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โฮจิมินห ์- ดาลดั - มยุเน่ 
4 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* ไฮไลท์ เที�ยวชมเมืองเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี�  - เมืองดอกไม ้ดาลดั  
เมืองทะเลทราย มุยเน่ - ชมกรมไปรษณียก์ลางสไตน์ฝรั�งเศส 

ชอ้ปปิ� งแบบจุใจ ตลาดเบนถนั - นั�งกระเชา้ไฟฟ้าชมววิทิวทศัน์เมืองดาลดั 
ชมความลึกถึง 3 ชั�น ณ อุโมงคก์ู๋ จี - ไหวพ้ระที� วดัตั5กลมั (Truc Lam) 

 



 

 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 19-22 ตลุาคม ���� 

"#.30 น. พร้อมกนัที(สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั ,น 2 เคาทเ์ตอรแ์อรเ์อเชียประต ู2 
Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที(อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

">.35 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที(ยวบินที( FD650 
09.15 น. เดนิทางถึงสนามบิน เติน เซิน ยตั Tan Son Nhat International Airport หลงัจากผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยและศุลกากรแลว้ นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโฮจิมินห ์ เป็น
เมอืงที'เรยีกไดว้่า “มหานครแห่งแสงส”ี นําท่านชม กรมไปรษณียก์ลาง ที'ปจัจบุนัยงัเปิดใช้
งานปกต ิ ซึ'งเป็นสถาปตัยกรรมที'เก่าแก่และสวยงามตามสไตลฝ์รั 'งเศส ผสมผสานกบัความ
งดงามของนครโฮจมินิห ์ ซึ'งเป็นเมอืงหลวงแห่งประวตัศิาสตรเ์วยีดนามใต ้ เดมิเคยมชีื'อว่า 
นครไซง่อน ต่อมาภายหลงัไดเ้ปลี'ยนมาเป็น โฮจิมินห ์ ภายหลงัจากเสรจ็สิ5นสงคราม
ระหว่างเวยีดนามเหนือและเวยีดนามใต ้ โดยชื'อโฮจมินิหเ์ป็นไปตามชื'อผูนํ้าคนสาํคญัและผู้
ประกาศอสิรภาพใหก้บัประเทศเวยีดนาม เมอืงแห่งนี5ไดจ้ดัวางผงัเมอืงแบบฝรั 'งเศส และตกึ
รามบา้นช่องต่าง ๆ กเ็ป็นสโตลก์อธคิ จากนั 5นนําท่านชม พิพิธภณัฑส์งคราม (War 
Remnants Museum) ภายในอาคารของพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงเครื'องมอืการรบ และอาวุธ
ยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ ในสมยัสงครามเวยีดนามมทีั 5งของจนี สหรฐัอเมรกิา พรอ้มภาพถ่ายที'
ถ่ายทอดความรูส้กึที'เกี'ยวกบัการปกป้องประเทศ การเสยีสละเลอืดเนื5อของชาวเวยีดนาม
หลายอยา่งชดัเจน อาท ิ ภาพการถูกทรมานดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เป็นตน้ ภายนอกตวัอาคาร
ของพพิธิภณัฑส์งครามมเีครื'องบนิ และรถถงัรุน่ที'ใชใ้นสงครามเวยีดนามของสหรฐัอเมรกิา
และรสัเซยี จดัวางเรยีงรายอยูโ่ดยรอบบรเิวณพพิธิภณัฑ ์ 

เที(ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองดาลดั เมอืงที'ไดช้ื'อว่าแสนโรแมนตกิและโอบลอ้มดว้ยขนุเขา แมก
ไมน้านาพนัธุเ์นินเขาเขยีวขจสีลบัซบัซอ้น ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และปา่สนอนัหอม
กรุน่  

คํ�า            รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 อสิระใหท่้านเลอืกชมเลอืกซื�อสนิคา้ ไนทม์ารเ์กต็ ณ เมอืงดาลดั ชมิอาหารทอ้งถิ�นตาม

อธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดบั 0 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 
 

วนัที�แรก         โฮจิมินห ์- กรมไปรษณียก์ลาง - พิพิธภณัฑส์งคราม - ดาลดั - ไนทม์ารเ์กต็ 



 

 

 
 

วนัที(สอง            ดาลดั – นํ,าตกดาตนัลา – นั (งกระเช้าไฟฟ้า - วดัตั [กลมั  
                           พระราชวงัฤดรู้อนจกัรพรรดิเบา๋ได่-หบุเขาแห่งความรกั-โบสถไ์ก่ - มยุเน่ 
เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ นํ,าตกดาตนัลา ซึ'งเป็นนํ5าตกที'ขนาดไมใ่หญ่มาก แต่สวยงาม และพเิศษ
ทุกท่านจะไดน้ั 'ง ROLLER COASTER ลงไปชมนํ5าตก จากนั 5นนําท่านเปลี'ยนบรรยากาศ 
นั (งกระเช้าไฟฟ้า ชมววิเมอืงดาลดัจากที'สงู จากนั 5นนําท่านชม วดัตั [กลมั ซึ'งเป็นวดัพุทธ
ในนิกายเซนแบบญี'ปุน่ตั 5งอยูบ่นเทอืกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวดัมสีิ'งก่อสรา้งที'สวยงาม
สะอาดเป็นระเบยีบ ทศันียภาพโดยรอบลอ้มรอบไปดว้ยดอกไมท้ี'ผลติดอกบานสะพรั 'งนบัได้
ว่าเป็นวหิารที'นิยมและงดงามที'สุดในเมอืงดาลดั นําท่านชม พระราชวงัฤดรู้อนของ
จกัรพรรดิเบา๋ได่ ซึ'งเป็นจกัรพรรดอิงคส์ุดทา้ยของเวยีดนามซึ'งสถานที'แห่งนี5เป็น
พระราชวงัสุดทา้ยที'สรา้งขึ5นในสมยัเรอืงอํานาจของฝรั 'งเศสก่อนที'จะเกดิสงครามเวยีดนาม
จงึทําใหจ้กัรพรรดเิบ๋าได่ตอ้งยา้ยไปอยูท่ี'ฝรั 'งเศสแลว้ไมก่ลบัมาเหยยีบแผ่นดนิบา้นเกดิอกี
เลย นําท่านชม หบุเขาแห่งความรกั เมื'อก่อนเชื'อกนัว่า เป็นบรเิวณที'บรรดาจกัรพรรดิ
โปรดปรานมาล่าสตัวใ์นช่วงฤดทูี'อากาศดีๆ  ปจัจุบนันี5กลายเป็น หุบเขาแห่งความรกัซึ'งชื'อนี5
ไดม้าจากนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัดาลดัที'นิยมมาพลอดรกักนัที'นี' ที'มลีกัษณะเป็นสวน
สวยงามถูกประดบัตกแต่งดว้ยมวลดอกไมน้านาชนิด ตั 5งอยูท่่ามกลางหุบเขาและทะเลสาบ 
ทวิทศัน์สวยงามมาก เหมาะแก่การถ่ายรปูเป็นที'ระลกึกบับรรยากาศธรรมชาตทิี'สรรสรา้งมา
อยา่งวจิติรบรรจง จากนั 5นนําท่านชม โบสถไ์ก่ (Chicken Church) โบสถส์ไตลฝ์รั 'งเศสที'
ใหญ่และสวยงามโดดเด่นเป็นสงา่ และเป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงดาลดั จดุเด่นคอืบน
ยอดวหิารของโบสถม์กีงัหนับอกทศิทางลมเป็นรปูไก่ ดา้นหลงัวหิารแห่งนี5มสีวนสวยและ
บา้นพกัที'สามารถมองเหน็ทวิทศัน์ดา้นหนึ'งของเมอืงดาลดัอยา่งน่าตื'นตาตื'นใจยิ'งนัก  

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั 5นนําท่านเดนิทางสู่ เมืองมยุเน่ (ระยะทางประมาณ QRS กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ T ชั 'วโมง) 

คํ�า            รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดบั 0 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที�สาม            มยุเน่ – ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง- โฮจิมินห ์  - ตลาดเบนถั �น 
เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 



 

 

 
 

นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภเูขาทรายสขีาวครมีอนัสวยงามสุดขอบฟ้า เหมอืน
ทะเลทรายซาฮารา ใหท่้านอสิระกบัการถ่ายรปูหรอืเลอืกใชบ้รกิารกจิกรรม ราคาทวัรไ์ม่
รวมค่ากิจกรรมต่างๆ อาทิเช่นรถ ATV ตะลยุทะเลทราย แบบนั (ง ` คน a" นาที 
b,""" บาท และ b,d"" บาทนั (งรถจี[ฟชมวิวบนยอดภเูขาทะเลทราย รถ b คนันั (งได้ # 
คน b,`"" บาท จากนั 5นนําท่านชม ทะเลทรายแดง ที'เกดิจาการรวมตวัของทรายสแีดงที'
เกดิจากสนิมเหลก็จนเป็นบรเิวณกวา้ง อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการถ่ายรปูเกบ็ภาพ
บรรยากาศอนัสวยงาม 

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางกลบัสู่ นครโฮจิมินห์ (ระยะทาง USS กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ T 
ชั 'วโมง)นครโฮจมินิห ์ เดมิชื'อ ไซ่งอ่น เคยเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามใต ้ เป็นเมอืงท่าที'
ใหญ่ที'สุดของเวยีดนาม มแีมนํ่5าไซ่งอ่นไหลผ่านยาว RS กโิลเมตน ปจัจบุนัเป็นเมอืง
ศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกจิ ที'เจรญิรดุหน้ากว่าเมอืงอื'นๆ ในประเทศเวยีดนาม   

คํ�า            รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดบั 0 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที�สี�                อโุมงคก์ู๋จี - โฮจิมินห ์  - ไชน่าทาวน์ - วดัเทียนเฮา - ตลาดเบนถั �น 
เช้า       รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ อโุมงคก์ู๋จี ตั 5งอยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืงโฮจมินิห ์ ประเทศ
เวยีดนาม เป็นระยะทาง 60 กโิลเมตร ปจัจบุนัอุโมงคก์ู๋จนีบัเป็นสถานที'ท่องเที'ยวทาง
ประวตัศิาสตรย์อดนิยมของชาวเวยีดนามและชาวต่างชาต ิ เนื'องจากมปีระวตัคิวามเป็นมา
ยาวนาน ซึ'งในสมยัสงครามเวยีดนาม อุโมงคก์ู๋จแีห่งนี5เคยถูกใชเ้ป็นที'หลบภยั และเป็นที'
สาํหรบัประชุมกองกําลงัเวยีดกงในสมยันั 5นภายในอุโมงคใ์ตด้นิถูกขดุเชื'อมต่อกนัเป็น
โครงขา่ยซึ'งมคีวามยาวกว่า 200 กโิลเมตร และมคีวามลกึถงึ 3 ชั 5น โดยพื5นที'ดา้นใน
ประกอบไปดว้ย โรงพยาบาลสนาม ศูนยบ์งัคบัการ คลงัอาวุธ หอ้งครวั และประตูกบัดกัเป็น
จาํนวนมาก แมใ้นปจัจบุนัอุโมงกู๋จจีะไมไ่ดถู้กใชเ้พื'อการสงครามดงัเช่นในอดตี แต่กย็งัคง
หลงเหลอืรอ่งรอยทางประวตัศิาสตรอ์นัน่าจดจาํ ที'ดงึดูดใหน้กัท่องเที'ยวและผูส้นใจต่างเดนิ
ทางเขา้ไปเที'ยวชมอย่างไม่ขาดสาย 

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ย่าน ไชน่าทาวน์ ชมวธิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในเวยีดนาม และชม 
วดัเทียนเฮา หรอืวดัเจา้แมส่วรรค ์ วดัจนีในเขตไชน่าทาวน์ เป็นวดัเก่าแก่ที'สรา้งอุทศิ
ใหก้บัแมพ่ระผูคุ้ม้ครองชาวเรอื เป็นวดัที'ชาวประมงและผูป้ระกอบอาชพีเกี'ยวกบัทะเลให ้



 

 

 
 

ความนับถอืกนัเป็นอย่างมาก ชาวเวยีดนามเชื'อว่าเทพอีงคนี์5มกีอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพื'อ
ช่วยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมุทรทั 5งปวง คนเวยีดนามจะนมสัการเจา้
แมเ่ทยีนเฮาดว้ยธปูที'ขดเป็นวงกลม แขวนหอ้ยบนเพดาน ซึ'งเมื'อจดุแลว้สามารถอยูไ่ดน้าน
ถงึ 7 วนั ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่ ตลาดเบนถั (น ซึ'งตั 5งอยูใ่จกลางเมอืงโฮจมินิห ์เป็นตลาด
ที'มขีนาดใหญ่และมอีายเุกอืบรอ้ยปีที'นี'มสีนิคา้สารพดั ทั 5งสนิคา้พื5นเมอืง สนิคา้ชื'อดงัของ
เวยีดนาม ของฝากของที'ระลกึ อาหาร เครื'องดื'มต่างๆ (อสิระอาหารเยน็เพื'อความสะดวกใน
การชอ้ปปิ5ง) ทางเรามบีรกิาร บั ]นหมี' (Banh Mi) แซนดว์ชิเวยีดนาม ใหท่้านไดท้ดลอง 
ก่อนกลบับา้น 

�<.30น. นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เติน เซิน ยตั  
21.0� น. ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเที�ยวบินที� FD659 
��.�E น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

กาํหนดการเดินทาง �H-�� ตลุาคม ���� 
 
 
 

 
 
 
 
ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 900 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
รบกวนชาํระพรอ้มค่าทวัรส์่วนที�เหลือ 
 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครั Jงจะต้องมีผูโ้ดยสารจาํนวน �� ท่านขึJนไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบ
จาํนวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิL ในการเลื�อนการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัJนๆ  ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิL ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการนีJรวม 

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

ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึJนไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ�งเดียว *** 
6. ค่าภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที� � พฤษภาคม ���� และท่านตอ้งชาํระเพิ�มเตมิ ใน

กรณทีี�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ�ม 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั Rวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ ��,HEE.-  บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 3,000.-  บาท 



 

 

 
 
 

อตัราค่าบริการนีJไม่รวม 
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. ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% 
5. ค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท้์องถิ�น หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 900 บาท /ทริป/ต่อท่าน รบกวนชาํระ

พร้อมค่าทวัรส่์วนที�เหลือ 
 

 

เงื�อนไขการชาํระเงิน : กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท และชาํระส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง 
�� วนัทาํการ 
 

การยกเลิก : ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ Aในการคนืเงนิมดัจาํทั �งหมด 
 

หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Aในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ 
การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่าน
เป็นสาํคญัที�สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี�ปุ่น / การนํา
สิ�งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี รวมถงึภยั
ธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที�ยวบนิ ซึ�งทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท่้านได ้ ไมว่่าจาํนวนทั �งหมดหรอื
บางส่วน นอกจากนี�ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Aในการเปลี�ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บั
อตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีี�เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมื�อทางสาย
การบนิและโรงแรมที�พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั �นใหแ้ลว้เท่านั �น 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมเีหตุทาํ
ใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามกําหนดการได ้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ Aในการคนืเงนิหรอืไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นนอกเหนือจากรายการทวัร ์ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยจาก
สายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที�บรษิทัทวัรต์ดิต่อ 

 

 
 

 


