HOTLINE: 086-3054939

ซินจ่าว...โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด 4วัน 3คืน
โดยสายการบิน (VJ)




วันที่
D1.
D2.
D3.
D4.

นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อน
ั ดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม อันเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ
เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม “ปารีสแห่งอินโดจีน” อากาศเย็นตลอดทัง้ ปี โอบล้อมด้วยหุบเขา
สูง แวดล้อมไปด้วยไร่กาแฟ สวนดอกไม้เมืองหนาว และป่าสน
เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล เมืองที่ห้องล้อมไปด้วยทะเลทราย

โปรแกรม EASY VIETNAM WOW DALAT 4D3N VJ

มื้ออาหาร

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-นครโฮจิมินห์-เมืองมุยเน่
ท่าเรือมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ทะเลทรายขาว-ลาธาร FAIRY STREAMดาลัด
บ้านเพี้ยน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาวน้าตกดาทันลา (นั่งรถราง)
ดาลัด-นครโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง -ตลาด
เบนทัน กรุงเทพฯ

D
BF /L /D

โรงแรม
มุยเน่
ดาลัต

BF / L / D
BF

กาหนดการเดินทาง

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*
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ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ

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

HOTLINE: 086-3054939

วันแรก
11.00 น.
14.00 น.
802

15.30 น.

เย็น
วันที่สอง
07.00 น.

เที่ยง

เย็น
วันที่สาม
เช้า

กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์-มุยเน่
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชั้น 4) เคาน์เตอร์สายการ
บินเวียดเจ็ท แอร์ (F) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ท่าน...
ออกเดิน ทางสู่น ครโฮจิ มินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐ สัง คมนิ ยมเวีย ดนาม โดยเที่ ยวบิ นที่ VJ

เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ตรง
บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขง อันเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริม
ทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MUINE PARADISE HOTEL // DOIDONG RESORT หรือเทียบเท่า 3 ดาว
มุยเน่-ทะเลทรายแดง-ลาธาร FAIRY STREAM ทะเลทรายขาว-เมือง ดาลัด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลั ง อาหาร น าท่ า นสั ม ผั สอากาศบริ สุ ทธิ์ ณ ท่ า เรื อมุ ย เน่ ที่ อ บอวนไปด้ ว ยบรรยากาศแบบชาวประมง
เวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่าคืน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิด
จากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนาท่านชม
“แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลาธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้าและลมเป็นลาธาร
ลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมควร
แก่เวลา นาท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทาง
ไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไ กลกันมีแหล่งน้าจืด (โอเอซิส) สาหรับให้นักท่องเที่ยว
ใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือ
รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร
(ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม “ปารีสแห่ง
อินโดจีน” ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลามดง บนระดับความสูงกว่า 1,500 เมตร
จากระดับน้าทะเล และมีอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี โอบล้อมด้วยหุบ
เขาสูง แวดล้อมไปด้วยไร่กาแฟ สวนดอกไม้เมืองหนาว และป่าสน ตัว
อาคารบ้านเรือนล้วนปลูกสร้างในแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส เนื่องจากในช่วงที่เวียดนามเป็นเมือ ง
อาณานิคม เมืองนี้คือแหล่งพักตากอากาศยอดนิยมของชาวฝรั่งเศสและเศรษฐีนั่นเอง (ระยะทางประมาณ
120 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CAM DO HOTEL // NGOC PHAT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
Crazy House -นั่งกระเช้าไฟฟ้า-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-นาตกดาทันลา
(นั่งรถราง)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลัง อาหาร นาท่า นเข้ าชม บ้ านเพี้ย น (Crazy House) บ้า นสไตล์ แปลกๆที่อ อกแบบโดยฝีมื อลูก สาว
ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยได้แรงบันดาลใจจาก
นิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” จากนั้นนาท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า
“เคเบิลคาร์ ” ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเวียดนามขึ้ นสู่จุดชมวิว ให้ เวลาท่าน
ได้ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนา
ท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน วังที่ประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิองค์
สุดท้า ยของประเทศเวียดนาม ในยามที่พ ระองค์ เด็จ แปรพระราชฐานมา ณ
เมื องดาลัด ที่ นี่นั บว่ าเป็ นพระราชวั งหลัง สุด ท้า ยที่ส ร้า งขึ้ นในสมัย ฝรั่ งเศส
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เรืองอานาจอีกด้วย!!
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ชมและถ่ายรูปกับหมู่ม วลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ที่อวดโฉม
รูปทรง และสีสันอันสุดตระการตาตลอดทั้งปี ในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองดาลัด สมควรแก่เวลา
นาท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่ม รื่นเขียวชอุ่ม ลงสู่หุบเขา
เบื้ อ งล่ า ง เพื่ อ ชมและสั ม ผั ส กั บ ความสวยงามของ น้ าตกดาทั น ลา (Thac
Datanla) น้ าตกขนาดไม่ใ หญ่มากแต่มีชื่ อเสียง อีกหนึ่ งในสถานที่ท่อ งเที่ย ว
ยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CAM DO HOTEL // NGOC PHAT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

เที่ยง
บ่าย

ค่า
วันที่สี่
06.00 น.
09.55 น.
10.45 น.
เที่ยง

16.35 น.
18.05 น.

ดาลัด-นครโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง -ตลาดเบนทัน กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นาท่านเข้าสู่ สนามบินเมืองดาลัด
ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่ VJ 8360
เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ หลังผ่านพิธี
การทางสนามบินเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบถส์ทรงสูงที่สร้าง
ในสมัยเวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นโบถส์ประจา
เมื องไซ่ง่ อน และใกล้ๆ กัน น าท่ านชม ศาลาไปรษณีย์ กลาง
เป็นอาคารทรงยุโรป ภายในสวยงามมาก จากนั้นชมผ่าน อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่หน้า
ศาลาว่าการ ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ตลาดเบนทัน กับ
สินค้าราคาถูก จนถึงเวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ 803
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 500 บาท /ท่าน/ทริป
***ก่อนตัดสินใจจองควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงชาระเงินเพือ
่ ประโยชน์ของท่านเอง***

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง
13-16 ส.ค.58 *หยุดวันแม่*
03-07 ก.ย.58
17-20 ก.ย.58
01-05 ต.ค.58
22-25,23-26 ต.ค.58*หยุดวันปิยะ*
12-15,26-29 พ.ย.58
05-08 ธ.ค.58*หยุดวันพ่อ
10-13 ธ.ค.58*หยุดวันรัฐธรรมนูธ*
**ราคาพิเศษ!!! ไม่มรี าคาเด็ก *** งดแจกกระเป๋า **

ผู้ใหญ่/ท่าน
14,900.13,900.13,900.13,900.14,900.14,900.15,900.15,900.-

พักเดี่ยว
3,900.3,900.3,900.3,900.4,500.4,500.4,500.4,500.-

การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และ
สถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาคัญ
โดยไม่ทาให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
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ราคาทัวร์นีรวม
 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)
อัตรานีไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณท่านละ 500 บาท / ต่อท่านตลอดทริป
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
4. ค่าน้าหนักกระเป๋าเกิน 15 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท (ภายใน 3วัน หลังจากการสารองที่นั่ง)
สาหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
2. ชาระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
3. กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางมาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

200-303467-1

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

095-275521-4

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์
นายนพดล มหาพีราภรณ์
670-2-09125-8
** กรุณาแจ้งการชาระเงินได้ทโี่ ทร. 02 294 5864 แฟกซ์ 02 294 5865 หรือ tours@thaiskyticket.com/LINE ID:ESKYLINK
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 เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 15 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อ
ออกตั๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวัน
ออกเดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป
หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขั้นต่า 15 ท่านขึ้นไป
2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
3. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
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5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 ราคาทัวร์นี้ใช้ไ ด้ถึงวันที่ 30 SEP. พ.ศ. 2558 (ราคานี้ใช้ไ ม่ไ ด้ในช่วง ปีใหม่สากล 28 ธันวาคม พศ. 2557 – 4
มกราคม 2558, ปีใหม่เวียดนาม 15-23 กุม พาภัณธ์ 2558 ช่วงวันแรงงาน 26 APR – 4 MAY และช่วงวันชาติ
เวียดนาม) ราคาทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้า ฉะนั้น รบกวนท่านสอบถามราคาอีกครั้ง
ก่อนที่จะทาการขายทัวร์ กรณีกรุ๊ปทัวร์ที่ได้วางเงิน มัดจาแล้วจะไม่มีการปรับขึ้นราคา


กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทังประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
ทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท
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