เส้นทางในฝัน สุดแสนโรแมนติค
เมืองโฮจิมินห์ – เมืองดาลัด
สายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์
กําหนดการเดินทาง
เดือน
ธันวาคม 2556

วันที
05-08 / 07-10 ธ.ค.56

ราคา
19,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันทีหนึง

กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - ดาลัด

09.00 น.

คณะพร้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตู 7 แถว L เคาน์ เตอร์ สายการบิน เวี ยดนาม แอร์ไลน์ (VN)
โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินวียดนาม แอร์ไลน์ เทียวบินที VN 600
รับประทานอาหารกลางวัน บนเครือง
ถึงนครโฮจิมนิ ห์ นครหลวงแห่งเวียดนามใต้หรืออีกชือหนึ งคือ “นครไซง่อน
จากนั นนําท่านเปลียนเครือง เพือขึนเครืองบินภายในประเทศ เดินทางสู่ เมืองดาลัด
เดินทางสู่ เมืองดาลัด โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (บินภายในประเทศ) เทียวบินที VN1382
ถึง เมืองดาลัด ซึงได้ชือว่าเป็ นแหล่งท่องเทียวทีโรแมนติคทีสุดในเวียดนาม เป็ นเมืองเล็ กๆบนขุนเขา แวดล้อมไปด้วย
ป่ าเขา ไร่กาแฟและสวนดอกไม้ ดาลัดอยู่สงู จากระดับนํ าทะเล 1,475 เมตร ดาลัดถูกค้นพบโดยชาวฝรังเศสทีชือว่า
ALEXANDRA YERSIN สมัยฝรังเศสปกครองเวียดนาม ทางข้าหลวงฝรังเศสจึงสร้างและพัฒนาเมืองดาลัดให้เ ป็ นเมือง
ตากอากาศบนขุนเขาของชาวฝรังเศสในสมัยนั น เพือใช้ในการพักผ่อน จากการตรากตรําทํางานหนั กในประเทศอาณา
นิคม ซึงต่อจากนั นเมืองดาลัดได้รบั การขนานนามให้เป็ น “เมืองแห่งฤดูผลิชวนิ
ั รนั ดร์” ซึงเป็ นสมญานามทีเหมาะสม
ทีสุด เพราะแม้ในฤดูรอ้ นของดาลัด อุณหภูมใิ นตัวเมืองดาลัดจะอยู่ระหว่าง 15-24 องศาเซลเซียสเท่านัน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูท่ ีพัก SAMMY DALAT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว http://www.sammyhotel.vn/

11.20 น.
เทียง
12.50 น.
14.10 น.

คํา

วันทีสอง

เมื องตากอากาศดาลัด – พระราชวัง ฤดู ร อ้ นของจักรพรรดิ เบ๋าได๋ – CRAZY HOUSE – สวน
พฤกษศาสตร์ดาลัด – วัดเส้าหลิน – หุบเขาแห่งความรัก – ตลาดพืนเมืองดาลัด

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นชม พระราชวัง ฤดูรอ้ นของจักรพรรดิ เบ๋าได๋ พระเจ้าเบ๋ าได๋เ ป็ นจักรพรรดิองค์
สุดท้ายของประเทศเวียดนาม พระราชวังแห่ งนี ก่อสร้างตามศิลปะแบบฝรังเศส ในปี ค.ศ.
1933 ใช้ร ะยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี เป็ นสถานที พักผ่อ นของพระองค์และครอบครัว
ตังอยู่เนิ นเขาห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กม. นํ าท่ านชมห้องพัก, ห้องทํางาน เครืองชาม

เทียง

คํา

และวัตถุโบราณต่างๆ ทีเก็บ พบได้ในทะเลเมืองหวุงเต่า ภายในมีห้องพร้อมพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเบ๋าได๋พ ร้อม
สมเด็จพระราชินี และพระราชโอรสพระราชธิดา ปั จจุบันเปิ ดให้นักท่องเทียวเช่าเพือพักแรม ถึงเวลานํ าท่านเทียวชม
CRAZY HOUSE (HANG NGA GUEST HOUSE & ART GALLERY) เป็ นบ้านต้นไม้ทีสร้างรูปร่างลักษณะทีแปลกตา เป็ น
ทรงบ้า นทีสร้างด้วยรูป ทรงประหลาด ซึงสร้างตามแนวคิด ALICE IN WONDERFUL LAND สมควรแก่เวลานํ าทุ กเยียม
ชม สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด (DALAT FLOWER GARDEN) สร้างขึนโดยจักรพรรดิเบ๋ าได๋ บนเนื อที กว้างใหญ่ สืบเนื อง
จากเมืองดาลัด ได้รบั สมญานามว่า เป็ นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนีจึงเป็ นสถานที ทีรวบรวมพรรณไม้ต่างๆของเมือง
ดาลัดไว้อย่างมากมาย ทังไม้ดอก ไม้ป ระดับ ไม้ยืน ต้น เป็ นต้น ซึงดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวีย ดนาม จะส่งออกจากเมือง
ดาลัดทังสิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ วัดแห่ง นิ กายเซิน หรือ วัดเส้าหลิ น ซึงเป็ นสถาปั ตยกรรมจีนขนานแท้ ภายในวัดยังมีระฆัง
ขนาดใหญ่ และยังมีวิวทะเลสาบทีสวยที สุดแห่ง หนึ งของเมื องดาลัด อิสระให้ทุกท่ านได้ใช้เวลาในการไหว้พ ระ และ
ถ่ายรูปกับธรรมชาติอันสวยงามภายในวัดจนได้เ วลาอัน สมควร นํ าท่านเดินทางไป
ชม หุบ เขาแห่งความรัก (VOLLEY OF LOVE) เมือก่อ นเชือกัน ว่า เป็ นบริเวณที
บรรดาจักรพรรดิ โปรดปรานมาล่า สัตว์ใ นช่วงฤดูทีอากาศดีๆ ปั จจุบ ัน นี กลายเป็ น
หุบ เขาแห่ ง ความรักซึงชือนี ไ ด้ม าจากนั กศึกษาจากมหาวิท ยาลัยดาลัด ที นิ ยมมา
พลอดรักกันทีนี ที มีลักษณะเป็ นสวนสวย ถูกประดับ ตกแต่ง ด้วยมวลดอกไม้น านา
ชนิ ด ตังอยู่ท่ า มกลางหุ บเขาและทะเลสาบ ทิวทัศน์ ส วยงามมาก เหมาะแก่การ
ถ่ายรูปเป็ นทีระลึกกับบรรยากาศธรรมชาติทีสรรสร้างมาอย่างวิจิตรบรรจง
นําท่าน เลือกซือของฝากพืนเมืองที ตลาดพืน เมื องดาลัด อยู่ใ จกลางเมืองเป็ นที ชุมนุ มชนกลุ่มน้ อยเผ่าต่างๆ ทีแต่ง
กายด้วยชุดประจําเผ่า นํ าผลผลิตจากหมู่บ า้ นมาขาย มีสินค้าพืน เมืองหลากหลายชนิ ดที น่ า เลือกซือหา ตัวอย่างเช่น
ดอกไม้, ผลไม้ฤดูหนาวทังสดและแห้ง, ผักนานาชนิ ด, ชาอทิโ ชก, ขนมพืนเมือง, กาแฟและชาชนิ ดอืนๆมากมาย เป็ น
ต้นให้ทุกท่านได้เลือกซือฝากกลับ บ้าน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูท่ ีพัก SAMMY DALAT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว http://www.sammyhotel.vn/

วันทีสาม

ดาลัด – โฮจิมินห์ – วัดเทียนหัว – โบสถ์เนอร์เธอร์ดาม – กรมไปรษณียก์ ลาง – ศาลาว่าการนครโฮจิ
มินห์ – ล่องเรือชมแม่นาไซง่
ํ อน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโฮจิมินห์ ระหว่างทางจากดาลัดท่ านสามารถชมวิวทิวทัศน์ สองข้างทางที มีธรรมชาติ เขียวขจี
สวยงาม รวมถึงวิถีชวี ติ ของชาวเวียดนามสองข้างทาง ทีมีความน่ าสนใจเป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชม วัดจีนโบราณ วัดเทียนหัว ชมความผสมผสานระหว่างอารยะธรรมจีนกับเวียดนามและเชิญบูชาเจ้าแม่ทับ ทิม ,
เทพเจ้ากวนอู และ เทพเจ้าแห่ งความโชคดี จากนั นชมสถาปั ตยกรรมแบบฝรังเศสทีสวยงามยิงและยังคงหลงเหลืออยู่
ในนครแห่งนี คอื โบสถ์นอร์เธอร์ดาม ทีคูบ่ ่าวสาวชาวเวียดนามมักจะถ่ายรูปกัน ที นี และทีทํา การกรมไปรษณี ยก์ ลาง
ทีปั จจุบันยังเปิ ดใช้งานปกติ ผ่านชม ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ ซึงถึงเป็ นศาลาว่าการเมืองที สวยทีสุดในนครโฮจิม ินห์
ประทับ ใจกับความสวยงามด้วยสถาปั ต ยกรรมทีลงตัวและสวยงาม นมัสการอนุ สาวรีย์ลุงโฮ หรื อโฮจิมิน ห์ผปู้ ระกาศ
อิสรภาพให้กบั ประเทศเวียดนามจาก สหรัฐอเมริกา และ ฝรังเศสและทําการรวมประเทศให้เป็ นหนึ งเดียว
รับ ประทานอาหารคํา (บนเรือ สํา ราญ) ล่อ งชมควมงามของแม่น ําไซง่อน แม่ น ําสายหลักของนครโฮจิมิ น ห์
พร้อมฟังดนตรีขบั กล่อมจากนักร้องชชาวพืนเมื อง
นําท่านเข้าสูท่ ีพัก THANH BINH 2 HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
http://thanhbinhtourist.com/thanh-binh-2-rooms.aspx

เทียง

คํา

วันทีสี

โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เทียง

17.00 น.
18.30 น.

จากนั นนําท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กจู๋ ี ชมความน่าทึงของอุโมงค์ใต้ดินทีมีความยาว
ถึ ง 200 กิโ ลเมตรซึงขุ ดโดยพวกเวีย ดกงเพื อหลบหนี ก ารทํา ลายจากระเบิ ด
เชือ เพลิ ง (นาปาล์ม ) ของทหารอเมริ กนั ภายในอุ โมงค์ใ ต้ดิน ท่ านจะได้พ บกับ
ความน่ า อัศจรรย์ ใ นความอัจ ริ ย ะของมนุ ษยชาติ โดยใต้อุ โ มงค์ถ ูกสร้างเป็ น
ห้องนอน, ห้องบัญชาการ, ห้องประชุ ม, สนามฝึ กทหาร ฯลฯ เปรียบเสมือน
เมืองๆ หนึ ง อุโมงค์แห่งนี ถกู เปิ ดเผยภายหลังสงครามเวียดนามสงบลง ในสมัย
สงคราม ทหารอเมริกนั คิดว่าพวกเวียดกงมีไสยศาสตร์สามารถหายตัวได้เพราะ
เมือโผล่เข้าโจมตีและหายตัวไปโจมตีได้อีกทีหนึ ง ปั จจุบัน ยังไม่สามารถหาทางลง
ทีแท้จริงของอุโมงค์ได้ เชิญท่านทดสอบลงมุดอุโมงค์จริง (แต่ได้ขยายไว้ให้นักท่องเทียวเพือลงทดสอบ) นํ าท่ าน
ประลองฝี ม ือความแม่ น ยํา ด้วยปื นนานาชนิ ด เช่น M16, อาการ์ ฯลฯ (ค่าใช้จา่ ยในการยิง ปื นไม่ได้รวมอยู่ใ น
โปรแกรม หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ได้ทนั ที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นให้ท่าน อิสระกับ การเลือกซือสิน ค้านานาชนิ ด ทังของพืนเมือง และ ของที ระลึกต่างๆ ทีตลาดการค้าในกลาง
เมืองทีใหญ่และสําคัญที สุดในนครโฮจิมินห์ ตลาดเบนถัน”สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบิ น เติน เซิน เญิต นครโฮจิ
มินห์ เพือเดินทางกลับกรุงเทพฯ
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เทียวบินที VN603
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการ

อัตราค่าบริการ
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็ กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็ กไม่เสริม เตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิม

19,900 บาท
19,500 บาท
18,900 บาท
3,500 บาท

อัตรานีรวม
ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์, โฮจิมินห์ – กรุงเทพ ชันประหยัด โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์
ค่าตัวเครืองบินไป โฮจิมินห์-ดาลัด ชันประหยัด โดยสายการบิ นเวียดนามแอร์ไลน์
ค่าทีพักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทังสิน 3 คืน
ค่าอาหารครบทุกมือตลอดรายการ
ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที ทีระบุ ไว้ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที เสียชีวิตเนื องจากอุบัติเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อา
ประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีทีผูเ้ อาประกันภัยอายุตํากว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 %
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทังนี ขึนอยูก่ บั เงือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคุม้ ครอง)
 ค่าระวางนําหนัก 20 กิโลกรัม








อัตรานีไม่รวม
 ภาษี มลู ค่าเพิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 %
 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไม่ระบุไว้ในรายการ

 ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน 2 USD/วัน, พนั กงานขับรถ 1 USD/วัน , พนั กงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิป หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามแต่
ความพอใจในการบริการของลูกค้า) ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอืน ทีไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

เงือนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจํา ท่ านละ 5,000 บาท หลังจากทีได้ทําการจอง และทีนังจะถูกยืนยันเมือได้รับค่ามัดจําแล้วเท่ านัน
 หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลียนชือผูเ้ ดินทางได้ ก่อนทีบริษัทฯ จะทําการออกตัวล่ วงหน้า 1-2 อาทิ ตย์ก่อนการ
เดินทาง

กรณียกเลิก





ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป คืนเงินทังหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป เก็บค่าใช้จ่าย ยึดเงินมัดจําทังหมด ในทุกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกรณี

หมายเหตุ
 บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิที จะเปลียนแปลงรายละเอี ย ดบางประการในทัวร์นี เมือเกิ ดเหตุจําเป็ นสุดวิส ัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื องจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเ สธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินในทุกกรณี
 เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ ทางบริษัทฯ ทางบริษัท ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้เพือความเหมาะสม ทังนี ท างบริษัท ฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทีท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเวียดนาม
 สําหรับ ผูโ้ ดยสาร ทีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้ง
เข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและ
ออกจากประเทศ
 การท่องเทียวประเทศเวียดนามนั นจะต้องมีการเข้าชมสิน ค้าของทางรัฐบาล เพือเป็ นการส่งเสริม การท่องเทียวดังกล่าว คือ ร้านยา
ร้านมุก ร้านขนม เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เ พิ ม ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่า นรับ ทราบและยอมรับ
เงือนไขดังกล่าวแล้ว
 ขอสงวนสิ ท ธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู ้เดิน ทาง 20 ท่านขึ นไป ออกเดิน ทางได้แ น่น อน ถ้าจํานวนผู้เดิ นทาง 15 - 20
ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มี หัวหน้า ทัวร์จากเมื องไทยไปกับกรุ ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิน ทีพูด ภาษาไทยได้
คอยรับทีสนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดิ นทางทีประเทศเวียดนามเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ตํากว่า 15
ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นัน

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าทีเหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีทีผูโ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเกียวข้องกับวันเดินทางทีท่านได้ทาํ
การจองไว้กบั ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตัวดังกล่าว
หากเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการรับผิดชอบทุกกรณี

