เวียดนามใต้ โฮจิ มินห์-ดาลัท-มุยเน่ 4วัน 3คืน

พิเศษ..เที่ยวสุดคุม้
-พักโรงแรมเมืองตากอากาศดาลัท ในโรงแรมระดับ 4ดาว
-พักโรงแรมเมืองแห่ งการพักผ่อนริมทะเล มุยเน่
-ล่องเรือแม่นา้ ไซง่อนรับประทานอาหาร
-บุฟเฟ่ ต์นานาชาติอ่ ิมอร่อย
-แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้ งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ
-รวมค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย มุยเน่
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วันที่1 กรุงเทพ-โฮจิมินห์ -ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ สนามบินดอนเมื องเคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์
เอเชีย (FD) พบเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
07.45 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD650 (ใช้ ระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
09.15 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองโฮจิมินห์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เมืองโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อนั ดับ
หนึ่ งของประเทศเวียดนาม ซึ่ งตั้งอยู่บริ เวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง เป็ นศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิ จ ของประเทศ น าท่ านเดิ น ทางโดยรถบัสปรั บอากาศสู่ เมื องมุ ย เน่ เมื องชายหาดริ มทะเล
(ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมื องฟานเทียต เป็ นเมืองชายทะเลตากอากาศและ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามสวยงามและมี ชื่ อ เสี ย งทางภาคใต้ข อง
เวี ย ดนาม ระหว่างการเดิ น ทางผ่านชมธรรมชาติ แ ละวิถีชีวิต ความ
เป็ นอยูข่ องชาวเวียดนาม นาท่ านสั มผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่ าเรื อมุยเน่
ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้า
ฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่าคืน นาท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสี ชมพู
แดงจนเป็ นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสี ยงของเมืองมุยเน่ แล้วนาท่าน ชม “แกรนด์ แคนย่ อนแห่ งเวียดนาม”
ลาธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ าและลมเป็ นลาธารลึกกว่า 20 เมตร เปิ ดให้เห็น
ชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่ งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นาท่านสู่ ทะเลทรายขาว กอง
เนิ นภูเขาทรายสี ขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้ า
เท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ าจืด (โอเอซิ ส) สาหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พกั ผ่อน ถ่ายรู ป และชมวิว ที่
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่วา่ จะเป็ น เช่ารถจี๊ป หรื อรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรื อ
สนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรื อเทียบเท่ า
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วันที่2 ฟานเทียต-ดาลัท-นา้ ตกดาทันลา-นั่งกระเช้ าไฟฟ้า
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัท เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงอันและโร
แมนติ ค ที่ สุ ด และของเวี ย ดนามเนื่ อ งจากตั้ง อยู่ บ นที่ สู ง จาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทาให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้ง
ปี แม้ก ระทั้งในฤดู ร้อน อุ ณ หภู มิเฉลี่ ย ประมาณ 15-25 องศาเซส
เซี ย ส แวดล้อ มด้ว ยขุน เขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคาร
บ้านเรื อนต่างๆปลูกสร้างรู ปแบบสถาปั ตยกรรมฝรั่งเศส เนื่ องจาก
ในสมัยอาณานิ คม Alexdra Yersin ได้คน้ พบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศส
จึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็ นเมืองตากอากาศสาหรับชาวฝรั่งเศส ถึง ดาลัทนาท่าน
นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่ าอันร่ มรื่ นเขียวชอุ่มลงสู่ หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับ
ความสวยงามของ น้าตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสี ยง อีกหนึ่ งใน
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ สถานีกระเช้ าไฟฟ้ า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้ าแห่ งนี้ เป็ นกระเช้าไฟฟ้ าที่ทนั สมัยที่สุดของ
ประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสู งที่สุดท่านจะได้ ชมวิวของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง
ที่ ต้ งั อยู่ท่ า มกลางหุ บ เขาอัน สวยงาม น าท่ า นชม วัด ติ๊ ก กลาม เป็ นวัด ที่ ส ร้ า งอยู่บ นเนิ น เขาเหนื อ
ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยนื ต้นตระหง่านปกคลุมทุก
หุ บเขา จากนั้นนาท่านชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริ ยเ์ บ๋ าได๋ จักรพรรดิ์องค์
สุ ด ท้ายของเวี ยดนาม ซึ่ งสถานที่ แ ห่ งนี้ เป็ นพระราชวังสุ ด ท้าย ที่ สร้ างขึ้ น ในสมัย เรื องอานาจของ
ฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทาให้จกั รพรรดิ์บ๋าวได้ตอ้ งลี้ภยั ไปอยูฝ่ รั่งเศส แล้วไม่ได้
กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย นาท่านเข้าชม บ้ านเพีย้ น (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆ
ที่ออกแบบโดยฝี มือลูกสาวประธานาธิ บดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่ งเรี ยนจบสถาปั ตยกรรมมาจากฝรัง่
เศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่ องดัง “Alice in Wonderland” ถ้ายังมีเวลาจะนาท่านไปทาบุญทีวดั
Van Hanh )
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้ อมเสริฟไวน์ ดาลัท
จากนั่นนาท่านเดิ นทางสู่ ย่าน ช้ อปปิ้ งตลาดไนท์ บาร์ ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า
นานาชนิด ตามอัธยาศัย
พักที่ La Sapinette Hotel, Dalat หรื อเทียบเท่ าระดับ 4ดาว
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วันที่3 ดาลัท-โฮจิมินห์ -ล่องเรื อรับประทานอาหารแม่ นา้ ไซ่ ง่อน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางชม สวนดอกไม้ เมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไม้
เมืองหนาวที่อวดโฉม รู ปทรงและสี สันแปลกตา ซึ่ งเป็ นสายพันธ์ มาจาก
ยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก จากนั้นนาท่านเดินทางไปสู่
นครโฮจิมินห์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
คา่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรื อล่ องไปตามแม่ นา้ ไซ่ ง่อน ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค่าคืน
ของเมืองโฮจิมินห์ซิต้ ี หรื อจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรี พ้นื เมืองทีบรรเลงเพลงอย่างสนุ กสนาน
พักที่ Liberty Hotel, Hochiminh City หรื อเทียบเท่ า

วันที่4 โฮจิมินห์ -ตลาดเบนถัน-กรุงเทพ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
น าท่ า นชมท าเนี ย บอิ ส รภาพ เคยเป็ นท าเนี ย บของอดี ต ประธานาธิ บ ดี
เวียดนามใต้ และทาเนียบของผูว้ า่ การฝรั่งเศสที่เรี ยกว่าทาเนียบโนโรโดม ถูก
ระเบิ ด ท าลายใน พ.ศ. 2506 แล้ว ได้มี ก ารสร้ า งอาคารขึ้ น ใหม่ ใ ห้ ชื่ อ ว่ า
ทาเนี ยบอิสรภาพ ออกแบบโดยโงเวียดทู ทุกวันนี้ เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้เข้า
ชมได้ ชั้นล่างเป็ นห้องจัดเลี้ยง ห้องโถงใหญ่ที่รัฐบาลเวียดนามใต้ประกาศ
ยอมแพ้ ชั้นสองเป็ นห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง ห้องพักของ
ประธานนาธิ บดีเหงียนวันเทียว ห้องอาหาร ห้องสวดมนต์คาทอลิก ชั้นสาม
เป็ นห้องรับรองของภริ ยาประธานาธิ บดี ชั้นสี่ เป็ นห้องฉายภาพยนต์ส่วนตัวและลานจอดเฮลิคอบเตอร์
ซึ่ งมองลงไปข้างล่างจะเห็นทิวทัศน์งดงามของถนนเลหย่วนได้ชดั เจน จากนั้นชมเจดีย์หวิงเงียม เจดีย ์
เก่าแก่ที่คู่บา้ นคู่เมืองของชาวเวียดนาม เดินทางผ่านย่ านไชน่ าทาวน์ ชมชีวติความเป็ นอยูข่ องชาวจีนใน
เวียดนาม ชมวัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กบั แม่พระผูค้ รองชาวเรื อหรื อเทพี
เทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุงใ้ นช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อ ว่าเทพองค์คนมีกอ้ นเมฆ
เป็ นพาหนะเพื่อช่วยคุม้ ครองผูค้ นให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร บุฟเฟต์ นานาชาติ
นาท่านชม โบสถ์ นอร์ ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสู งที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิ คมของ
ฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็ นโบสถ์ประจาเมืองไซ่ ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 02-235-9399 เว็บไซต์ www.taladtourmag.com

หน้ า 4 จาก 6

รายการท่ องเทีย่ วและเมนูอาหารทีร่ ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ ด้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

21.35 น.
23.10 น.

นาท่าน ชม ไปรษณีย์กลาง ซึ่ งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิ
มินห์ ตั้งอยู่ดา้ นหน้าศาลากลาง ก่อสร้างด้วย สถาปั ตยากรรมแบบฝรั่งเศส จากนั้นนาท่านชม พิพิธ
ภัณธุ์สงคราม ชมเรื่ องราวประวัติศาสตร์และ เครื่ องมือ อาวุธ ปื น ระเบิด ต่างๆ นาท่านอิสระท่านช้อป
ปิ้ ง ตลาดเบนถัน ตามอัธยาศัย น าทานเดิ น ทางสู่ ท่ าอากาศยานเมื องโฮจิ มินห์ เพื่อเดิ น ทางกลับสู่
กรุ งเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางจากโฮจิมินห์ กลับกรุ งเทพฯ โดยสายบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD659 (ใช้ ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.35 ชั่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่ าบริการ

วันเดินทาง
01-04 มี.ค.61
12-15 เม.ย.61
13-16 เม.ย.61
14-17 เม.ย.61
26-29 พ.ค.61
27-30 ก.ค.61
28-31 ก.ค.61
10-13 ส.ค.61
11-14 ส.ค.61
11-14 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
13-16 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61

ผู้ใหญ่
13,900
14,900
15,900
15,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
12,900
13,900
13,900
13,900

เด็ก
13,900
14,900
15,900
15,900
13,900
14,900
13,900
13,900
13,900
12,900
13,900
13,900
13,900

พักเดี่ยว
3,500
4,000
4,000
4,000
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 ค่าที่พกั ห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนาเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง
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อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 ค่ าทิปคนขับรถ ไกด์ ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่ อท่ าน/600 บาทต่ อทิป
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจา 5,000 บาท พร้อมกับเตรี ยม
เอกสารส่ งให้เรี ยบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทาการจองแล้ว
 การชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์
ให้เรี ยบร้อยก่อนกาหนด เนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้น
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสาร
ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ 15วัน
ก่อนการเดินทาง)
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
ในกรณี น้ ีบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และอุบตั ิเหตุ
สุ ดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
 กรณี ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริ ษท
ั
ของสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
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