Best of Ho Chi Minh
โฮจิมินห์ - ดาลัด - มุยเน่
4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
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กำหนดกำรเดินทำง
วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ

กรุป๊ ไซส์

19-22 ตุลาคม
(ปรับลดราคา)

9,900.-

3,000.-

25+1

วันที่แรก

04.30 น.

07.35 น.
09.15 น.

เที่ยง

โฮจิ มินห์ - กรมไปรษณี ยก์ ลำง - พิ พิธภัณฑ์สงครำม - ดำลัด
ไนท์มำร์เก็ต

พร้อมกันที่สนามบิ นดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาท์เตอร์สายการบิ นไทย
แอร์เอเชียประตู 2 Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้ าที่อานวยความสะดวกแก่ทุก
ท่าน
ออกเดิ นทางสู่ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิ นที่ FD650
เดินทางถึงสนามบิน เติ น เซิ น ยัต Tan Son Nhat International Airport หลังจากผ่าน
พิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยและศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮจิ มินห์ เป็ น
เมืองทีเ่ รียกได้ว่า “มหานครแห่งแสงสี” นาท่านชม กรมไปรษณี ยก์ ลาง ทีป่ ั จจุบนั ยังเปิ ด
ใช้งานปกติ ซึง่ เป็ นสถาปั ตยกรรมทีเ่ ก่าแก่และสวยงามตามสไตล์ฝรังเศส
่ ผสมผสานกับ
ความงดงามของนครโฮจิมนิ ห์ ซึง่ เป็ นเมืองหลวงแห่งประวัตศิ าสตร์เวียดนามใต้ เดิมเคยมี
ชื่อว่า นครไซง่อน ต่อมาภายหลังได้เปลีย่ นมาเป็ น โฮจิ มินห์ ภายหลังจากเสร็จสิน้
สงครามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ โดยชื่อโฮจิมนิ ห์เป็ นไปตามชื่อผูน้ าคน
สาคัญและผูป้ ระกาศอิสรภาพให้กบั ประเทศเวียดนาม เมืองแห่งนี้ได้จดั วางผังเมืองแบบ
ฝรังเศส
่ และตึกรามบ้านช่องต่าง ๆ ก็เป็ นสโตล์กอธิค จากนัน้ นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์
สงคราม (War Remnants Museum) ภายในอาคารของพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงเครือ่ งมือการ
รบ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในสมัยสงครามเวียดนามมีทงั ้ ของจีน สหรัฐอเมริกา
พร้อมภาพถ่ายทีถ่ ่ายทอดความรูส้ กึ ทีเ่ กีย่ วกับการปกป้ องประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อ
ของชาวเวียดนามหลายอย่างชัดเจน อาทิ ภาพการถูกทรมานด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เป็ นต้น
ภายนอกตัวอาคารของพิพธิ ภัณฑ์สงครามมีเครือ่ งบิน และรถถังรุน่ ทีใ่ ช้ในสงคราม
เวียดนามของสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย จัดวางเรียงรายอยูโ่ ดยรอบบริเวณพิพธิ ภัณฑ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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คำ่

นาท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าแสนโรแมนติก และโอบล้อมด้วยขุนเขา
แมกไม้นานาพันธุเ์ นินเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และป่ าสน
อันหอมกรุ่น
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
อิสระให้ท่านเลือกชมเลือกซือ้ สินค้า ไนท์มำร์เก็ต ณ เมืองดาลัด ชิมอาหารท้องถิน่ ตาม
อัธยาศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

ดำลัด – น้ำตกดำตันลำ – นัง่ กระเช้ำไฟฟ้ ำ - วัดตักลั
๊ ม
พระรำชวังฤดูร้อนจักรพรรดิ เบ๋ำได่-หุบเขำแห่งควำมรัก-โบสถ์ไก่ - มุยเน่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ น้ าตกดาตันลา ซึ่งเป็ นน้ าตกที่ขนาดไม่ใหญ่ มาก แต่ส วยงาม และ
พิเศษทุ ก ท่ า นจะได้นั ง่ ROLLER COASTER ลงไปชมน้ า ตก จากนั ้น น าท่ า นเปลี่ย น
บรรยากาศ นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า ชมวิวเมืองดาลัดจากทีส่ ูง จากนัน้ นาท่านชม วัดตักลั
๊ ม ซึง่
เป็ นวัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ป่ ุนตัง้ อยูบ่ นเทือกเขาเฟื องฮว่าง ภายในวัดมีสงิ่ ก่อสร้างที่
สวยงามสะอาดเป็ นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ท่ผี ลิตดอกบาน
สะพรังนั
่ บได้ว่าเป็ นวิหารทีน่ ิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด นาท่านชม พระราชวังฤดู
ร้อนของจักรพรรดิ เบ๋าได่ ซึ่งเป็ นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามซึ่งสถานที่แห่งนี้
เป็ นพระราชวังสุ ดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยเรือ งอ านาจของฝรังเศสก่
่
อ นที่จะเกิดสงคราม
เวียดนามจึงทาให้จกั รพรรดิเบ๋าได่ต้องย้ายไปอยู่ท่ฝี รังเศสแล้
่
วไม่กลับมาเหยียบแผ่นดิน
บ้านเกิดอีกเลย นาท่านชม หุบเขาแห่ งความรัก เมื่อก่อนเชื่อกันว่า เป็ นบริเวณทีบ่ รรดา
จัก รพรรดิโปรดปรานมาล่าสัต ว์ในช่วงฤดูท่อี ากาศดีๆ ปั จจุบ นั นี้กลายเป็ น หุบเขาแห่ง
ความรักซึ่งชื่อนี้ได้มาจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดาลัดที่นิยมมาพลอดรักกันที่น่ี ที่ม ี
ลักษณะเป็ นสวนสวยงามถูกประดับตกแต่งด้วยมวลดอกไม้นานาชนิด ตัง้ อยู่ท่ามกลางหุบ
เขาและทะเลสาบ ทิวทัศน์ สวยงามมาก เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศ
ธรรมชาติทส่ี รรสร้างมาอย่างวิจติ รบรรจง จากนัน้ นาท่านชม โบสถ์ไก่ (Chicken Church)
โบสถ์สไตล์ฝรังเศสที
่
่ใหญ่ และสวยงามโดดเด่นเป็ นสง่า และเป็ นเสมือนสัญ ลักษณ์ ของ
เมืองดาลัด จุดเด่นคือบนยอดวิหารของโบสถ์มกี งั หันบอกทิศทางลมเป็ นรูปไก่ ด้านหลัง
วิห ารแห่ งนี้มสี วนสวยและบ้านพักที่ส ามารถมองเห็นทิวทัศ น์ ด้านหนึ่งของเมืองดาลัด
อย่างน่าตื่นตาตื่นใจยิง่ นัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Best of Ho Chi Minh 4D3N BY FD revised เพิ่ มพีเรียด

คำ่

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สำม
เช้า

เที่ยง

คำ่

มุยเน่ – ทะเลทรำยขำว - ทะเลทรำยแดง- โฮจิ มินห์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดิน ทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภู เขาทรายสีข าวครีม อัน สวยงามสุ ด ขอบฟ้ า
เหมือนทะเลทรายซาฮารา ให้ท่านอิสระกับการถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม
ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากิ จกรรมต่างๆ อาทิ เช่น
รถ ATV ตะลุยทะเลทราย แบบนัง่ 2 คน 30 นาที 1,000 บาท และ 1,500 บาท
นัง่ รถจี๊ฟชมวิ วบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ 1 คันนัง่ ได้ 4 คน 1,200 บาท
จากนัน้ นาท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจาการรวมตัวของทรายสีแดงที่เกิดจากสนิม
เหล็กจนเป็ นบริเวณกว้าง อิส ระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศอัน
สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ นครโฮจิ มินห์ (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4 ชัวโมง)นครโฮจิ
่
มนิ ห์ เดิมชื่อ ไซ่งอ่ น เคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เป็ นเมืองท่าที่
ใหญ่ทส่ี ุดของเวียดนาม มีแม่น้ าไซ่งอ่ นไหลผ่านยาว 80 กิโลเมตน ปั จจุบนั เป็ นเมือง
ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ ทีเ่ จริญรุดหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สี่
เช้า

อุโมงค์ก๋จู ี - โฮจิ มินห์ - ไชน่ ำทำวน์ - วัดเทียนเฮำ - ตลำดเบนถัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กจู๋ ี ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโฮจิมนิ ห์ ประเทศ
เวียดนาม เป็ นระยะทาง 60 กิโลเมตร ปั จจุบนั อุโมงค์กู๋จนี ับเป็ นสถานที่ท่อ งเที่ยวทาง
ประวัตศิ าสตร์ยอดนิยมของชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ เนื่องจากมีประวัตคิ วามเป็ นมา
ยาวนาน ซึง่ ในสมัยสงครามเวียดนาม อุโมงค์กู๋จแี ห่งนี้เคยถูกใช้เป็ นทีห่ ลบภัย และเป็ นที่
สาหรับประชุมกองก าลังเวียดกงในสมัยนัน้ ภายในอุ โมงค์ ใต้ดินถู กขุดเชื่อมต่ อ กันเป็ น
โครงข่ายซึ่งมีค วามยาวกว่า 200 กิโลเมตร และมีค วามลึก ถึง 3 ชัน้ โดยพื้น ที่ด้านใน
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เที่ยง

18.30น.
21.35 น.
22.20 น.

ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลสนาม ศูนย์บงั คับการ คลังอาวุธ ห้องครัว และประตูกบั ดัก
เป็ นจานวนมาก แม้ในปั จจุบนั อุโมงกู๋จจี ะไม่ได้ถูกใช้เพื่อการสงครามดังเช่นในอดีต แต่ก็
ยังคงหลงเหลือร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์อนั น่ าจดจา ทีด่ งึ ดูดให้นักท่องเทีย่ วและผู้สนใจ
ต่างเดินทางเข้าไปเทีย่ วชมอย่างไม่ขาดสาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ย่าน ไชน่ าทาวน์ ชมวิธชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม และ
ชม วัดเทียนเฮา หรือวัดเจ้าแม่สวรรค์ วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ เป็ นวัดเก่าแก่ทส่ี ร้าง
อุทศิ ให้กบั แม่พระผูค้ ุม้ ครองชาวเรือ เป็ นวัดทีช่ าวประมงและผูป้ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับ
ทะเลให้ความนับถือกันเป็ นอย่างมาก ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์น้มี กี อ้ นเมฆเป็ น
พาหนะ เพื่อช่วยคุม้ ครองผูค้ นให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทัง้ ปวง คนเวียดนาม
จะนมัสการเจ้าแม่เทียนเฮาด้วยธูปทีข่ ดเป็ นวงกลม แขวนห้อยบนเพดาน ซึง่ เมือ่ จุดแล้ว
สามารถอยูไ่ ด้นานถึง 7 วัน ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ ตลาดเบนถัน ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลาง
เมืองโฮจิมนิ ห์ เป็ นตลาดที่มขี นาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ทน่ี ่ีมสี นิ ค้าสารพัด ทัง้ สินค้า
พืน้ เมือง สินค้าชื่อดังของเวียดนาม ของฝากของทีร่ ะลึก อาหาร เครือ่ งดื่มต่างๆ (อิสระ
อาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง) ทางเรามีบริการ
บั ๋นหมี่ (Banh Mi) แซนด์วชิ เวียดนาม ให้ท่านได้ทดลอง
ก่อนกลับบ้าน.
นำท่ ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ น เติ น เซิ น ยัต
ออกเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นไทยแอร์เอเชียเที่ยวบิ นที่ FD659
เดิ นทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสนามบิ นดอนเมือง โดยสวัสดิ ภำพ

----------------------------------------------------------------------------------------------------กำหนดกำรเดินทำง
วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ

กรุป๊ ไซส์

19-22 ตุลาคม
(ปรับลดราคา)

9,900.-

3,900.-

25+1
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ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 900
บาท /ทริป/ต่อท่าน รบกวนชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
หมำยเหตุ
1. กำรเดิ น ทำงในแต่ ละครัง้ จะต้ อ งมี ผ้โู ดยสำรจำนวน 25 ท่ ำนขึ้ น ไป ถ้ ำผู้โดยสำรไม่ ค รบ
จำนวนดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ ละ
ประเทศ หำกไม่ได้รบั กำรอนุญำติ ให้ เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทำงบริ ษัทขอสงวน
สิ ทธิ์ ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี และผู้ใหญ่ อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2561 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับ
ท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่ำทิ ปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น หัวหน้ ำทัวร์ ท่ำนละ 900 บำท /ทริ ป/ต่อท่ ำน รบกวน
ชำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่ เหลือ
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เงื่อนไขกำรชำระเงิ น : กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000 บำท และชำระส่วนที่เหลือก่อนกำร
เดิ นทำง 21 วันทำกำร
กำรยกเลิ ก : ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
หมำยเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพอากาศ
การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน /
การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อ ง และความประพฤติส่ อไปในทางเสื่อ มเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือ่ ทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุทา
ให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่รบั ผิดชอบ
ต่อค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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