Best of Vietnam South
โฮจิมินห์ - ดาลัด - มุยเน่
4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
กําหนดการเดินทาง
01-04 / 09-12 /16-19 ตุลาคม 2562
06-09 / 13-16 / 20-23 พฤศจิ กายน 2562
01-04 / 11-14 / 18-21 ธันวาคม 2562
วันทีแรก
04.30 น.

07.35 น.
09.15 น.

เทีFยง

คํา

กรุงเทพฯ - โฮจิ มินห์ - อุโมงค์ก๋จู ี - นครโฮจิ มินห์
พร้อมกันทีFสนามบิ นดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชันH 2 เคาท์เตอร์สายการบิ นไทย
แอร์เอเชียประตู 2 Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้ าทีFอาํ นวยความสะดวกแก่ทุก
ท่าน
ออกเดิ นทางสู่ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เทีFยวบิ นทีF FD650
เดินทางถึงสนามบิน เติ น เซิ น ยัต Tan Son Nhat International Airport หลังจากผ่าน
พิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยและศุลกากรแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่ อําเภอกู๋จี ซึ(งอยู่
ห่างจากโฮจิมนิ ห์ประมาณ 40 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านชม อุโมงค์ก๋จู ี ของชาวเวียดกงที(ขุดขึน1 พอดีตวั ในสมัยที(ทําสงครามกับกองทัพ
อเมริกนั รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ มีทางขึน1 ลงนับไม่ถ้วน ยากแก่การ
หาทางเข้าออกเพราะมีการพรางตาในหลายรูปแบบ ซึ(งชาวเวียดนามจะต้องใช้ชวี ติ อยู่
ภายใต้อุโมงค์น1ี ระหว่างการทําสงคราม และยังเคยใช้เป็ นทีบ( ญ
ั ชาการทางทหารและเป็ น
หลุมหลบภัย ซึง( มีความยาวกว่า 270 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยห้องนอน ห้องบัญชาการ
ห้องประชุม สนามฝึกทหาร เรียกได้ว่าป็ นเมืองใต้ดนิ สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางกลับสู่
นครโฮจิ มินห์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเที ยบเท่า
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วันทีสอง
เช้า

เทีFยง

คํา

มุยเน่ - Sand Dune - Fairly Stream - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินสู่ มุยเน่ จากเมืองโฮจิมนิ ท์สู่มุยเน่ มีระยะทางประมาณ 200กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง
(
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม Sand Dune-Fairly Stream ธารนํ1าสีแดงทางธรรมชาติ ชมความงดงามของ
ชัน1 ดิน ทีส( งู ลดลันกั
( น สลับกับสีสนั ของดินทรายทีส( วยงาม และทะเลทีแ( สนสงบ จากนัน1 นํา
ท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายมุยเน่ Red and White sand dunces ภูเขาทรายสีเหลือง
ทอง อันกว้างใหญ่สุดสายตา สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขา
ทะเลทราย ชึงมี ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทรายซาฮา
รา อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็ นทีร( ะลึกและจากนัน1 ไปชมทะเลทรายแดง ทีเ( กิดจากการรวมตัว
กันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็ นบริเวณกว้าง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปสุดท้าย
ก่อนทานอาหารกลางวันนํ าท่านไปสัมผัสวิถขี องชาวประมงกันทีฟ( านเถียตฮาร์เบอร์
ตัง1 อยูบ่ ริเวณปากแม่น1ํ าคาตี เป็ นจุดศูนย์รวมของเหล่าเรือประมงนับร้อยๆ ลําสุดลุกหูลกู
ตา
**ราคานีH ไม่รวมค่ากิ จกรรมต่างๆอาทิ เช่ น บริ การสไลด์เอดร์บนทะเลทราย(150
บาท)ขับรถATVตะลุยทราย แบบนังF 2ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 310 บาท) แบบนังF 4
ค่าใช้จ่าย ท่าน(ค่าใช้จ่าย 620 บาท) **
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเที ยบเท่า

วันทีสาม

เช้า

เทีFยง

มุยเน่ - ดาลัด - Datalla Water Fall (นังรถราง) - นังกระเช้าไฟฟ้ า –
วัดตักลั
D ม - สวนดอกไม้เมืองหนาว - Night Market
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางไปชม นํHาตก Datalla Water Fall นํ1 าตกทีส( วยทีส( ุดในดาลัด ซึง( อยู่นอก
เมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร นํ1 าตกดาตันลาเป็ นนํ1 าตกทีไ( ม่ใหญ่มากแต่มคี วาม
สวยงาม เนื(องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ทีเ( กือ1 หนุ นทําให้มนี กั ท่องเทีย( วแวะมาเทีย( วชมกัน
เป็ นจํานวนมาก โดยท่านจะได้สนุ กกับ การ นัง( รถราง ลงไปดูน1ํ าตก ท่านจะรูส้ กึ ตื(นเต้น
ประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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คํา

นําท่านนัง( กระเช้าไฟฟ้ า เพื(อขึน1 ชมทิวทัศน์ทส(ี วยงามของดาลัทจากมุมสูงสําหรับ
กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี1 เป็ นระบบกระเช้าทีท( นั สมัยทีส( ุดของประเทศเวียดนาม และมีความ
ปลอดภัยสูง เพื(อชมความงดงามของ ทะเลสาบพาราไดซ์ หรือ เตวียนลัม (Tuyen Lam
Lake) ตัง1 อยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดาลัด ประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบพารา
ไดซ์ หรือ ตูเ้ หยีนลัม เป็ นสถานทีท( เ(ี หมาะในการมาพักผ่อน สามารถมองเห็นทะเลสาบสี
เขียวมรกตกับทิวสน ทีย( นื ต้นตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขา การนังเคเบิ
(
ล1 คาร์ สามารถ
มองเห็นเมืองดาลัดได้ทงั 1 เมือง เห็นปา่ อันงดงาม นําท่านชม วัดตักลั
b ม (Thien Vien Truc
Lam) ทีน( (ีคอื วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญีป( นุ่ มหายานค่ะ ซึง( แม้จะเป็ นพุทธเช่น
นิกายเถรวาทแบบบ้านเรา แต่ธรรมเนียมปฏิบตั หิ ลายๆ ก็มคี วามแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง
นิกายเซ็น (Zen) เป็ นนิกายหนึ(งในพระพุทธศาสนา อยูใ่ นฝา่ ยมหายาน แต่มคี วาม
คล้ายคลึงกับเถรวาทในสายพระป่า เซ็นไม่นิยมสิง( ศักดิ Mสิทธิ M หรืออิทธิฤทธิ Mปาฏิหารย์ เซ็น
จะเน้นการฝึกปฏิบตั ิ ฝึกการใช้ปญั ญา และสมาธิ เพื(อให้ เกิดพุทธิปญั ญาจนเข้าใจ
หลักธรรมด้วยตนเอง นับถือกันในแถบเอเชียตะวันออก (จีน, ญีป( นุ่ , เกาหลี) จากนัน1 นํา
ท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้างขึน1 โดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนื1อทีก( ว้างใหญ่
สืบเนื(องจากเมืองดาลัด ได้รบั สมญานามว่า เป็ นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนี1จงึ เป็ น
สถานที( ทีร( วบรวมพรรณไม้ต่างๆของเมืองดาลัดไว้อย่างมากมาย ทัง1 ไม้ดอก ไม้ประดับ
ไม้ยนื ต้น เป็ นต้น ซึง( ดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะส่งออกจากเมืองดาลัดทัง1 สิน1
ได้เวลาสมควรนํ าท่านสู่ ตลาดกลางคืน (Night Market) ตลาดนี1อยูร่ มิ ทะเลสาบซวน
เฮือง (Xuan Huong Lake) ตัง1 อยูใ่ จกลางเมืองดาลัด ทุกคนสามารถซือ1 ของฝากได้จาก
ทีน( (ี โดยในตลาดจะมีขายเสือ1 กันหนาว และอุปกรณ์กนั หนาวทัง1 หลาย มาขายในราคาถูก
นอกจากนี1ยงั มีผกั ผลไม้ สมุนไพร และของฝากต่างๆ ด้วย ทีก( ลางตลาดเป็ นจัตุรสั มีนกั
ดนตรีมาขับกล่อมบทเพลงภาษาเวียดนาม
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเที ยบเท่า

วันทีสี
เช้า

เทีFยง

ดาลัด - โฮจิ มินห์ - ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม - ชมทีทําการไปรษณี ย์
ตลาดเบนถัน - สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน1 นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองโฮจิ มินท์ มีระยะทางประมาณ 200กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชัวโมง
(
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่แล้วชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม ได้จาํ ลองมาจากโบสถ์นอเธอร์ดามใน
ฝรังเศสมาสร้
(
างไว้ทน(ี (ี หรือเรียกอีกอย่างว่า “โบสถ์พระแม่มารี”บริเวณกลางเมือง บน
ถนน Han Thuyen ได้รบั การก่อสร้างตัง1 แต่ปี พ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปีโบสถ์
นี1ไม่มกี ารประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ทอ(ี (นื เพราะได้รบั ความเสียหายจาก
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18.30น.
21.35 น.
22.20 น.

สงครามโลกครัง1 ที( 2 สําหรับโบสถ์แห่งนี1ได้รบั การยกย่องว่ามีความงดงามมากทีส( ุดแห่ง
หนึ(งใน เวียตนามโดยในแต่ละวันมีนกั ท่องเทีย( วมาเยือนมากมายลักษณะของตัวโบสถ์
เป็ นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่ สีเ( หลีย( มอยู่ดา้ นบนสูง 40 เมตร เป็ น
ั1
เอกลักษณ์ทง(ี ดงามของโบสถ์แห่งนี1ดา้ นหน้าโบสถ์มรี ปู ปนขนาดใหญ่
สขี าวเด่นเป็ นสง่า
ของพระแม่มารีนกั ท่องเทีย( วนิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็ นเสมือนสัญลักษณ์รว่ มอัน
หมายถึงการเข้ามาของตะวันตก และเป็ นสัญลักษณ์ทส(ี ําคัญอย่างหนึ(งของโฮจิมนิ ห์
ต่อมาชม ทีFทาํ การไปรษณี ย์ ทีใ( หญ่ทส(ี ุดและสวยทีส( ุดของเวียดนาม เป็ นสถาปตั ยกรรมที(
ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว นําท่านผ่อนคลายกับการช็อปปิ1ง
ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพืน1 เมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมนิ ห์ อิสระให้ท่านช้อปปิ1ง
สินค้าของฝากของทีร( ะลึกและสินค้าพืน1 เมือง อาทิเครือ( งเทศและอาหารแห้งหมูยอ ผัก
ผลไม้สดไม้แกะสลักเรือสําเภาไม้และผ้าปกั นานาชนิด
นําท่ านเดิ นทางสู่สนามบิ น เติ น เซิ น ยัต
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชียเทียวบิ นที FD659
เดิ นทางถึงท่ าอากาศยานสนามบิ นดอนเมือง โดยสวัสดิ ภาพ

------------------------------------------------------------------------------------------------------กําหนดการเดินทาง
01-04 / 09-12 /16-19 ตุลาคม 2562
06-09 / 13-16 / 20-23 พฤศจิ กายน 2562
01-04 / 11-14 / 18-21 ธันวาคม 2562
ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน (XJ)

ราคารวมตั Yวเครืองบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

16,700.-

สําหรับท่านทีต้องการพักเดียว เพิมท่านละ

5,900.-

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 900
บาท /ทริป/ต่อท่าน รบกวนชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
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หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง] จะต้ อ งมีผ้โู ดยสารจํานวน 21 ท่ านขึ] นไป ถ้ าผู้โ ดยสารไม่ ค รบ
จํานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ_ ในการเลือนการเดิ นทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน] ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ_ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี] รวม
1. ค่าตั #วโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชัน* ประหยัด
2. ค่าทีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ทัง* นี*เป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุตากว่
ํ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ]นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึงเดี ยว ***
6. ค่าภาษีน*ํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 08 สิ งหาคม 62 และท่านต้องชําระเพิมเติม ใน
กรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิม
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
อัตราค่าบริ การนี] ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สําหรับ
ท่านทีถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านํ*าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าทิ ปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ น หัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 900 บาท /ทริ ป/ต่อท่ าน รบกวน
ชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที เหลือ
เงือนไขการชําระเงิ น : กรุณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000 บาท และชําระส่วนทีเหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทําการ
การยกเลิ ก : ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Cในการคืนเงินมัดจําทัง* หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Cในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง* นี*ขน*ึ อยู่กบั สภาพอากาศ
การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของ
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ท่านเป็ นสําคัญทีสุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีปุ่น /
การนํ าสิงของผิด กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่ อไปในทางเสือมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึงทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวน
ทัง* หมดหรือบางส่วน นอกจากนี*ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Cในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม
ทัง* นี*ขน*ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือทาง
สายการบินและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน* ให้แล้วเท่านัน*
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน* และมีเหตุทํา
ให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ Cในการคืนเงินหรือไม่รบั ผิดชอบ
ต่อค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน* นอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่ วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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