ซินจ่าว...โฮจิมน
ิ ห์-มุยเน่-ดาลัด 4วัน 3คืน
โดยสายการบิน (VJ)
นครโฮจิมน
ิ ห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม อันเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ

เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม “ปารีสแห่งอินโดจีน” อากาศเย็นตลอดทั้งปี โอบล้อม
ด้วยหุบเขาสูง แวดล้อมไปด้วยไร่กาแฟ สวนดอกไม้เมืองหนาว และป่าสน

เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล เมืองที่ห้องล้อมไปด้วยทะเลทราย

ว ันที่

โปรแกรม EASY VIETNAM WOW DALAT 4D3N VJ

้
มือ
อาหาร

โรงแรม

D1.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-นครโฮจิมินห์-เมืองมุยเน่

D

มุยเน่

D2.

ท่าเรือมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ทะเลทรายขาว-ลาธาร FAIRY STREAM-ดาลัด

BF /L /D

ดาลัต

D3.
D4.

บ้านเพี้ยน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-น้าตก
ดาทันลา (นั่งรถราง)
ดาลัด-นครโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง -ตลาดเบนทัน
กรุงเทพฯ

BF / L / D
BF

กำหนดกำรเดินทำง
13-16 ส.ค.58 *วันหยุดวันแม่*
03-07 ก.ย.58
17-20 ก.ย.58
22-25,23-26 ต.ค.58 *วันหยุดวันปิยะ*
12-15,26-29 พ.ย.58
05-08 ธ.ค.58 *วันหยุดวันพ่อ*
10-13 ธ.ค.58 *หยุดวันรัฐธรรมนูญ*

ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ

14,900.13,900.13,900.14,900.14,900.15,900.15,900.-

วันแรก

กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์-มุยเน่

10.30 น.

คณะพร้ อ มกั น ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารรั บ รองผู้ โ ดยสารระหว่ า งประเทศ (ชั้ น 4)
เคาน์ เตอร์สายการบิน เวีย ดเจ็ท แอร์ (F) เจ้าหน้าที่บ ริษั ทฯ คอยให้ก ารต้อ นรับ และอานวย
ความสะดวกด้านเอกสารแก่ท่าน...

13.50 น.

ออกเดิ น ทางสู่ น ครโฮจิ มิ น ห์ (นครไซง่ อ น) ประเทศสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม โดย
เที่ยวบินที่ VJ 802

15.30 น.

เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม
ซึ่งตั้งอยู่ ตรงบริเวณดิ นดอนสามเหลี่ ย มปากแม่น้าโขง อันเป็ นศูนย์ กลางทางด้ านเศรษฐกิจ
ของประเทศ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางต่อโดยรถ
บัสปรับอากาศสูเ่ มืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลา
ในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MUINE PARADISE HOTEL // DOIDONG RESORT หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สอง

มุยเน่-ทะเลทรายแดง-ลาธาร FAIRY STREAM ทะเลทรายขาว-เมือง ดาลัด

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลั งอาหาร น าท่ านสัมผั สอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่ า เรือ มุย เน่ ที่ อ บอวนไปด้ ว ยบรรยากาศแบบ
ชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่าคืน จากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิด จากการรวมตั วกั น ของทรายสีช มพู แดงจนเป็ น ลานทรายกว้ า งที่ มี
ชื่ อ เสี ย งของเมื อ งมุ ย เน่ แล้ ว น าท่ า นชม “แกรนด์ แ คนย่ อ นแห่ ง เวี ย ดนาม” ล าธาร FAIRY
STREAM ที่เกิด จากการกัดเซาะของน้าและลมเป็นล าธารลึ ก กว่า 20 เมตร เปิ ด ให้เห็ นชั้ น
ของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นาท่านสู่
ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะ
เห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมี
แหล่งน้าจืด (โอเอซิ ส ) สาหรับ ให้นั กท่ องเที่ย วใช้
พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลิน
กับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือ
รถ ATV ตะลุ ย เนิ น ทราย หรื อ สนุ ก สนานกั บ การ
เล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40
เมตร (ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านออกเดินทางสู่เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม “ปารีสแห่งอินโดจีน” ซึ่งตั้งอยู่ใน
จังหวัดลามดง บนระดับความสูงกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้าทะเล และมีอากาศค่อนข้างเย็น
ตลอดทั้งปี โอบล้อมด้วยหุบเขาสูง แวดล้อมไปด้วยไร่กาแฟ สวนดอกไม้เมืองหนาว และป่าสน
ตั ว อาคารบ้ า นเรื อ นล้ ว นปลู ก สร้า งในแบบสถาปั ต ยกรรมแบบฝรั่ งเศส เนื่ อ งจากในช่ ว งที่
เวียดนามเป็ นเมืองอาณานิคม เมืองนี้คือแหล่งพักตากอากาศยอดนิย มของชาวฝรั่งเศสและ
เศรษฐีนั่นเอง (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CAM DO HOTEL // NGOC PHAT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สาม

Crazy House -นั่งกระเช้าไฟฟ้า -พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาวน้าตกดาทันลา (นั่งรถราง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือ
ลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยได้
แรงบั น ดาลใจจากนิ ย ายเรื่อ งดั ง “Alice in Wonderland” จากนั้ น น าท่ า นสู่ สถานี ก ระเช้ า

ไฟฟ้า “เคเบิลคาร์” ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเวียดนามขึ้นสู่จุดชมวิว ให้เวลาท่านได้ ชมและ
ถ่ายรูปวิวเมืองดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนาท่านเข้าชม พระราชวังฤดู
ร้ อ น วั ง ที่ ป ระทั บ ของกษั ต ริ ย์ เบ๋ า ได๋ จั ก รพรรดิ อ งค์ สุ ด ท้ า ยของ
ประเทศเวียดนาม ในยามที่พระองค์เด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมือง
ดาลัด ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศส
เรืองอานาจอีกด้วย!!
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ชมและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์
ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันอันสุดตระการตาตลอดทั้งปี ในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของ
เมือ งดาลัด สมควรแก่เวลา นาท่ าน นั่งรถราง (Roller Coaster)
ผ่ า นผื น ป่ า อั น ร่ ม รื่ น เขี ย วชอุ่ ม ลงสู่ หุ บ เขาเบื้ อ งล่ า ง เพื่ อ ชมและ
สั ม ผั ส กั บ ความสวยงามของ น้ าตกดาทั น ลา (Thac Datanla)
น้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!

ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CAM DO HOTEL // NGOC PHAT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สี่

ดาลัด-นครโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง -ตลาดเบนทัน
กรุงเทพฯ

06.00 น.

รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นาท่านเข้าสู่ สนามบินเมือ ง
ดาลัด

09.55 น.

ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่ VJ 8360

10.45 น.

เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ หลังผ่านพิธีการทางสนามบินเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบถส์ทรงสูงที่สร้างในสมัยเวียดนามยังอยู่ในอาณา
นิคมฝรั่งเศสเป็นโบถส์ประจาเมืองไซ่ง่อน และใกล้ๆกันนาท่านชม ศาลาไปรษณีย์กลาง เป็น
อาคารทรงยุโรป ภายในสวยงามมาก จากนั้นชมผ่าน อนุสาวรีย์ท่า นประธานโฮจิมินห์ ซึ่ง
ตั้งอยู่หน้าศาลาว่าการ ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
ฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ตลาดเบน
ทั น กั บ สิ น ค้ า ราคาถู ก จนถึ ง เวลานั ด หมายน าท่ า น
เดินทางสู่สนามบิน

17.15 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ 803

18.52 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 CU VIETNAM 
ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 500 บาท /ท่าน/ทริป
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ผูใ
้ หญ่/ท่าน

พักเดีย
่ ว

13-16 ส.ค.58 *หยุดวันแม่*

14,900.-

3,900.-

03-07 ก.ย.58

13,900.-

3,900.-

17-20 ก.ย.58

13,900.-

3,900.-

01-05 ต.ค.58

13,900.-

3,900.-

22-25,23-26 ต.ค.58*หยุดวันปิยะ*

14,900.-

4,500.-

12-15,26-29 พ.ย.58

14,900.-

4,500.-

05-08 ธ.ค.58*หยุดวันพ่อ

15,900.-

4,500.-

10-13 ธ.ค.58*หยุดวันรัฐธรรมนูธ*

15,900.-

4,500.-

**ราคาพิเศษ!!! ไม่มีราคาเด็ก *** งดแจกกระเป๋า **

การเดินทางอาจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นีเ้ นือ
่ งจากสภาพ ลม ฟ้า
อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนัน
้ แต่จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และ
ผลประโยชน์ของหมูค
่ ณะเป็นสาคัญ โดยไม่ทาให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ
่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพือ
่ ประโยชน์ของท่านเอง ***

ราคาทัวร์นรี้ วม
-

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับพร้อมกรุ๊ป / น้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

-

โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จานวน 3 คืน

-

อาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ารถรับ-ส่งและนาเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชานาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง

-

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานีไ
้ ม่รวม
-

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณท่านละ 500 บาท / ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือ
รายการ เป็นต้น

-

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จา่ ย 3 %

-

ค่าน้าหนักกระเป๋าเกิน 15 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว

หมายเหตุ
-

จานวนผู้เดินทางขั้นต่า 15 ท่านขึ้นไป

-

หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์
เดินทางท่องเที่ยว

-

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, ก
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบ

-

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่

-

ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ ท านอาหารบางมื้ อ เพราะค่ า ใช้ จ่ า ยทุ ก อย่ า ง ทางบริษั ท ฯได้ ช าระค่ า ใช้ จ่ า ยให้

ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ งั่
-

กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท (ภายใน 3วัน หลังจากการ
สารองทีน
่ ั่ง)
สาหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท

-

ชาระค่าทัวร์ทงั้ หมดก่อนเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

-

การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คือมัดจาทั้งหมด

-

ยกเลิกล่วงหน้า 30 – 44 วันก่อนเดินทาง หักมัดจาท่านละ 1,000 / 2,000 บาท

-

ยกเลิกล่วงหน้า 15 – 29 วันก่อนเดินทาง หักมัดจาท่านละ 3,000 / 6,000 บาท

-

ยกเลิกหลัง 14 วันก่อนเดินทาง หักค่าดาเนินการ 100 %

-

ยกเลิกจากกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆกระ
กอบการพิจารณา

หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 15 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทาง
สายการบินเพื่อออกตั๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทางหนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า
6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป
กรณีผเู้ ดินทางไม่ผา่ นการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทัง้ ประเทศไทยและประเทศเวียตนาม
อันเนือ
่ งมาจากการกระทาที่สอ
่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธ
ในกรณีอน
ื่ ๆทุกกรณี ทางบริษท
ั จะไม่รบ
ั ผิดชอบและไม่คน
ื ค่าใช้จา่ ยต่างๆ เนือ
่ งจากเป็นการเหมาจ่าย
กับตัวแทนบริษท
ั

หมายเหตุ:
- ราคาทัวร์ นี ้ใช้ ได้ ถึงวันที่ 30 SEP. พ.ศ. 2558 (ราคานีใ้ ช้ ไม่ ได้ ในช่ วง ปี ใหม่ สากล 28 ธันวาคม พศ.
2557 – 4 มกราคม 2558, ปี ใหม่ เวียดนาม 15-23 กุมพาภัณธ์ 2558 ช่ วงวันแรงงาน 26 APR – 4 MAY และช่ วง
วันชาติเวียดนาม) ราคาทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ฉะนัน้ รบกวนท่านสอบถามราคาอีก
ครัง้ ก่อนที่จะทาการขายทัวร์ กรณีกรุ๊ปทัวร์ ที่ได้ วางเงิน มัดจาแล้ วจะไม่มีการปรับขึ ้นราคา
- บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ขอบเขตความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั
เช่น การล่าช้ าของเที่ยวบิน
การเกิดโรคระบาด การนัดหยุดงานประท้ วง ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว สงคราม การจลาจลต่างๆ เป็ นต้ น แต่บริษัทฯ
จะพยายามช่วยแก้ ปัญหาให้ ดีที่สดุ เท่าที่จะทาได้ จนสุดความสามารถ

