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Best of Vietnam South 
  

โฮจิมินห ์- ดาลดั - มยุเน่ 
4 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

 
กาํหนดการเดินทาง 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดี<ยวเพิ<มท่านละ กรุป๊ไซส ์
08-11 พ.ค. 62 15,900.- 5,900.- 20+1 
11-14 พ.ค. 62* 15,900.- * 5,900.- 20+1 
15-18 พ.ค. 62 15,900.- 5,900.- 20+1 
24-27 พ.ค. 62 15,900.- 5,900.- 20+1 
08-11 มิ.ย.62 15,300.- 5,900.- 20+1 
15-18 มิ.ย.62 15,300.- 5,900.- 20+1 
22-25 มิ.ย.62 15,300.- 5,900.- 20+1 
06-09 ก.ค.62 15,300.- 5,900.- 20+1 
13-16 ก.ค.62* 18,900.- * 5,900.- 20+1 
20-23 ก.ค.62 15,300.- 5,900.- 20+1 

09-12 ส.ค. 62* 16,900.- * 5,900.- 20+1 
17-20 ส.ค. 62 15,300.- 5,900.- 20+1 
24-27 ส.ค. 62 15,300.- 5,900.- 20+1 
07-10 ก.ย. 62 15,300.- 5,900.- 20+1 
14-17 ก.ย. 62 15,300.- 5,900.- 20+1 
21-24 ก.ย. 62 15,300.- 5,900.- 20+1 
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04.30 น. พร้อมกนัที<สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั Mน 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทย
แอรเ์อเชียประตู 2 Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที<อาํนวยความสะดวกแก่ทุก
ท่าน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที<ยวบินที< FD650 
09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เติน เซิน ยตั Tan Son Nhat International Airport หลงัจากผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยและศุลกากรแล้ว นําท่านเดนิทางสู่ อาํเภอกู๋จี ซึ(งอยู่
ห่างจากโฮจมินิหป์ระมาณ 40 กโิลเมตร  

เที<ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชม อุโมงค์กู๋จี ของชาวเวยีดกงที(ขุดขึ1นพอดตีวัในสมยัที(ทําสงครามกบักองทพั
อเมรกินัรวมถงึกองทหารพนัธมติรจากนานาประเทศ มทีางขึ1นลงนับไม่ถ้วน ยากแก่การ
หาทางเข้าออกเพราะมกีารพรางตาในหลายรูปแบบ ซึ(งชาวเวยีดนามจะต้องใช้ชวีติอยู่
ภายใต้อุโมงคนี์1 ระหว่างการทําสงคราม และยงัเคยใชเ้ป็นที(บญัชาการทางทหารและเป็น
หลุมหลบภยั ซึ(งมคีวามยาวกว่า 270 กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยหอ้งนอน หอ้งบญัชาการ 
หอ้งประชุม สนามฝึกทหาร เรยีกไดว้่าป็นเมอืงใตด้นิสมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลบัสู่ 
นครโฮจิมินห ์

คํ�า            รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

วนัที�สอง            มยุเน่ - Sand Dune - Fairly Stream - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง  

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิสู่ มุยเน่  จากเมอืงโฮจมินิท์สู่มุยเน่  มรีะยะทางประมาณ 200กโิลเมตร ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชั (วโมง  

เที<ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชม Sand Dune-Fairly Stream ธารนํ1าสแีดงทางธรรมชาต ิชมความงดงามของ
ชั 1นดนิ ที(สงูลดลั (นกนั สลบักบัสสีนัของดนิทรายที(สวยงาม และทะเลที(แสนสงบ จากนั 1นนํา
ท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายมยุเน่ Red and White sand dunces ภเูขาทรายสเีหลอืง
ทอง อนักวา้งใหญ่สุดสายตา สมัผสักบัความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภเูขา 
ทะเลทราย ชงึม ีทะเลทรายขาว กองภเูขาทรายสขีาวสุดขอบฟ้าเหมอืนทะเลทรายซาฮา
รา อสิระใหท่้านถ่ายรปูเป็นที(ระลกึและจากนั 1นไปชมทะเลทรายแดง ที(เกดิจากการรวมตวั
กนัของทรายสแีดงจากสนิมเหลก็จนเป็นบรเิวณกวา้ง เพลดิเพลนิกบัการถ่ายรปูสุดทา้ย
ก่อนทานอาหารกลางวนันําท่านไปสมัผสัวถิขีองชาวประมงกนัที(ฟานเถยีตฮารเ์บอร ์

วนัที�แรก         กรงุเทพฯ - โฮจิมินห ์- อโุมงคก์ู๋จี - นครโฮจิมินห ์
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ตั 1งอยูบ่รเิวณปากแมนํ่1าคาต ีเป็นจดุศูนยร์วมของเหล่าเรอืประมงนบัรอ้ยๆ ลาํสุดลุกหลูกู
ตา 
**ราคานีMไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิเช่น บริการสไลดเ์อดรบ์นทะเลทราย(150 
บาท)ขบัรถATVตะลยุทราย แบบนั <ง2ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 310 บาท) แบบนั <ง 4
ค่าใช้จ่าย ท่าน(ค่าใช้จ่าย 620 บาท) ** 

คํ�า            รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

 

วนัที�สาม            มยุเน่ - ดาลดั - Datalla Water Fall (นั �งรถราง) - นั �งกระเช้าไฟฟ้า –  
                           วดัตั Dกลมั - สวนดอกไม้เมืองหนาว - Night Market 

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางไปชม นํMาตก Datalla Water Fall นํ1าตกที(สวยที(สุดในดาลดั ซึ(งอยู่นอก
เมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตร นํ1าตกดาตนัลาเป็นนํ1าตกที(ไม่ใหญ่มากแต่มคีวาม
สวยงาม เนื(องจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ที(เกื1อหนุนทาํใหม้นีกัท่องเที(ยวแวะมาเที(ยวชมกนั
เป็นจํานวนมาก โดยท่านจะได้สนุกกบั การ นั (งรถราง ลงไปดูนํ1าตก ท่านจะรูส้กึตื(นเต้น
ประทบัใจ 

เที<ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านนั (ง กระเช้าไฟฟ้า เพื(อขึ1น ชมทวิทศัน์ที(สวยงามของดาลทัจากมุมสงูสาํหรบั
กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี1 เป็นระบบกระเชา้ที(ทนัสมยัที(สุดของประเทศเวยีดนาม และมคีวาม
ปลอดภยัสงู เพื(อชมความงดงามของ ทะเลสาบพาราไดซ ์หรอื เตวยีนลมั (Tuyen Lam 
Lake) ตั 1งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืงดาลดั ประมาณ 5 กโิลเมตร ทะเลสาบพารา
ไดซ ์หรอื ตูเ้หยนีลมั เป็นสถานที(ที(เหมาะในการมาพกัผ่อน สามารถมองเหน็ทะเลสาบสี
เขยีวมรกตกบัทวิสน ที(ยนืต้นตระหง่านปกคลุมทุกขนุเขา การนั (งเคเบิ1ลคาร ์สามารถ
มองเหน็เมอืงดาลดัไดท้ั 1งเมอืง เหน็ปา่อนังดงาม นําท่านชม วดัตั eกลมั (Thien Vien Truc 
Lam) ที(นี(คอืวดัพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี(ปุน่ มหายานค่ะ ซึ(งแมจ้ะเป็นพุทธเช่น
นิกายเถรวาทแบบบา้นเรา แต่ธรรมเนียมปฏบิตัหิลายๆ กม็คีวามแตกต่างกนัอยูบ่า้ง 
นิกายเซน็ (Zen) เป็นนิกายหนึ(งในพระพุทธศาสนา อยูใ่นฝา่ยมหายาน แต่มคีวาม
คลา้ยคลงึกบัเถรวาทในสายพระป่า เซน็ไมนิ่ยมสิ(งศกัดิ Mสทิธิ M หรอือทิธฤิทธิ Mปาฏหิารย ์เซน็
จะเน้นการฝึกปฏบิตั ิฝึกการใชป้ญัญา และสมาธ ิเพื(อให ้เกดิพุทธปิญัญาจนเขา้ใจ
หลกัธรรมดว้ยตนเอง นบัถอืกนัในแถบเอเชยีตะวนัออก (จนี, ญี(ปุน่, เกาหล)ี จากนั 1นนํา
ท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลดั สรา้งขึ1นโดยจกัรพรรดเิบ๋าได๋ บนเนื1อที(กวา้งใหญ่ 
สบืเนื(องจากเมอืงดาลดั ไดร้บั สมญานามว่า เป็นเมอืงแห่งดอกไม ้สวนแห่งนี1จงึเป็น
สถานที( ที(รวบรวมพรรณไมต่้างๆของเมอืงดาลดัไวอ้ยา่งมากมาย ทั 1งไมด้อก ไมป้ระดบั 
ไมย้นืตน้ เป็นตน้ ซึ(งดอกไมส้่วนใหญ่ในเวยีดนาม จะส่งออกจากเมอืงดาลดัทั 1งสิ1น  
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ไดเ้วลาสมควรนําท่านสู่ ตลาดกลางคืน (Night Market) ตลาดนี1อยูร่มิทะเลสาบซวน
เฮอืง (Xuan Huong Lake) ตั 1งอยูใ่จกลางเมอืงดาลดั ทุกคนสามารถซื1อของฝากไดจ้าก
ที(นี( โดยในตลาดจะมขีายเสื1อกนัหนาว และอุปกรณ์กนัหนาวทั 1งหลาย มาขายในราคาถูก 
นอกจากนี1ยงัมผีกั ผลไม ้สมุนไพร และของฝากต่างๆ ดว้ย ที(กลางตลาดเป็นจตุัรสั มนีกั
ดนตรมีาขบักล่อมบทเพลงภาษาเวยีดนาม  

คํ�า            รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที�สี�                 ดาลดั  - โฮจิมินห ์- ชมโบสถน์อรท์เธอดาม - ชมที�ทาํการไปรษณีย ์ 
                           ตลาดเบนถนั - สนามบิน 

เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั 1นนําท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองโฮจิมินท์ มรีะยะทางประมาณ 200กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 5 ชั (วโมง  

เที<ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่แลว้ชม โบสถน์อรท์เธอดาม ไดจ้าํลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามใน

ฝรั (งเศสมาสรา้งไวท้ี(นี( หรอืเรยีกอกีอยา่งว่า  “โบสถพ์ระแมม่าร”ีบรเิวณกลางเมอืง บน
ถนน Han Thuyen ไดร้บัการก่อสรา้งตั 1งแต่ปี พ.ศ. 2420 ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปีโบสถ์
นี1ไม่มกีารประดบัดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์ี(อื(นเพราะไดร้บัความเสยีหายจาก
สงครามโลกครั 1งที( 2 สาํหรบัโบสถแ์ห่งนี1ไดร้บัการยกยอ่งว่ามคีวามงดงามมากที(สุดแห่ง
หนึ(งใน เวยีตนามโดยในแต่ละวนัมนีกัท่องเที(ยวมาเยอืนมากมายลกัษณะของตวัโบสถ์
เป็นรปูแบบของสมยัอาณานิคม มหีอคอยคู่ สี(เหลี(ยมอยู่ดา้นบนสงู 40 เมตร เป็น
เอกลกัษณ์ที(งดงามของโบสถแ์ห่งนี1ดา้นหน้าโบสถ์มรีปูป ั 1นขนาดใหญ่สขีาวเด่นเป็นสงา่ 
ของพระแมม่ารนีกัท่องเที(ยวนิยมเขา้มาชมกนัมาก เพราะเป็นเสมอืนสญัลกัษณ์รว่มอนั
หมายถงึการเขา้มาของตะวนัตก และเป็นสญัลกัษณ์ที(สําคญัอยา่งหนึ(งของโฮจมินิห ์
ต่อมาชม ที<ทาํการไปรษณีย ์ที(ใหญ่ที(สุดและสวยที(สุดของเวยีดนาม เป็นสถาปตัยกรรมที(
ผสมผสานระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตกไดอ้ยา่งลงตวั นําท่านผ่อนคลายกบัการชอ็ปปิ1ง 
ณ ตลาดเบนถนั ตลาดพื1นเมอืงอนัพลุกพล่านของนครโฮจมินิห ์อสิระใหท่้านชอ้ปปิ1ง
สนิคา้ของฝากของที(ระลกึและสนิคา้พื1นเมอืง อาทเิครื(องเทศและอาหารแหง้หมยูอ ผกั
ผลไมส้ดไมแ้กะสลกัเรอืสําเภาไมแ้ละผา้ปกันานาชนิด 

18.30น. นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เติน เซิน ยตั  
21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเที�ยวบินที� FD659 
22.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    กาํหนดการเดินทาง 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดี<ยวเพิ<มท่านละ กรุป๊ไซส ์
08-11 พ.ค. 62 15,900.- 5,900.- 20+1 
11-14 พ.ค. 62* 15,900.- * 5,900.- 20+1 
15-18 พ.ค. 62 15,900.- 5,900.- 20+1 
24-27 พ.ค. 62 15,900.- 5,900.- 20+1 
08-11 มิ.ย.62 15,300.- 5,900.- 20+1 
15-18 มิ.ย.62 15,300.- 5,900.- 20+1 
22-25 มิ.ย.62 15,300.- 5,900.- 20+1 
06-09 ก.ค.62 15,300.- 5,900.- 20+1 
13-16 ก.ค.62* 18,900.- * 5,900.- 20+1 
20-23 ก.ค.62 15,300.- 5,900.- 20+1 

09-12 ส.ค. 62* 16,900.- * 5,900.- 20+1 
17-20 ส.ค. 62 15,300.- 5,900.- 20+1 
24-27 ส.ค. 62 15,300.- 5,900.- 20+1 
07-10 ก.ย. 62 15,300.- 5,900.- 20+1 
14-17 ก.ย. 62 15,300.- 5,900.- 20+1 
21-24 ก.ย. 62 15,300.- 5,900.- 20+1 

 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 900 
บาท /ทริป/ตอ่ทา่น รบกวนชาํระพรอ้มค่าทวัรส์่วนที�เหลือ 

หมายเหต ุ
1. การเดินทางในแต่ละครั Wงจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 21 ท่านขึWนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ

จาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิY ในการเลื�อนการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงราคา 
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ

ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัWนๆ  ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิY ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการนีWรวม 

1. ค่าตั 	วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั �นประหยดั 
2. ค่าที�พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
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4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึWนไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ�งเดียว *** 
6. ค่าภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 18 กมุภาพนัธ ์62 และท่านตอ้งชําระเพิ�มเตมิ ใน

กรณทีี�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ�ม 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% 

 
 

อตัราค่าบริการนีWไม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก สาํหรบั

ท่านที�ถอืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
4.  
5. ค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท้์องถิ�น หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 900 บาท /ทริป/ต่อท่าน รบกวน

ชาํระพร้อมค่าทวัรส่์วนที�เหลือ 
 

 

เงื�อนไขการชาํระเงิน  : กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท และชาํระส่วนที�เหลือก่อนการ
เดินทาง 21 วนัทาํการ 
 
การยกเลิก :   ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ Aในการคนืเงนิมดัจาํทั �งหมด 
หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Aในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ 
การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ท่านเป็นสําคญัที�สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี�ปุ่น / 
การนําสิ�งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย 
รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที�ยวบนิ ซึ�งทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวน
ทั �งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี�ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Aในการเปลี�ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม 
ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีี�เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมื�อทาง
สายการบนิและโรงแรมที�พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั �นใหแ้ลว้เท่านั �น 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมเีหตุทํา
ใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามกําหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิ Aในการคนืเงนิหรอืไม่รบัผดิชอบ
ต่อค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นนอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่าย
จากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที�บรษิทัทวัรต์ดิต่อ 


