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    เดินทางเริ่มต้นจากเชียงใหม่ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 วัน 3 คืน ราคาเพียง 13,900 บาท 

เดินทางเริ่มต้นจากเชียงใหม่  ชมความสวยงามของนครโฮจิมินห์ 

เยี่ยมชมที่ท าการไปรษณียกลางและโบสถ์นอร์ทเธอดัม   

ตะลุยทะเลทรายแดง, ทะเลทรายขาว และ ซุยเตียน ที่เมืองมุยเน่  

ชอปปิ้งตลาดเบนถัน    ดินเนอร์บนเรือล่องแม่น  าไซง่อน  

อาหารครบทุกมื อ    กรุ๊ปเล็กเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ปเท่านั น 

 

**การันตีมีตั๋วแน่นอน** 
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ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ – มุยเน่ 4 วัน 3 คืน เดินทางวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2560 

 

12.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบิน
เวียดเจ็ทแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของรูบี้ ทราเวลคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

14.20 น. คณะออกเดนิทางจากสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร์ เทีย่วบินที่ VJ892  

 

 

 

 

16.20 น. เดินทางถึงสนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม นครโฮจิมินห์ หรือชื่อเดิม 
ไซ่ง่อน เดิมเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ ภายหลังสงครามเวียดนามส้ินสุดลงในปี ค.ศ. 1975 จึงได้
มีการเปล่ียนชื่อเป็นนครโฮจิมนิห์ เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมนิห์ เป็นเมืองท่ีมีอายุกว่า 
300 ปี เต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และได้รับการขนานนามว่า ไข่มกุแห่งตะวนัออกไกล อยู่
ทางตอนใตข้องประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ไกด์ท้องถ่ินน าท่านชม ที่ท า
การไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนยีล จากนั้นชม โบสถ์นอร์ทเธอดัม อายกุว่า 
100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมนิห์
ซิตี้ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใชเ้ป็นหอสวดมนต์ส าหรับผู้ที่เป็น
คริสต์ศาสนิกชน เชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 

ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าพกัที่โรงแรม LE DUY HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาท)ี เมืองมุยเน่ (Mui Ne) 
เป็นเมืองชายทะเลทางเวียดนามใตใ้นจังหวัดบิญ่ถ่วน (Binh Thuan) อยู่ห่างจากจากโฮจิมนิห์ประมาณ 

วันแรก เชียงใหม่ – โฮจิมินห์ – ที่ท าการไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดัม 

วันที่สอง โฮจิมินห์ – มุยเน่ – ทะเลทรายมุยเน ่– ซุยเตียน 
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230 กิโลเมตร ที่นี่มีชายหาดที่เปน็สันทรายขนาดใหญ่และดูคล้ายทะเลทรายท่ีนกัท่องเที่ยวส่วนมาก
ชอบไปถ่ายรูปเล่นกัน นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น เล่นน้ าพายเรือ เล่นกระดานโตค้ล่ืน 

  

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลังรับประทานอาหารกลางวัน น าท่านชม ทะเลทรายสีแดงและทะเลทรายสขีาว มุ่ยเน่ (Red and 
White sand dunes) ภูเขาทรายสีแดงและสีขาว กว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศ
ชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมววิทิวทัศน์ และเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย (ราคานี้ไมร่วมค่า
กิจกรรมต่างๆ เช่น รถจิ๊ปชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย) จากนั้นน าเดินทางไปลุยน้ าที่ ซุยเตียนหรือ 
Fairly Stream ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ าสีแดง เดนิชมทัศนียภาพของช้ันดิน สูงลดหล่ันกนัไป
สลับกับสีสันของดินทรายอย่างสวยงาม 

ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าพกัที่โรงแรม THAI HOA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่ โฮจิมินห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนั้นน าท่านชม พิพธิภัณฑ์สงคราม สร้างขึ้นเพื่อเปน็การร าลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการ
รวมชาติของชาวเวียดนาม ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการท าสงครามกับมหาอ านาจอย่างฝรั่งเศสและ

วันที่สาม มุยเน ่– โฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ตลาดเบนถัน – ล่องเรือแม่น  าไซง่อน 
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สหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ได้น าซากเครื่องบินทิ้งระเบดิ B52 มาจัดให้คนรุน่หลังได้เห็นถึงความ
โหดร้ายของสงคราม เมื่อเข้าไปด้านในก็มีภาพถ่ายของนกัรบท่ีร่วมกนัชนะสงคราม เครื่องแบบทหาร
อเมริกา และยังมีโรงภาพยนตรข์นาดเล็กๆ ซ่ึงฉายภาพช่องท้ายๆของสงครามเวียดนาม น าท่านผ่อน
คลายกับการชอปป้ิง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระให้ท่านช้
อปป้ิงสินค้าของฝาก ของท่ีระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิเครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้
สด ไม้แกะสลัก เรือส าเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด  

 

 

 

 

ค่ า รับประทานอาหารเย็นบนเรือ ล่องเรือชมความงามของแมน่้ าไซง่อนแม่น้ าสายหลักของนครโฮจิมนิห์ 
ให้ผ่อนคลายสบายอารมณ์ เป็นภัตตาคารลอยน้ า ที่อยู่บนเรอืขนาดใหญ่ 2 - 3 ชั้น ใช้เวลาล่องตามล า
แม่น้ าไซ่ง่อนชมทัศนียภาพสองฝ่ังท่ีสวยงามยามค่ าคืน 
น าท่านเข้าพกัที่โรงแรม LE DUY HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้ให้ท่านได้จดัเก็บสัมภาระเตรียมตวัเดินทางกลับประเทศไทย และเดินทางสู่สนามบิน 

08.00 น. คณะเดนิทางถึงสนามบิน ท าการเชค็อิน เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

10.25 น. ออกเดินทางจากสนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวยีดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ 
VJ891 

12.20 น. คณะเดนิทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

*************************************************************************** 

 

วันที่สี่  โฮจิมินห์ – เชียงใหม่ 
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อัตราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดินทาง ราคาท่านละ 

 
21 – 24 ธันวาคม 2560 
25 – 28 มกราคม 2561  
 15 – 18 มีนาคม 2561  

ผู้ใหญ ่ 13,900 บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี มีเตียงเสริม 13,900 บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม 12,900 บาท 

พักเดี่ยวช าระเพ่ิม 3,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี รวม  

 1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (เชียงใหม่ –โฮจิมนิห์ เวียดนาม) 

2.  ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  

 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น 

 4. ไกด์ท้องถ่ิน อ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง  

 5. ค่าประกันอบุัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง  

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีทีน่้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กก. ต่อท่าน 

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซัก
รีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

 3. ค่าภาษทีุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 4. ค่าภาษนี้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
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 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 500 บาท / ท่าน / ทริป 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ทา่นขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดังกล่าว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 

2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 5,000. – บาท  

2.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์

3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัดจ าท่านละ5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจ าท้ังหมด  

   3.3 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

3.5 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปใีหม่, สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบนิมี
การการันตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณใีดๆ 

   3.6 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองท้ังในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังส้ิน 

   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไมว่่ากรณใีดๆ ท้ังส้ิน 

 

หมายเหต ุ
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1. จ านวนผู้เดินทาง ขัน้ต่ า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน ขึ้นไป 

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดนิทาง
เพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณคีวามล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิัทฯไมค่รบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคนืเงินได้ 
เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 


