัวร์ค่าจองทัวร์ 
2.กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจ้านวนไม่ต่้ากว่า 20 ท่านขึ้นไป 

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการเน่ืองจากค่าภาษีเซอร์ชาร์ทน้้ามันสายการบินปรับขึ้นและ/หรือมีผลมาจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท้าการจองมิฉะนั้นบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

อัตรานี รวม 

• ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับกรุงเทพฯ – โฮจิมินห ์- กรุงเทพชั้นประหยัด 

• ค่าระวางน้้าหนักเกิน 20   กโิลกรัม 

• ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯและโฮจิมินห์ 
• ค่าที่พักโรงแรมพักห้องละ 2-3 ท่าน 

• ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
• ค่ารถรับ-ส่งสนามบินและรายการทัวร์ตลอดรายการ 
• อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาทตามเงือนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทใช้บริการ 
อัตรานี ไม่รวม 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %,  ค่าบรกิาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม  

• ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ 
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•  

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน  (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน) 

****หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารท่ีประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่าง
น้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาทท่ีเหลือช้าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย20วัน 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ 
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด
รายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เน่ืองจาก
รายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย 
 

หนังสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส้าเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อออกตั๋ว
เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ นไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้อง
เหลือหน้าว่างส้าหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ นไป   

 

หมายเหตุ :  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนช้าระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่าน
และสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆในบริษัทฯ ก้าหนด 

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้ 
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
9.กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิน้แทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น  

11.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว 
อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ  

12. การขับรถในเวียดนาม จ้ากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชั่วโมง (แล้วแต่พื้นที่) 
13. บริการน้้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุ
วุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะท้าให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่ก้าหนด และ/หรือ
ตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่ก้าหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท้าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมือง
จากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณ ี

โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นส้าคัญ  
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“ความสุขของท่านคืองานบริการของเรา” 


