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* ไฮไลท ์!!  เท่ียวชมเมอืงเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้ - เมืองดอกไม้ ดาลัด  
เมืองทะเลทราย มุยเน่ -ชมกรมไปรษณีย์กลางสไตล์ฝรั่งเศส 

ช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน –นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัด 
ชมความลึกถึง 3 ชั้น ณ อุโมงค์กู๋จี - ไหว้พระที ่วัดตั๊กลัม (Truc Lam) 
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04.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตูที ่2  

เพื่อเตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเช็คอนิ โดยสาย

การบนิไทย  

07.35 น. ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 

550 

09.05 น. เดินทางถึง Tan Son Nhat International Airport หลังจาก

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยและศุลกากรแล้ว น า

ท่านเดินทางสู่ เมืองโฮจิมินห์ เป็นเมืองท่ีเรียกได้ว่า “มหานคร

แห่งแสงสี” น าท่านชม กรมไปรษณยี์กลาง ท่ีปัจจุบันยังเปิดใช้

งานปกติ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และสวยงามตามสไตล์

ฝรั่งเศส และผสมผสานความงดงามของนครโฮจิมินห์ เมือง

หลวงแห่งประวัติศาสตร์เวียดนามใต้ เดิมเคยมีชื่อว่า นครไซ

ง่อน ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็น โฮจิมินห์  หลังจากเสร็จ

สิ้นสงครามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ โดยช่ือโฮ

จิมินห์เป็นไปตามชื่อผู้น าคนส าคัญและผู้ประกาศอิสรภาพ

ให้กับประเทศเวียดนาม เมืองแห่งนี้ได้จัดวางผังเมืองแบบ

ฝรั่งเศส และตึกรามบ้านช่องต่าง ๆ ก็เป็นสโตล์กอธิค จากนั้น

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Remnants Museum) 

ภายในอาคารของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องมือการรบ และ

อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในสมัยสงครามเวียดนามมีท้ังของจีน 

สหรัฐอเมริกา พร้อมภาพถ่ายท่ีถ่ายทอดความรู้สึกท่ีเกี่ยวกับ

การปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนาม

หลายอย่างชัดเจน อาทิ ภาพการถูกทรมานด้วยวิธีการต่าง ๆ 

เป็นต้น ภายนอกตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์สงครามมีเครื่องบิน 

และรถถังรุ่นท่ีใช้ในสงครามเวียดนามของสหรัฐอเมริกาและ

รัสเซีย จัดวางเรียงรายอยู่โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์  

วนัทีแ่รก         โฮจมินิห์ - กรมไปรษณียก์ลาง - พพิิธภณัฑส์งคราม 

- ดาลดั   

                       ไนทม์ารเ์กต็ 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาลดั เมืองทีไ่ด้ชื่อว่าแสนโรแมนติก 

และโอบล้อมด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์เนินเขาเขียวขจี

สลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และป่าสนอันหอม

กรุ่น  

ค่ า            รบัประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

 อิสระให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อสินค้า ไนทม์าร์เก็ต ณ เมือง

ดาลัด ชิมอาหารท้องถิ่นตามอัธยาศัย 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง            ดาลดั – น้ าตกดาตนัลา – นัง่กระเชา้ไฟฟ้า - 

วดัตัก๊ลัม  

                           พระราชวงัฤดรูอ้นจกัรพรรดเิบา๋ได่-หบุเขาแหง่

ความรัก-โบสถ์ไก ่- มยุเน ่

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  น้ าตกดาตันลา ซึ่งเป็นน้ าตกท่ีขนาดไม่

ใหญ่มาก แต่สวยงาม และพิเศษทุกท่านจะได้นั่ง ROLLER 

COASTER ลงไปชมน้ าตก จากนั้นน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ 

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัดจากท่ีสูงขึ้นไปชม วัดตั๊กลัม 

ซึ่งเป็นวัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่นต้ังอยู่บนเทือกเขา

เฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างท่ีสวยงามสะอาดเป็น

ระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ท่ีผลิต

ดอกบานสะพรั่งนับได้ว่าเป็นวิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดใน

เมืองดาลัด น าท่านชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋า

ได่ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามซึ่งสถานท่ีแห่ง

นี้เป็นพระราชวังสุดท้ายท่ีสร้างขึ้นในสมัยเรืองอ านาจของ

ฝรั่งเศสก่อนท่ีจะเกิดสงครามเวียดนามจึงท าให้จักรพรรดิเบ๋า

ได่ต้องย้ายไปอยู่ท่ีฝรั่งเศสแล้วไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินบ้าน

เกิดอีกเลย น าท่านชม หุบเขาแห่งความรัก เม่ือก่อนเชื่อกันว่า 
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เป็นบริเวณท่ีบรรดาจักรพรรดิโปรดปรานมาล่าสัตว์ในช่วงฤดู

ท่ีอากาศดีๆ ปัจจุบันนี้กลายเป็น หุบเขาแห่งความรักซึ่งชื่อนี้

ได้มาจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดาลัดท่ีนิยมมาพลอดรัก

กันท่ีนี่ ท่ีมีลักษณะเป็นสวนสวยงามถูกประดับตกแต่งด้วยมวล

ดอกไม้นานาชนิด ต้ังอยู่ ท่ามกลางหุบเขาและทะเลสาบ 

ทิวทัศน์สวยงามมาก เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ

บรรยากาศธรรมชาติท่ีสรรสร้างมาอย่างวิจิตรบรรจง จากนั้น

น าท่านชม โบสถ์ไก่ (Chicken Church) โบสถ์สไตล์ฝรั่งเศส

ท่ีใหญ่และสวยงามโดดเด่นเป็นสง่า และเป็นเสมือนสัญลักษณ์

ของเมืองดาลัด จุดเด่นคือบนยอดวิหารของโบสถ์มีกังหันบอก

ทิศทางลมเป็นรูปไก่  ด้านหลังวิหารแห่งนี้มีสวนสวยและ

บ้านพักท่ีสามารถมองเห็นทิวทัศน์ด้านหนึ่งของเมืองดาลัด

อย่างน่าต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนัก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (ระยะทางประมาณ 180 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

ค่ า            รบัประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม            มุยเน ่– ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง- โฮจิ

มนิห ์   

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวครีมอัน

สวยงามสุดขอบฟ้า เหมือนทะเลทรายซาฮารา ให้ท่านอิสระ

กับการถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม 

ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น 

รถ ATV ตะลุยทะเลทราย แบบนั่ง 2 คน 30 นาที 1,000 บาท 

และ 1,500 บาท 
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นั่งรถจี๊ฟชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ 1 คันนั่งได้ 4 คน 

1,200 บาท 

จากนั้นน าท่านชม ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจาการรวมตัวของ

ทรายสีแดงท่ีเกิดจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง อิสระให้

ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางกลับสู่ นครโฮจิมนิห ์(ระยะทาง 200 กิโลเมตร 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)นครโฮจิมินห์ เดิมชื่อ 

ไซ่ง่อน เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เป็นเมืองท่าท่ี

ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีแม่น้ าไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 กิโล

เมตน ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ ท่ีเจริญ

รุดหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม   

ค่ า            รบัประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่               อโุมงคก์ู๋จี - โฮจมินิห ์  - ไชนา่ทาวน ์- วดัเทยีน

เฮา - ตลาดเบนถนั 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ของเมืองโฮจิมินห์  ประเทศเวียดนาม เป็นระยะทาง 60 

กิโลเมตร ปัจจุบันอุโมงค์กู๋จีนับเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทาง

ประวัติศาสตร์ยอดนิยมของชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ 

เนื่องจากมีประวัติความเป็นมายาวนาน ซึ่งในสมัยสงคราม

เวียดนาม อุโมงค์กู๋จีแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นท่ีหลบภัย และเป็นท่ี

ส าหรับประชุมกองก าลังเวียดกงในสมัยนั้นภายในอุโมงค์ใต้

ดินถูกขุดเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายซึ่งมีความยาวกว่า 200 

กิโลเมตร และมีความลึกถึง 3 ชั้น โดยพ้ืนท่ีด้านในประกอบ

ไปด้วย โรงพยาบาลสนาม ศูนย์บังคับการ คลังอาวุธ ห้องครัว 

และประตูกับดักเป็นจ านวนมาก แม้ในปัจจุบันอุโมงกู๋จีจะ
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ไม่ได้ถูกใช้ เพ่ือการสงครามดังเช่นในอดีต  แต่ก็ยั งคง

หลงเหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันน่าจดจ า ท่ีดึงดูดให้

นักท่องเท่ียวและผู้สนใจต่างเดินทางเข้าไปเท่ียวชมอย่างไม่

ขาดสาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสูย่่าน ไชน่าทาวน์ ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวจีนในเวียดนาม และชม วัดเทียนเฮา หรือวัดเจ้าแม่

สวรรค์  วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ เป็นวัดเก่าแก่ท่ีสร้างอุทิศ

ให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือ เป็นวัดท่ีชาวประมงและผู้

ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทะเลให้ความนับถือกันเป็นอย่าง

มาก ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นี้มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพ่ือ

ช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้ง

ปวง คนเวียดนามจะนมัสการเจ้าแม่เทียนเฮาด้วยธูปท่ีขดเป็น

วงกลม แขวนห้อยบนเพดาน ซึ่งเมื่อจุดแล้วสามารถอยู่ได้นาน

ถึง 7 วัน ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ ตลาดเบนถนั ซึ่งตั้งอยู่ใจ

กลางเมืองโฮจิมินห์ เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบ

ร้อยปีท่ีนี่มีสินค้าสารพัด ท้ังสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าชื่อดังของ

เวียดนาม ของฝากของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่มต่างๆ (อิสระ

อาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการช้อปปิ้ง) ทางเรามีบริการ  

บั๋นหมี่ (Banh Mi) แซนด์วิชเวียดนาม ให้ท่านได้ทดลอง 

ก่อนกลับบ้าน. 

18.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เตนิ เซนิ ยตั 

20.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG557 

22.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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                      ก าหนดการเดนิทาง 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ 
กรุป๊ไซส ์

7-10 กันยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 

9-12 กันยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 

14-17 กันยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 

21-24 กันยายน 21,900.- 3,900.- 25+1 

05-08 ตุลาคม 21,900.- 3,900.- 25+1 

21-24 ตุลาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 

26-29 ตุลาคม 21,900.- 3,900.- 25+1 

02-05 

พฤศจิกายน 

21,900.- 3,900.- 25+1 

09-12 

พฤศจิกายน 
21,900.- 3,900.- 25+1 

16-19 

พฤศจิกายน 
21,900.- 3,900.- 25+1 

01-04 ธันวาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 

08-11 ธันวาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 

14-17 ธนัวาคม 25,900.- 3,900.- 25+1 

 
 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์

ทอ้งถิน่ ทา่นละ 900 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น รบกวนช าระ

พรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
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หมายเหตุ 

 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป 

ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นต้องจองภายใน 14 พ.ค. 2561 

3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้า

หรือ ออกนอกประเทศนั้นๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ  

4. ไม่มีราคาส าหรับเด็ก 

 

 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับ

เทียบเท่า 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ใน

รายการ  

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้ท่านตลอด

การเดินทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุด

ท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ท้ังนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

บริษัทประกัน 

*** เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความ

คุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว *** 

6. ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2561 

และท่านต้องช าระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บ

เพ่ิม 
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อัตราค่าบรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีน

และ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก ส าหรับท่านท่ีถือต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 

ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

3. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 

30 กิโลกรัม 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 
 

 

เงื่อนไขการช าระเงนิ  : กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท และช าระ

ส่วนทีเ่หลือก่อนการเดนิทาง 21 วนัท าการ 

 

การยกเลกิ :   ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ าทั้งหมด 
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หมายเหต ุ:   

1.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความ

เหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการ

บินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน

เป็นส าคัญท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ 

/ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง

ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ

ต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่

ว่าจ านวนท้ังหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน

ของเงินสกุลเยน 

2.  ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงิน

มัดจ าหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ท าการ

พิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น 

3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมี

เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตาม

ก าหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รับการยืนยัน

ว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงาน

จากต่างประเทศท่ีบริษัททัวร์ติดต่อ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


