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รห ัสโปรแกรม : 18217 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

CHIANG MAI  HO CHI MINH

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

HIGH - LIGHT
่ อ
“ดินเนอร์บนเรือพร้อมชมวิวแม่นา้ ไซง
่ น”
ั ัสทะเลทรายขาว/ทะเลทรายแดงทีก
สมผ
่ ว้างใหญ่
ชมลาธารนางฟ้า / ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว
เทีย
่ วนา้ ตก นง่ ั กระเชา้ สนุกก ับบ ังค ับรถราง
้ ปปิ้ งตลาดพืน
้ ปปิ้ งถนนคนเดิน
้ เมืองและชอ
ชอ
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กาหนดการเดินทาง
วันแรก เชียงใหม่  โฮจิมินห์  ล่องเรือแม่นำ้ ไซง่อน
12.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ เคำน์เตอร์สำยกำรบินเวียทเจทแอร์ (VJ)
พนักงานของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
14.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เที่ยวบินที่ VJ 892
16.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโฮจิมินห์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว....จากนัน้ เดินทางสูท่ า่ เรือ

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บนเรือล่องไปตามแม่นา้ ไซ่ง่อน
ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามเย็นของเมืองโฮจิมินห์ซิตี ้ สนุกสนานกับวงดนตรีพนื ้ เมืองที่บรรเลงเพลง
พักที่ SENVIET HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ อง
เช้า

โฮจิมินห์  โบสถ์นอร์ทเทรอดำม  ไปรษณีย ์  มุยเน่  ฟำนเทียต  ทะเลทรำยขำว
 ทะเลทรำยแดง  ลำธำรนำงฟ้ ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยทีเ่ วียดนามยังอยูใ่ นอาณานิคมของ ฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็ น
โบสถ์ประจาเมืองไซ่ง่อน และได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส และบริเวณใกล้กนั นาชม ไปรษณียก์ ลาง ซึง่ ถูกสร้างขึน้ อย่างวิจิตร
ตระการตา

CHIANG MAI-HOCHIMINH 5 DAYS AND 4 NIGHTS

| CODE : VH25101

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองมุยเน่ เมืองชำยหำดริมทะเลและเมืองทะเลทรำย (ระยะทางประมาณ 200 ก.ม.ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟานเทียต เป็ นเมืองชำยทะเลตำกอำกำศ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้
ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวเวียดนาม นาท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของทรำยสีชมพูแดงจนเป็ นลานทรายกว้างทีม่ ีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ ให้ทา่ นได้ชมความงามของทรายที่มีสแี ดงกว้างใหญ่ หรือจะ
สนุกกับการเล่นกระดำนลืน่ ไหลตำมเนินทรำย ได้เวลาสมควร นาท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สดุ
สายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านัน้ ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สาหรับให้นกั ท่องเทีย่ วใช้พกั ผ่อน ถ่ายรูป
และชมวิว ที่ทา่ นจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่วา่ จะเป็ น เช่ารถจีป๊ หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์
ดูนลืน่ ไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (ค่าใช้จา่ ยในการกิจกรรมต่างๆ เช่น นั่งรถจีป๊ หรือรถ MPV ไม่รวมในค่าบริการทัวร์) ชม “แก
รนด์แคนย่อนแห่งเวียดนำม” ลาธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของนา้ และลมเป็ นลาธารลึกกว่า 20 เมตร

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ PEACH RESORT หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำม มุยเน่  ดำลัท  นำ้ ตกดำทันลำ  นั่งกระเช้ำไฟฟ้ ำ  วัดตึ๊กกลำม  ช้อปปิ้ งถนนคนเดินดำลัด
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด เมืองตากอากาศทีม่ ีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สดุ และของเวียดนามเนื่องจากตัง้ อยูบ่ นที่สงู จำก
ระดับน้ำทะเลประมำณ 1,500 เมตร ทาให้อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี แม้กระทัง้ ในฤดูรอ้ น อุณหภูมิเฉลีย่ ประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส
แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปั ตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม
Alexdra Yersin ได้คน้ พบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็ นเมือง
ตากอากาศสาหรับชาวฝรั่งเศส
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รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นาท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนีเ้ ป็ นกระเช้าไฟฟ้าที่ทนั สมัยที่สดุ ของประเทศเวียดนาม และมีความ
ปลอดภัยสูงที่สดุ ท่านจะได้ ชมวิวของเมืองดำลัด ทีม่ องเห็นได้ ทัง้ เมือง ที่ตงั้ อยูท่ า่ มกลางหุบเขาอันสวยงาม นาท่านชม วัดติก๊ กลาม เป็ นวัด
ที่สร้างอยูบ่ นเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมหุบเขา ได้เวลา
สมควร นาท่านเดินทางสูน่ า้ ตกดาทันลา นาท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่ าอันร่มรืน่ เขียวชอุม่ ลงสูห่ บุ เขาเบือ้ งล่าง เพื่อชมและ
สัมผัสกับความสวยงามของ นา้ ตกดาทันลา (Thac Datanla) นา้ ตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึง่ ในสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมของ
ดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสูย่ า่ นช้อปปิ ้งตลาดไนท์บาร์ซา่ ของเมืองดาลัด ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ สินค้าของใช้ ของพืน้ เมือง อาหารความ
เป็ นอยูข่ องชาวเวียดนาม ที่มีขายมากมายนานาชนิดได้ตามอัธยาศัย
พักที่ VIETSO PETRO HOTEL / MAI VANG HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันทีส่ ่ี ดำลัด  สวนดอกไม้เมืองหนำว  โฮจิมินห์  ตลำดเบนถัน
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม
นาท่านเดินทางชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมืองดาลัดสัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสนั แปลกตา ซึง่ เป็ นสาย
พันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของเหล่ามวลไม้ดอกไม้ประดับต่างๆมากมายตามฤดูกาล ที่แสนจะโรแมนติก

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะเดินทางกลับสูน่ ครโฮจิมินห์ เมื่อเดินทางถึงโฮจิมินห์ ให้ทา่ นอิสระท่านช้อปปิ ้ง ตลาดเบนถัน อาทิ กาแฟ เสือ้ ผ้า
กระเป๋ า รองเท้า เครือ่ งไม้ ของใช้ อาหารคาวแห้ง ขนม ของที่ระลึกไว้เป็ นของฝากญาติสนิท เพื่อนบ้าน ตามอัธยาศัย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ SENVIET HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ ้ำ โฮจิมินห์  เชียงใหม่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลานัดหมายพร้อมเดินทางสูส่ นามบินเมืองโฮจิมินห์ เตรียมตัวเดินทางสูเ่ ชียงใหม่
10.30 น. เหินฟ้าสูเ่ ชียงใหม่ โดยสายการบินเวียทเจทแอร์ เทีย่ วบินที่ VJ 891 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
12.25 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

วันที่เดินทำง

อ ัตราค่าบริการ
ห้องเตียงคู่
พัก 2/3 ท่ำน ต่อห้อง

10 – 14 เม.ย. 2563

16,899.-

พักเดี่ยว
(เพิ่ม)

หมำยเหตุ

4,500.-

ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ และคนข ับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
้ อยูก
ห ัวหน้าท ัวร์ไทย ขึน
่ ับความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็ กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท

้ าจเปลีย
รายการท่องเทีย
่ วนีอ
่ นแปลงหรือสล ับก ันได้ตามความเหมาะสม
้ อ
ทงนี
ั้ ถ
ื เป็นเอกสิทธิข
์ องผูจ
้ ัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาค ัญ**
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อ ัตราค่าบริการรวม
ั ้ ทัศนาจร (เครือ
 ค่าตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับเส ้นทางตามรายการระบุชน
่ งเหมาลาต ้องไป-กลับพร ้อมคณะเท่านัน
้ )
 ค่าสัมภาระน้ าหนัก 20 กก. / ท่าน ถือขึน
้ เครือ
่ ง 7กก.
 ค่าทีพ
่ ักตามระบุในรายการ ห ้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ
่ ละไม่ต ้องการเพิม
่ เงินพักห ้องเดีย
่ ว)
้ เพลิงแล ้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิม
 ค่าภาษี สนามบินและค่าภาษี น้ ามันเชือ
่ ในกรณีทส
ี่ ายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนียมเพิม
่ ก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่งนาเทีย
่ วตามรายการ และ ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ ามรายการระบุ
 หัวหน ้าทัวร์ทช
ี่ านาญเส ้นทางนาท่านท่องเทีย
่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
 ประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์)
อ ัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินบ
ิ าร์ในห ้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ ั่งเพิม
่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต ้องการสั่งเพิม
่ กรุณาจ่ายเพิม
่ เองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระทีห
่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึน
้ อยูก
่ ับอัตรา
แลกเปลีย
่ น (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ และคนข ับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
เงือ
่ นไขในการจอง

ชาระมัดจาในวันทีจ
่ องทีน
่ ั่ งละ 5,000/10,000 บาท พร ้อมหนั งสือเดินทาง (หรือสาเนา) ส่วนทีเ่ หลือชาระทัง้ หมดอย่างน ้อย 30 วันก่อน
การเดินทาง
่ เมือ

ราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชัน
่ จองทัวร์แล ้วไม่สามารถเปลีย
่ นแปลง ยกเลิก ขอเงินคืนได ้ตามเงือ
่ นไขของสายการบิน
หมายเหตุ
 เทีย
่ วบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม โดยมิต ้องแจ ้งให ้ ทราบล่วงหน ้า
 ถ ้าท่านเดินทางมาถึงสถานทีน
่ ั ดพบช ้ากว่าเวลานั ดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด ้วยเหตุอันใดก็ ตามแต่ ทางบริษัท ฯจะถือ ว่าท่านสละสิท ธิก
์ าร
้
เดินทาง และไม่ตด
ิ ใจเรียกร ้องขอเงินคืนใดๆทัง้ สิน
 ขอสงวนสิทธิถ ้าผู ้เดินทาง 10 ท่าน จะไม่มห
ี ัวหน ้า แต่ถ ้ามีหัวหน ้าทัวร์ไปด ้วยจะมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ อีกท่านละ 500 บาท (เป็ นกรุ๊ป VIP) / แต่
ถ ้า 15 ท่านขึน
้ จะมีหัวหน ้าทัวร์ตลอดการเดินทาง
้ ในกรณีด ังต่อไปนี้
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิความร ับผิดชอบใด ๆ ทงสิ
ั้ น
หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนั ดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทท
ี่ ่านถูก
ปฏิเสธการเข ้าหรือออกเมืองจากเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองหรือเจ ้าหน ้าทีก
่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช ้บริก ารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย
่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ
้ เพราะค่าใช ้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได ้
ชาระค่าใช ้จ่ายให ้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล ้ว
ิ สูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัตเิ หตุสญ
หากเกิดทรัพย์สน
ู หายทีเ่ กิดจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย
่ วเอง
ตั๋วเครือ
่ งบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร ้อมคณะไม่วา่ จะด ้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลือ
่ นวันเดินทางหรือคืนเงินได ้
หนั งสือเดินทางต ้องมีอ ายุเหลือ ใช ้งานอย่างน ้อย 6 เดือ น บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือ ไม่ ถงึ และไม่สามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได ้

**สาค ัญมาก กรุณาอย่าลืม Passport มาในว ันเดินทาง**

CHIANG MAI-HOCHIMINH 5 DAYS AND 4 NIGHTS

| CODE : VH25101

