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    เดนิทางเร่ิมต้นจากเชียงใหม่ โดยสายการบินเวยีดเจ็ทแอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 วนั 3 คนื ราคาเพยีง 14,900 บาท 

เดินทางเร่ิมต้นจากเชียงใหม่  ชมความสวยงามของนครโฮจิมินห์ 

เยี่ยมชมที่ท าการไปรษณียกลางและโบสถ์นอร์ทเธอดัม   

ตะลุยทะเลทรายแดง, ทะเลทรายขาว และ ซุยเตียน ท่ีเมืองมุยเน่  

ชอปป้ิงตลาดเบนถัน    ดินเนอร์บนเรือล่องแม่น ้าไซง่อน  

อาหารครบทุกมือ้    กรุ๊ปเล็กเพยีง 20 ท่าน/กรุ๊ปเท่าน้ัน 



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
Line@ : @rubytravel 

 

ทัวร์เวยีดนามใต้ โฮจมิินห์ – มุยเน่ 4 วนั 3 คนื เดินทางวนัที่ 21 – 24 ธันวาคม 2560 

 

12.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบิน
เวียดเจ็ทแอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของรูบ้ี ทราเวลคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

14.20 น. คณะออกเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบนิเวยีดเจท็แอร์ เทีย่วบินที่ VJ892  

 

 

 

 

16.20 น. เดินทางถึงสนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม นครโฮจมินิห์ หรือช่ือเดิม 
ไซ่ง่อน เดิมเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต ้ภายหลงัสงครามเวียดนามส้ินสุดลงในปี ค.ศ. 1975 จึงได้
มีการเปล่ียนช่ือเป็นนครโฮจิมนิห์ เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมนิห์ เป็นเมืองท่ีมีอายกุว่า 
300 ปี เต็มไปดว้ยคุณค่าทางประวติัศาสตร์ และไดรั้บการขนานนามว่า ไข่มกุแห่งตะวนัออกไกล อยู่
ทางตอนใตข้องประเทศเวียดนาม หลงัจากผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ไกดท์อ้งถ่ินน าท่านชม ที่ท า
การไปรษณย์ีกลาง ท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล จากนั้นชม โบสถ์นอร์ทเธอดัม อายกุว่า 
100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นบัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหน่ึงของโฮจิมนิห์
ซิต้ี ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวนัตก ปัจจุบนัใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับผูท่ี้เป็น
คริสตศ์าสนิกชน เชิญท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ค า่ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม LE DUY HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาที) เมอืงมุยเน่ (Mui Ne) 
เป็นเมืองชายทะเลทางเวียดนามใตใ้นจงัหวดับ่ิญถ่วน (Binh Thuan) อยูห่่างจากจากโฮจิมนิห์ประมาณ 

วันแรก เชียงใหม่ – โฮจิมินห์ – ที่ท าการไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดัม 

วันที่สอง โฮจิมินห์ – มุยเน่ – ทะเลทรายมุยเน่ – ซุยเตียน 
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230 กิโลเมตร ท่ีน่ีมีชายหาดท่ีเป็นสนัทรายขนาดใหญ่และดูคลา้ยทะเลทรายท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนมาก
ชอบไปถ่ายรูปเล่นกนั นอกจากน้ีก็ยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น เล่นน ้ าพายเรือ เล่นกระดานโตค้ล่ืน 

  

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านชม ทะเลทรายสีแดงและทะเลทรายสีขาว มุ่ยเน่ (Red and 
White sand dunes) ภูเขาทรายสีแดงและสีขาว กวา้งไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศ
ชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมววิทิวทศัน์ และเล่นสไลดเ์ดอร์บนสนัทราย (ราคานีไ้ม่รวมค่า
กิจกรรมต่างๆ เช่น รถจ๊ิปชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย) จากนั้นน าเดินทางไปลุยน ้ าท่ี ซุยเตยีนหรือ 
Fairly Stream ชมความมหศัจรรยข์องธารน ้ าสีแดง เดินชมทศันียภาพของชั้นดิน สูงลดหลัน่กนัไป
สลบักบัสีสนัของดินทรายอยา่งสวยงาม 

ค า่ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม THAI HOA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ โฮจมินิห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 30 นาที) 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัจากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์สงคราม สร้างข้ึนเพ่ือเป็นการร าลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการ
รวมชาติของชาวเวียดนาม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการท าสงครามกบัมหาอ านาจอยา่งฝร่ังเศสและ

วันที่สาม มุยเน่ – โฮจิมินห์ – พพิธิภัณฑ์สงคราม – ตลาดเบนถัน – ล่องเรือแม่น ้าไซง่อน 
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สหรัฐอเมริกา โดยภายในพ้ืนท่ีไดน้ าซากเคร่ืองบินท้ิงระเบิด B52 มาจดัใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นถึงความ
โหดร้ายของสงคราม เมื่อเขา้ไปดา้นในก็มีภาพถ่ายของนกัรบท่ีร่วมกนัชนะสงคราม เคร่ืองแบบทหาร
อเมริกา และยงัมีโรงภาพยนตร์ขนาดเลก็ๆ ซ่ึงฉายภาพช่องทา้ยๆของสงครามเวียดนาม น าท่านผอ่น
คลายกบัการชอปป้ิง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพ้ืนเมืองอนัพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระใหท่้านช้
อปป้ิงสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมือง อาทิเคร่ืองเทศและอาหารแหง้ หมยูอ ผกัผลไม้
สด ไมแ้กะสลกั เรือส าเภาไมแ้ละผา้ปักนานาชนิด  

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารเยน็บนเรือ ล่องเรือชมความงามของแม่น ้ าไซง่อนแม่น ้ าสายหลกัของนครโฮจิมินห์ 
ใหผ้อ่นคลายสบายอารมณ์ เป็นภตัตาคารลอยน ้ า ท่ีอยูบ่นเรือขนาดใหญ่ 2 - 3 ชั้น ใชเ้วลาล่องตามล า
แม่น ้ าไซ่ง่อนชมทศันียภาพสองฝ่ังท่ีสวยงามยามค ่าคืน 
น าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม LE DUY HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นใหท่้านไดจ้ดัเก็บสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบัประเทศไทย และเดินทางสู่สนามบิน 

08.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน ท าการเชค็อิน เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 

10.25 น. ออกเดินทางจากสนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวยีดเจท็แอร์ เที่ยวบินที่ 
VJ891 

12.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 

วันที่ส่ี  โฮจิมินห์ – เชียงใหม่ 
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อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดินทาง ราคาท่านละ 

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

ผูใ้หญ่ 14,900 บาท 

เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี มีเตียงเสริม 14,900 บาท 

เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม 13,900 บาท 

พกัเด่ียวช าระเพ่ิม 3,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม  

 1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (เชียงใหม่ –โฮจิมนิห์ เวียดนาม) 

2.  ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  

 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 4. ไกดท์อ้งถ่ิน อ  านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  

 5. ค่าประกนัอบุัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 500 บาท / ท่าน / ทริป 

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กก. ต่อท่าน 

3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซกั
รีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
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 5. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 

2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 5,000. – บาท  

2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 

3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนัทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  

   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี
การการันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

   3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ข้ึนไป 

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง
เพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 


