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รหสัโปรแกรม : 18217 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

CHIANG MAI  HO CHI MINH 

HO CHI MINH DA LAT MUI NE 
5 DAYS AND 4 NIGHTS 

 

HIGH - LIGHT     

“ดนิเนอรบ์นเรอืพรอ้มชมววิแมน่ า้ไซง่อ่น” 
สมัผสัทะเลทรายขาว/ทะเลทรายแดงทีก่วา้งใหญ ่
ชมล าธารนางฟ้า / ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาว 
เทีย่วน า้ตก น ัง่กระเชา้ สนกุกบับงัคบัรถราง 
ชอ้ปป้ิงตลาดพืน้เมอืงและชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
วันแรก เชียงใหม่  โฮจิมินห ์ ล่องเรือแม่น ำ้ไซง่อน 

12.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินเชียงใหม ่เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิเวยีทเจทแอร ์(VJ)  

 พนกังานของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

14.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองโฮจิมินห ์ประเทศเวียดนาม เที่ยวบินที่ VJ 892  

16.35 น. เดินทางถงึสนามบินเมืองโฮจิมินห ์หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้....จากนัน้เดินทางสูท่า่เรอื 

 

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่่อน  
ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยามเยน็ของเมืองโฮจิมินหซ์ิตี ้สนกุสนานกบัวงดนตรพีืน้เมืองที่บรรเลงเพลง 
พักที่ SENVIET HOTEL หรือเทียบเทำ่ 
 

วันทีส่อง  โฮจิมินห ์  โบสถน์อรท์เทรอดำม   ไปรษณีย ์  มุยเน่   ฟำนเทยีต   ทะเลทรำยขำว 

  ทะเลทรำยแดง   ล ำธำรนำงฟ้ำ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม     
น าทา่นชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลงัคาสงูที่สรา้งในสมยัทีเ่วียดนามยงัอยูใ่นอาณานิคมของ ฝรั่งเศส โดยสรา้งเพื่อใหเ้ป็น

โบสถป์ระจ าเมืองไซง่่อน และไดส้รา้งตามตน้แบบของประเทศฝรั่งเศส และบรเิวณใกลก้นั น าชม ไปรษณียก์ลาง ซึง่ถกูสรา้งขึน้อยา่งวิจิตร
ตระการตา  
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เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเดินทางโดยรถบสัปรบัอากาศสู ่เมอืงมยุเน ่เมืองชำยหำดริมทะเลและเมืองทะเลทรำย (ระยะทางประมาณ 200 ก.ม.ใช้

เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

 
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองฟานเทยีต เป็นเมืองชำยทะเลตำกอำกำศ และแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีความสวยงามและมีช่ือเสยีงทางภาคใต้

ของเวียดนาม ระหวา่งการเดินทางผา่นชมธรรมชาติและวิถีชีวติความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม น าทา่นชม ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการ
รวมตวักนัของทรำยสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ีช่ือเสยีงของเมืองมยุเน ่ใหท้า่นไดช้มความงามของทรายที่มีสแีดงกวา้งใหญ่ หรอืจะ
สนกุกบัการเลน่กระดำนลืน่ไหลตำมเนินทรำย ไดเ้วลาสมควร น าทา่นสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสขีาวกระจา่งตากวา้งใหญ่สดุ
สายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผืนทรายและทอ้งฟา้เทา่นัน้ ไมไ่กลกนัมีแหลง่น ้ำจืด (โอเอซิส) ส  าหรบัใหน้กัทอ่งเทีย่วใชพ้กัผอ่น  ถ่ายรูป 
และชมววิ ท่ีทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบักิจกรรมหลากหลายไมว่า่จะเป็น เชา่รถจีป๊ หรอืรถ ATV ตะลยุเนินทราย หรอืสนกุสนานกบัการเลน่แซนด์
ดนูลืน่ไถลจากจากเนินทรายสงูกวา่ 40 เมตร (คา่ใชจ้า่ยในการกิจกรรมตา่งๆ เช่น นั่งรถจีป๊ หรอืรถ MPV ไมร่วมในคา่บรกิารทวัร)์ ชม “แก
รนดแ์คนยอ่นแห่งเวียดนำม” ล  าธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกดัเซาะของน า้และลมเป็นล าธารลกึกวา่ 20 เมตร 

 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พักที่ PEACH RESORT หรือเทียบเทำ่ 
 

วันทีส่ำม  มุยเน่  ดำลัท  น ำ้ตกดำทันลำ  น่ังกระเช้ำไฟฟ้ำ  วัดตึ๊กกลำม  ช้อปป้ิงถนนคนเดินดำลัด   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองดาลดั เมอืงตากอากาศทีม่ีช่ือเสยีงอนัและโรแมนติคที่สดุและของเวยีดนามเนื่องจากตัง้อยูบ่นที่สงูจำก

ระดับน ้ำทะเลประมำณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทัง้ในฤดรูอ้น อณุหภมูิเฉลีย่ประมาณ 15-25 องศาเซสเซยีส 

แวดลอ้มดว้ยขนุเขา ไร ่กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรอืนตา่งๆปลกูสรา้งรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมยัอาณานิคม 

Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมอืงดาลดั และเห็นวา่บรรยากาศคอ่นขา้งดี ทางฝรั่งเศสจงึไดเ้ขา้มาพฒันาและสรา้งเมืองดาลดั เพื่อใหเ้ป็นเมือง

ตากอากาศส าหรบัชาวฝรั่งเศส 
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เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร     

น าทา่นสู ่สถานีกระเชา้ไฟฟา้ เคเบิลคาร ์กระเชา้ไฟฟา้แหง่นีเ้ป็นกระเชา้ไฟฟา้ที่ทนัสมยัที่สดุของประเทศเวียดนาม และมีความ

ปลอดภยัสงูที่สดุทา่นจะได ้ชมววิของเมืองดำลัด ทีม่องเห็นได ้ทัง้เมือง ท่ีตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาอนัสวยงาม  น าทา่นชม วดัติก๊กลาม เป็นวดั

ที่สรา้งอยูบ่นเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพนัธุ ์กบัทิวสนท่ียืนตน้ตระหงา่นปกคลมุหบุเขา ไดเ้วลา

สมควร น าทา่นเดินทางสูน่  า้ตกดาทนัลา น าทา่น นั่งรถราง (Roller Coaster) ผา่นผืนป่าอนัรม่รืน่เขยีวชอุม่ลงสูห่บุเขาเบือ้งลา่ง เพื่อชมและ

สมัผสักบัความสวยงามของ น า้ตกดาทนัลา (Thac Datanla) น า้ตกขนาดไมใ่หญ่มากแตม่ีช่ือเสยีง อีกหนึง่ในสถานท่ีทอ่งเที่ยวยอดนิยมของ

ดาลดัที่ไมค่วรพลาด!! 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางสูย่า่นชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ของเมอืงดาลดั ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของใช ้ของพืน้เมือง อาหารความ

เป็นอยูข่องชาวเวียดนาม ที่มีขายมากมายนานาชนิดไดต้ามอธัยาศยั 

พักที่ VIETSO PETRO HOTEL / MAI VANG HOTEL  หรือเทียบเทำ่ 
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วันทีส่ี่    ดำลัด  สวนดอกไม้เมืองหนำว  โฮจิมินห ์ ตลำดเบนถัน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ี โรงแรม 
น าทา่นเดินทางชม สวนดอกไมเ้มืองหนาว ของเมืองดาลดัสมัผสัดอกไมเ้มืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสสีนัแปลกตา ซึง่เป็นสาย

พนัธ ์มาจากยโุรปสมัผสักบับรรยากาศที่สวยงามของเหลา่มวลไมด้อกไมป้ระดบัตา่งๆมากมายตามฤดกูาล ท่ีแสนจะโรแมนติก  

 
เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร     

หลงัอาหาร น าคณะเดินทางกลบัสูน่ครโฮจิมินห ์เมื่อเดินทางถงึโฮจิมินห ์ใหท้า่นอิสระทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั อาทิ กาแฟ เสือ้ผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งไม ้ของใช ้อาหารคาวแหง้ ขนม ของที่ระลกึไวเ้ป็นของฝากญาติสนิท เพื่อนบา้น  ตามอธัยาศยั  
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

พักที่ SENVIET HOTEL หรือเทียบเทำ่ 
 

วันทีห่้ำ   โฮจิมินห ์ เชียงใหม่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
ไดเ้วลานดัหมายพรอ้มเดินทางสูส่นามบินเมืองโฮจิมินห ์เตรยีมตวัเดินทางสูเ่ชียงใหม ่ 

10.30 น. เหินฟา้สูเ่ชียงใหม ่โดยสายการบินเวียทเจทแอร ์เทีย่วบินที่ VJ 891 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

12.25 น. ถึงสนามบินเชียงใหม ่ โดยสวสัดภีาพดว้ยความประทบัใจ ….  

อตัราคา่บรกิาร  

 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 
 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดืถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั** 
 

 
 

 

 
 

วันที่เดินทำง  
ห้องเตียงคู่   

พัก 2/3 ท่ำน ต่อห้อง  
 

 พักเดี่ยว 
(เพิ่ม) 

หมำยเหตุ 

10 – 14 เม.ย. 2563 16,899.- 4,500.-  



CHIANG MAI-HOCHIMINH 5 DAYS AND 4 NIGHTS       | CODE : VH25101 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  



CHIANG MAI-HOCHIMINH 5 DAYS AND 4 NIGHTS       | CODE : VH25101 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทัศนาจร (เครือ่งเหมาล าตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่สัมภาระน ้าหนัก 20 กก. / ทา่น ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 
 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  
 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับ   

    คา่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 
 คา่อาหารตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่น าเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 หัวหนา้ทัวรท์ีช่ านาญเสน้ทางน าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
 ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 

    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสั่งเพิม่ กรณุาจ่ายเพิม่เองตา่งหาก ) 
 คา่สัมภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 บาท ขึน้อยูก่ับอัตรา 

    แลกเปลีย่น (กรณุาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย  3%   
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 

 
เง ือ่นไขในการจอง 

 ช าระมัดจ าในวันทีจ่องทีน่ั่งละ 5,000/10,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืส าเนา) ส่วนทีเ่หลอืช าระทัง้หมดอย่างนอ้ย 30 วันก่อน
การเดนิทาง 

 ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรแ์ลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลง ยกเลกิ ขอเงนิคนืไดต้ามเงือ่นไขของสายการบนิ 

หมายเหต ุ 
 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 
 ถา้ท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านสละสทิธิก์าร

เดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้สิน้ 
 ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่น จะไมม่หัีวหนา้ แตถ่า้มหัีวหนา้ทัวรไ์ปดว้ยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่อกีท่านละ 500 บาท (เป็นกรุ๊ป VIP) / แต่

ถา้ 15 ทา่นขึน้ จะมหัีวหนา้ทัวรต์ลอดการเดนิทาง 
 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
  หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูก
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ       
  หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ได ้
ช าระคา่ใชจ้่ายใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

  หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอบัุตเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตใุดก็ตาม ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้
  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางออกนอก
ประเทศได ้

 

**ส าคญัมาก  กรณุาอยา่ลมื Passport  มาในวนัเดนิทาง** 

 

 

 

 



CHIANG MAI-HOCHIMINH 5 DAYS AND 4 NIGHTS       | CODE : VH25101 
 

 

 


