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24 – 27 มกราคม 2562// 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
7 – 10 มีนาคม 2562 // 21 – 24 มีนาคม 2562
ราคาพิเศษเริ่มต้ น
11 – 14 เมษายน 2562
25 – 28 เมษายน 2562

14,888 บาท

เที่ยวเต็มไม่ มีอิสระ
ชอปปิ้ งตลาดเบนถัน
ชิมอาหารเวียดนาม
บินตรงจากเชียงใหม่
อาหารครบทุกมือ้
กินดี อยู่ดี รู บี้ จัดให้

DAY 1: เชียงใหม่ – โฮจิมนิ ห์ – พักผ่อนตามอัธยาศัย (-/-/D)
DAY 2: โฮจิมนิ ห์ – มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – หมู่บ้าน
ชาวประมง – ซุยเตียน (B/L/D)
DAY 3: กลับโฮจิมนิ ห์ – โบสถ์นอร์ ทเธอดัม – ไปรษณีย์กลาง – ไชน่ า
ทาวน์ – วัดเทียนหัว – ตลาดเบนถัน (B/L/D)
DAY 4: โฮจิมนิ ห์ – เชียงใหม่ (B/L/-)
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ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ – มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

วันแรก
12.00 น.
14.40 น.
16.45 น.

คา่

วันที่สอง

เชียงใหม่ – โฮจิมินห์ – ที่ทาการไปรษณีย์กลาง – โบสถ์ นอร์ ทเธอดัม
คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบิน
เวียดเจ็ทแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของรู บ้ ี ทราเวลคอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
คณะออกเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เทีย่ วบินที่ VJ892
เดินทางถึงสนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม นครโฮจิมนิ ห์ หรื อชื่อเดิม
ไซ่ง่อน เดิมเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ ภายหลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1975 จึงได้
มีการเปลี่ยนชื่อเป็ นนครโฮจิมนิ ห์ เพื่อเป็ นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ เป็ นเมืองที่มีอายุกว่า
300 ปี เต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และได้รับการขนานนามว่า ไข่มกุ แห่งตะวันออกไกล อยู่
ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม BLESSING CENTRAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

โฮจิมินห์ – มุยเน่ – ทะเลทรายมุยเน่ – ซุยเตียน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) เป็ นเมืองชายทะเล
ทางเวียดนามใต้ในจังหวัดบิ่ญถ่วน (Binh Thuan) อยูห่ ่างจากจากโฮจิมนิ ห์ประมาณ 230 กิโลเมตร ที่นี่
มีชายหาดที่เป็ นสันทรายขนาดใหญ่และดูคล้ายทะเลทรายที่นกั ท่องเที่ยวส่วนมากชอบไปถ่ายรู ปเล่น
กัน นอกจากนี้ก็ยงั มีกิจกรรมอื่นๆ เช่น เล่นน้ าพายเรื อ เล่นกระดานโต้คลื่น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเล
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านชม ทะเลทรายสีแดงและทะเลทรายสีขาว มุ่ยเน่ (Red and
White sand dunes) ภูเขาทรายสีแดงและสีขาว กว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศ
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ชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์ และเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย (ราคานี้ไม่ รวมค่า
กิจกรรมต่ างๆ เช่ น รถจิป๊ ชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย)

คา่

วันที่สาม

จากนั้นนาเดินทางไปลุยน้ าที่ ซุยเตียนหรื อ Fairly Stream ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ าสีแดง เดินชม
ทัศนียภาพของชั้นดิน สูงลดหลัน่ กันไปสลับกับสีสนั ของดินทรายอย่างสวยงาม จากนั้นชม หมู่บ้าน
ชาวประมงมุยเน่ ชมวิถีชีวิตชาวประมง รวมไปถึงเรื อประมงนับร้อยๆ ลาสุดลูกหูลกู ตา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม PEACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

มุยเน่ – โฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์ นอร์ ทเธอดัม – ไชน่ าทาวน์ – วัด
เทียนฮัว – ตลาดเบนถัน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ โฮจิมนิ ห์ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ที่ทาการไปรษณีย์กลาง ที่มีลกั ษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล จากนั้นชม โบสถ์ นอร์ ท
เธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็ นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่ง
หนึ่งของโฮจิมนิ ห์ซิต้ ี ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบนั ใช้เป็ นหอสวดมนต์สาหรับ
ผูท้ ี่เป็ นคริ สต์ศาสนิกชน เชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก
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นาท่านชม ทาเนียบของอดีตประธานาธิบดี (Reunification Palace) แต่เดิมเป็ นทาเนียบของอดีต
ประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ซึ่งปัจจุบนั ได้ทาเป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็ นอนุสรณ์ในสมัยสงคราม
ภายในมีการจัดแสดงห้องทางาน ห้องรับรองต่างๆ รวมถึงข้าวของเครื่ องใช้สานักงานและอุปกรณ์
การสื่อสารในสมัยสงครามที่ยงั คงถูกเก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดี ทาเนียบแห่งนี้มีความสาคัญต่อ
ประวัติศาสตร์การรวมชาติของเวียดนามเพราะเป็ นจุดสุดท้ายของการยุติสงครามเวียดนามเหนือ –
ใต้เมื่อรถถังของฝ่ ายเวียดนามเหนือบุกเข้ามาในทาเนียบแห่งนี้และโค่นอานาจของรับบาลเวียดนาม
ใต้ได้สาเร็ จจากนั้นนาท่านเที่ยวชม ย่านไชน่ าทาวน์ (China Town) ชมความคึกคักและการใช้ชีวติ
ความเป็ นอยูแ่ บบดั้งเดิมของชาวไซ่ง่อน สัมผัสกับบรรยากาศตีกรามบ้านช่องแบบเก่า ความรู้สึก
แบบชาวเมืองในอดีตซึ่งยากจะหาชมได้อกี ในปั จจุบนั ชมความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านพื้นเมือง

คา่

วันที่สี่
เช้ า

จากนั้นนาคณะชม วัดเทียนฮัว (Thien Hau Temple) ซึ่งเป็ นวัดที่ต้งั อยูใ่ นเขตไชน่าทาวน์ เป็ นที่
ประดิษบานของเทพเจ้า นาท่านผ่อนคลายกับการชอปปิ้ ง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอัน
พลุกพล่านของนครโฮจิมนิ ห์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิ
เครื่ องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรื อสาเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู BUFFET
นาท่านเข้าพักที่โรงแรม BLESSING CENTRAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว

โฮจิมินห์ – เชียงใหม่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้จดั เก็บสัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกลับประเทศไทย และเดินทางสู่สนามบิน
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คณะเดินทางถึงสนามบิน ทาการเช็คอิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางจากสนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่
VJ891
13.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************************************************************
08.00 น.
11.25 น.

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่ วงหน้ า ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน**

อัตราค่าบริการ
ช่ วงเวลาเดินทาง

ราคาท่ านละ (บาท)

พักเดี่ยวชาระเพิม่

24 – 27 มกราคม 2562

14,888
14,888
14,888
14,888
16,888
17,888

2,500 บาท

21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
7 – 10 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
11 – 14 เมษายน 2562
25 – 28 เมษายน 2562

**ทัวร์ นี้ไม่ มีราคาเด็ก เด็กชาระค่าทัวร์ เท่ ากับผู้ใหญ่ **
อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ (เชียงใหม่ –โฮจิมนิ ห์ เวียดนาม)
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2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. ไกด์ทอ้ งถิ่น อานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัตเิ หตุค้มุ ครองในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 15 กก. ต่อท่าน
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซัก
รี ดค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
2. การชาระค่าบริ การ
2.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000. – บาท
2.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วันทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ5,000 บาท
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3.5 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมี
การการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี าร
คืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
3.6 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
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3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต่า ผู้ใหญ่ 20 ท่ าน ขึ้นไป
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทาง
เพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิด
อุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

