โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง-อุโมงค์กู๋จี
(L/D)
04.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชั้น 3) ประตู 6 เคาน์เตอร์สาย
การบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ท่าน...
07.35 น.
ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่
DD 3210
09.05 น.
เดินทางถึง สนามบินเตินเซินยัตนครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณดิน
ดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขง อันเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและ ศุลกากรแล้ว จากนั้นนาท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม เป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ซึ่ง
ก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2420 ซึ่งใช้เวลาสร้างกว่า 6 ปีโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งใน
เวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มี
หอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่แสนสง่างามของโบสถ์ แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้น
ขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี และใกล้ๆกันนาท่านชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมของ ไปรษณีย์
กลางโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่สุดของเวียดนาม ออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศสเป็นศิลปะแบบ
โกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2439 และสาเร็จเสร็จสิ้นลงในปี พ.ศ. 2444 ผู้ออกแบบไปรษณีย์แห่งนี้
คือ Gustave Eiffel สถาปนิกระดับโลกไปรษณีย์กลางแห่งนี้ได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี
มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยทว่ามั่นคง จนทาให้นักออกแบบมากมายต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ
ตกแต่งอาคารแห่งนี้ จากนั้นผ่านชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่หน้าศาลาว่าการ ก่อสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นกูจ่ ี ชม อุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทาสงคราม
กับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้
ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิด
สงครามและยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและ
อุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้าไซ่ง่อนได้ด้วย ร้อมชมภาพถ่ายและวีดโี อของเหตุการณ์จริงในช่วงของสงคราม
ค่า
บริการอาหารค่า ณ บนเรือ พร้อมล่องเรือแม่น้าไซ่ง่อน ชมบรรยากาศยามค่าคืนชมทิวทัศน์และแสงสีตลอด
สองฟากฝั่งลาน้าไซง่อน
เข้าที่พัก MAY FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันทีส่ อง

โฮจิมนิ ห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลาธาร FAIRYSTREAM (B/L/D)

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200
กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชมและสัมผัสความงดงามของทะเลทรายแดง ซึ่งเป็นเนินทรายกว้างใหญ่สีชมพูที่มีชื่อเสียง
มากของเมืองมุยเน่ ทะเลทรายแดงอยู่ริมทะเลห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 5 กม. บริเวณด้านหน้าทะเลที่ติดกับ
ชายฝั่งทะเลมีร้านอาหาร และตอนเย็นๆ จะมีเด็ก ๆนาแผ่นพลาสติกให้นักท่องเที่ยวได้เล่นสไลด์บนเนินทราย
จากนั้นเราไปเดินลุยน้ากันที่ ซุยเตียน หรือ Fairly Stream เป็นธารน้าสีแดง ขอแนะนาว่าหากใครจะมาเที่ยวที่นี่
ให้ใส่ร้องเท้าแตะ จะสะดวกที่สุด โดยการเดินทวนลาธารขึ้นไปเรื่อย ๆ เหยียบทรายในลาคลองชวนให้นึกถึงสมัย
เด็กๆ ซุยเตียน เกิดจากการกัดเซาะของน้า ที่ระยะเวลาผ่านมานานมากจึงเกิดเป็นร่องน้าและเกิดรอยกัดเซาะที่
มีสีสันจากทรายที่สวยงาม จากนั้นนาทุกท่านสู่ ทะเลทรายขาว ซึ่งอยู่ห่างจากทะเลทรายแดงประมาณ 15 กม.
โดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ซึ่งทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวที่มีแหล่งน้าจืดหรือโอเอซิสอยู่
ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป และเป็นจุดหนึ่งที่ถ่ายภาพยนตร์ไทยเรื่อง “เราสอง
สามคน” ไม่ไกลกันมีแหล่งน้าจืด (โอเอซิส) สาหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้
เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการ
เล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
บริการอาหารเย็นทีห่ อ้ งอาหาร ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก DOI DUONG HOTEL // PEACE RESORTหรือเทียบเท่า 3 ดาว
ดาลัท -พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-น้าตกดาทันลา(นั่งรถราง) –สวนดอกไม้เมืองหนาว–ช้อปปิ้งตลาด
ราตรีดาลัท
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางไปยังเมืองดาลัด อยู่ในจังหวัดลามดง ดาลัดเป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอัน
และโรแมนติคที่สุดของเวียดนาม เนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทาให้อากาศ
เย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 14-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่
กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณา
นิคม Alexandra Yersin ได้ค้นพบเมืองดาลัดและเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนา
และสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศสาหรับชาวฝรั่งเศส จนได้รบั การขนานนามว่า “เมืองแห่งปารีส
ตะวันออก” (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) สองข้างทางมีความ
ร่มรื่นมาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน วังที่ประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศ
เวียดนาม ในยามที่พระองค์เด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายที่สร้างขึ้น
ในสมัยฝรั่งเศสเรืองอานาจอีกด้วย!! จากนั้นนาท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า “เคเบิลคาร์” ที่ทันสมัยที่สุดใน
ประเทศเวียดนามขึ้นสู่จุดชมวิว ให้เวลาท่านได้ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไว้เป็นที่ระลึก นา
ท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ชมและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ที่อวดโฉม รูปทรง และ
สีสันอันสุดตระการตาตลอดทั้งปี ในบรรยากาศที่แสนโรแมนติคของเมืองดาลัด นาท่าน นัง่ รถราง (Roller

เที่ยง

ค่า
วันที่สาม
07.00 น.

เที่ยง

Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้าตกดาทัน
ค่า

วันที่สี่
07.00 น.
เที่ยง

เย็น
20.45น.
22.25 น.

ลา (Thac Datanla) น้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควร
พลาด
บริการอาหารเย็นทีห่ อ้ งอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่าน ช้อปปิง้ ตลาดไนท์บาร์ซา่ ของเมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อ
กันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น
ที่พัก CAM DO HOTEL // NGOC PHAT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
ดาลัท-โฮจิมินห์-วัดเทียนหาว-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางกลับสู่นครโฮจิมนิ ห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ จากดาลัทสูน่ ครโฮจิมนิ ท์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านผ่านชม ย่านไชน่าทาวน์ ให้ท่านได้สมั ผัส และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม จากนั้นชม วัด
เทียนเฮา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธ
กวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นี้มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้
รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง ให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เทียนเฮาด้วยธูปวง ซึ่งเมื่อจุดแล้วสามารถอยู่ได้
นานถึง 7 วัน หลังจากนั้นนาท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถันตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่
ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย
บริการอาหารเย็นทีห่ อ้ งอาหาร ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสูส่ นามบิน ตัน เซิน ยัต เพือ่ เดินทางสูส่ นามบินดอนเมือง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3219
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

      ขอบคุณทีใ่ ช้บริการ      
**ราคาตั๋ว , ภาษีสนามบิน หรือ ค่าทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ข้อควรควรทราบ : สาหรับท่านที่ตอ้ งออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออก ตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ
มีนาคม : 24-27
เมษายน : 21-24
พฤษภาคม : 12 - 15
พฤษภาคม : 26 - 29
มิถนุ ายน : 9 - 12
มิถนุ ายน : 23 - 26
กรกฏาคม : 16 - 19 วันอาสาฬบูชา
กรกฏาคม : 28 - 31

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ
2-3 ท่าน

เด็กอายุตากว่
่ า 12 ขวบ
มีเตียงเสริม

บาท
13,900 บาท
13,900 บาท
13,900 บาท
13,900 บาท
13,900 บาท
14,900 บาท
13,900 บาท

13,900 บาท

13,900

13,900 บาท
13,900 บาท
13,900 บาท
13,900 บาท
13,900 บาท

บาท
13,900 บาท

14,900

เด็กอายุตากว่
่ า 12
ขวบ
ไม่มเี ตียงเสริม

พักเดีย่ ว

บาท
12,900 บาท
12,900 บาท
12,900 บาท
12,900 บาท
12,900 บาท
13,900 บาท
12,900 บาท

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

12,900

อัตราค่าบริการนีร้ วม
• ค่าตั๋วเครือ่ งบิน กรุงเทพ ฯ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ //• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) // • ค่าอาหาร
ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ // • ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเทีย่ ว ตามที่ระบุในรายการ // • ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ใน
ระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มกี ารตกลงไว้กับบริษทั ประกัน//• ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนาเที่ยว (พูดไทย) // • ค่าน้าหนักสัมภาระขึน้
เครื่องคนละ 15 กิโลกรัม // • ค่ามัคคุเทศก์ไทยนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าบริการนีไ้ ม่รวม
+ ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์)
+ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินบิ าร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
-ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
การสารองทีน่ งั่
ส่งหนังสือเดินทาง และแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ชาระค่ามัดจาท่านละ 5,000 บาท โอนเข้าบัญชีในนาม เพือ่ นท่องเทีย่ ว
ธนาคารกรุงไทย สาขาสรรพาวุธ เลขบัญชี 180-0-01940-8 / ธนาคารกสิกไทย สาขาบางนา เลขบัญชี 056-2-23573-8
กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล /เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปทีโ่ ทร. 02-398-0115 ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มอี ายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจ
คนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุด
งาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
6. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ
3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มหี ้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1
เตียงพับเสริม
7. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่ อใจแล้วจึงวางมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง***

