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

* ไฮไลท์ เทียวชมเมืองเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี - เมืองดอกไม้ ดาลัด

เมืองทะเลทราย มุยเน่ - ชมกรมไปรษณี ยก์ ลางสไตน์ฝรังเศส
ช้อปปิ งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน - นังกระเช้าไฟฟ้ าชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัด
ชมความลึกถึง 3 ชัน ณ อุโมงค์ก๋ จู ี - ไหว้พระที วัดตัก5 ลัม (Truc Lam)

กําหนดการเดินทาง 19-22 ตุลาคม
วันทีแรก

โฮจิ มินห์ - กรมไปรษณี ยก์ ลาง - พิ พิธภัณฑ์สงคราม - ดาลัด - ไนท์มาร์เก็ต

"#.30 น.

พร้อมกันที(สนามบิ นดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน, 2 เคาท์เตอร์แอร์เอเชียประตู 2
Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้ าที(อาํ นวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดิ นทางสู่ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เที(ยวบิ นที( FD650
เดินทางถึงสนามบิ น เติ น เซิ น ยัต Tan Son Nhat International Airport หลังจากผ่าน
พิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยและศุลกากรแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองโฮจิ มินห์ เป็ น
เมืองทีเ' รียกได้ว่า “มหานครแห่งแสงสี” นําท่านชม กรมไปรษณี ยก์ ลาง ทีป' จั จุบนั ยังเปิดใช้
งานปกติ ซึง' เป็ นสถาปตั ยกรรมทีเ' ก่าแก่และสวยงามตามสไตล์ฝรังเศส
'
ผสมผสานกับความ
งดงามของนครโฮจิมนิ ห์ ซึง' เป็ นเมืองหลวงแห่งประวัตศิ าสตร์เวียดนามใต้ เดิมเคยมีช'อื ว่า
นครไซง่อน ต่อมาภายหลังได้เปลีย' นมาเป็ น โฮจิ มินห์ ภายหลังจากเสร็จสิน5 สงคราม
ระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ โดยชื'อโฮจิมนิ ห์เป็ นไปตามชื'อผูน้ ําคนสําคัญและผู้
ประกาศอิสรภาพให้กบั ประเทศเวียดนาม เมืองแห่งนี5ได้จดั วางผังเมืองแบบฝรังเศส
'
และตึก
รามบ้านช่องต่าง ๆ ก็เป็ นสโตล์กอธิค จากนัน5 นํ าท่านชม พิ พิธภัณฑ์สงคราม (War
Remnants Museum) ภายในอาคารของพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงเครือ' งมือการรบ และอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในสมัยสงครามเวียดนามมีทงั 5 ของจีน สหรัฐอเมริกา พร้อมภาพถ่ายที'
ถ่ายทอดความรูส้ กึ ทีเ' กี'ยวกับการปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเนื5อของชาวเวียดนาม
หลายอย่างชัดเจน อาทิ ภาพการถูกทรมานด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เป็ นต้น ภายนอกตัวอาคาร
ของพิพธิ ภัณฑ์สงครามมีเครือ' งบิน และรถถังรุน่ ทีใ' ช้ในสงครามเวียดนามของสหรัฐอเมริกา
และรัสเซีย จัดวางเรียงรายอยูโ่ ดยรอบบริเวณพิพธิ ภัณฑ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด เมืองทีไ' ด้ช'อื ว่าแสนโรแมนติกและโอบล้อมด้วยขุนเขา แมก
ไม้นานาพันธุเ์ นินเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และปา่ สนอันหอม
กรุน่
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านเลือกชมเลือกซือสินค้า ไนท์มาร์เก็ต ณ เมืองดาลัด ชิมอาหารท้องถินตาม
อัธยาศัย

">.35 น.
09.15 น.

เที(ยง

คํา

นําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมระดับ 0 ดาว หรือระดับเที ยบเท่า

วันที(สอง
เช้า

เที(ยง

คํา

ดาลัด – นํ,าตกดาตันลา – นัง( กระเช้าไฟฟ้ า - วัดตักลั
[ ม
พระราชวังฤดูร้อนจักรพรรดิ เบ๋าได่-หุบเขาแห่งความรัก-โบสถ์ไก่ - มุยเน่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นํ,าตกดาตันลา ซึง' เป็ นนํ5 าตกทีข' นาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม และพิเศษ
ทุกท่านจะได้นงั ' ROLLER COASTER ลงไปชมนํ5าตก จากนัน5 นําท่านเปลีย' นบรรยากาศ
นัง( กระเช้ าไฟฟ้ า ชมวิวเมืองดาลัดจากทีส' งู จากนัน5 นํ าท่านชม วัดตักลั
[ ม ซึง' เป็ นวัดพุทธ
ในนิกายเซนแบบญี'ปนุ่ ตัง5 อยูบ่ นเทือกเขาเฟืองฮว่าง
ภายในวัดมีสงิ' ก่อสร้างทีส' วยงาม
สะอาดเป็ นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ทผ'ี ลิตดอกบานสะพรังนั
' บได้
ว่าเป็ นวิหารทีน' ิยมและงดงามทีส' ุดในเมืองดาลัด นํ าท่านชม พระราชวังฤดูร้อนของ
จักรพรรดิ เบ๋าได่
ซึง' เป็ นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามซึง' สถานทีแ' ห่งนี5เป็ น
พระราชวังสุดท้ายทีส' ร้างขึน5 ในสมัยเรืองอํานาจของฝรังเศสก่
'
อนทีจ' ะเกิดสงครามเวียดนาม
จึงทําให้จกั รพรรดิเบ๋าได่ตอ้ งย้ายไปอยูท่ ฝ'ี รังเศสแล้
'
วไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีก
เลย นําท่านชม หุบเขาแห่งความรัก เมือ' ก่อนเชื'อกันว่า เป็ นบริเวณทีบ' รรดาจักรพรรดิ
โปรดปรานมาล่าสัตว์ในช่วงฤดูทอ'ี ากาศดีๆ ปจั จุบนั นี5กลายเป็ น หุบเขาแห่งความรักซึง' ชื'อนี5
ได้มาจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดาลัดทีน' ิยมมาพลอดรักกันทีน' 'ี ทีม' ลี กั ษณะเป็ นสวน
สวยงามถูกประดับตกแต่งด้วยมวลดอกไม้นานาชนิด ตัง5 อยูท่ ่ามกลางหุบเขาและทะเลสาบ
ทิวทัศน์สวยงามมาก เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็ นทีร' ะลึกกับบรรยากาศธรรมชาติทส'ี รรสร้างมา
อย่างวิจติ รบรรจง จากนัน5 นํ าท่านชม โบสถ์ไก่ (Chicken Church) โบสถ์สไตล์ฝรังเศสที
'
'
ใหญ่และสวยงามโดดเด่นเป็ นสง่า และเป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองดาลัด จุดเด่นคือบน
ยอดวิหารของโบสถ์มกี งั หันบอกทิศทางลมเป็ นรูปไก่ ด้านหลังวิหารแห่งนี5มสี วนสวยและ
บ้านพักทีส' ามารถมองเห็นทิวทัศน์ดา้ นหนึ'งของเมืองดาลัดอย่างน่ าตื'นตาตื'นใจยิง' นัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน5 นําท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (ระยะทางประมาณ QRS กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ T ชัวโมง)
'
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมระดับ 0 ดาว หรือระดับเที ยบเท่า

วันทีสาม
เช้า

มุยเน่ – ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง- โฮจิ มินห์ - ตลาดเบนถัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที(ยง

คํา

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวครีมอันสวยงามสุดขอบฟ้า เหมือน
ทะเลทรายซาฮารา ให้ท่านอิสระกับการถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม ราคาทัวร์ไม่
รวมค่ากิ จกรรมต่ างๆ อาทิ เช่นรถ ATV ตะลุยทะเลทราย แบบนัง( ` คน a" นาที
b,""" บาท และ b,d"" บาทนัง( รถจี[ฟชมวิ วบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ b คันนัง( ได้ #
คน b,`"" บาท จากนัน5 นํ าท่านชม ทะเลทรายแดง ทีเ' กิดจาการรวมตัวของทรายสีแดงที'
เกิดจากสนิมเหล็กจนเป็ นบริเวณกว้าง
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บภาพ
บรรยากาศอันสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ นครโฮจิ มินห์ (ระยะทาง USS กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ T
ชัวโมง)นครโฮจิ
'
มนิ ห์ เดิมชื'อ ไซ่งอ่ น เคยเป็ นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เป็ นเมืองท่าที'
ใหญ่ทส'ี ุดของเวียดนาม มีแม่น5ํ าไซ่งอ่ นไหลผ่านยาว RS กิโลเมตน ปจั จุบนั เป็ นเมือง
ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ ทีเ' จริญรุดหน้ากว่าเมืองอื'นๆ ในประเทศเวียดนาม
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมระดับ 0 ดาว หรือระดับเที ยบเท่า

วันทีสี
เช้า

เที(ยง

อุโมงค์ก๋จู ี - โฮจิ มินห์ - ไชน่ าทาวน์ - วัดเทียนเฮา - ตลาดเบนถัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ก๋จู ี ตัง5 อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโฮจิมนิ ห์ ประเทศ
เวียดนาม เป็ นระยะทาง 60 กิโลเมตร ปจั จุบนั อุโมงค์กู๋จนี บั เป็ นสถานทีท' ่องเทีย' วทาง
ประวัตศิ าสตร์ยอดนิยมของชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ เนื'องจากมีประวัตคิ วามเป็ นมา
ยาวนาน ซึง' ในสมัยสงครามเวียดนาม อุโมงค์กู๋จแี ห่งนี5เคยถูกใช้เป็ นทีห' ลบภัย และเป็ นที'
สําหรับประชุมกองกําลังเวียดกงในสมัยนัน5 ภายในอุโมงค์ใต้ดนิ ถูกขุดเชื'อมต่อกันเป็ น
โครงข่ายซึง' มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และมีความลึกถึง 3 ชัน5 โดยพืน5 ทีด' า้ นใน
ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลสนาม ศูนย์บงั คับการ คลังอาวุธ ห้องครัว และประตูกบั ดักเป็ น
จํานวนมาก แม้ในปจั จุบนั อุโมงกู๋จจี ะไม่ได้ถูกใช้เพื'อการสงครามดังเช่นในอดีต แต่กย็ งั คง
หลงเหลือร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์อนั น่ าจดจํา ทีด' งึ ดูดให้นกั ท่องเทีย' วและผูส้ นใจต่างเดิน
ทางเข้าไปเทีย' วชมอย่างไม่ขาดสาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ย่าน ไชน่ าทาวน์ ชมวิธชี วี ติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในเวียดนาม และชม
วัดเทียนเฮา หรือวัดเจ้าแม่สวรรค์ วัดจีนในเขตไชน่ าทาวน์ เป็ นวัดเก่าแก่ทส'ี ร้างอุทศิ
ให้กบั แม่พระผูค้ ุม้ ครองชาวเรือ เป็ นวัดทีช' าวประมงและผูป้ ระกอบอาชีพเกีย' วกับทะเลให้

<.30น.
21.0 น.
. E น.

ความนับถือกันเป็ นอย่างมาก ชาวเวียดนามเชื'อว่าเทพีองค์น5ีมกี อ้ นเมฆเป็ นพาหนะ เพื'อ
ช่วยคุม้ ครองผูค้ นให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทัง5 ปวง คนเวียดนามจะนมัสการเจ้า
แม่เทียนเฮาด้วยธูปทีข' ดเป็ นวงกลม แขวนห้อยบนเพดาน ซึง' เมือ' จุดแล้วสามารถอยูไ่ ด้นาน
ถึง 7 วัน ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ ตลาดเบนถัน( ซึง' ตัง5 อยูใ่ จกลางเมืองโฮจิมนิ ห์ เป็ นตลาด
ทีม' ขี นาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ทน'ี 'ีมสี นิ ค้าสารพัด ทัง5 สินค้าพืน5 เมือง สินค้าชื'อดังของ
เวียดนาม ของฝากของทีร' ะลึก อาหาร เครือ' งดื'มต่างๆ (อิสระอาหารเย็นเพื'อความสะดวกใน
การช้อปปิ5ง) ทางเรามีบริการ บั ]นหมี' (Banh Mi) แซนด์วชิ เวียดนาม ให้ท่านได้ทดลอง
ก่อนกลับบ้าน
นําท่ านเดิ นทางสู่สนามบิ น เติ น เซิ น ยัต
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชียเทียวบิ นที FD659
เดิ นทางถึงท่ าอากาศยานสนามบิ นดอนเมือง โดยสวัสดิ ภาพ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

กําหนดการเดินทาง H- ตุลาคม
อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ
สําหรับท่านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่านละ

ราคารวมตั Rวเครืองบิ น
,HEE.- บาท
3,000.- บาท

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 900 บาท /ทริป/ต่อท่าน
รบกวนชําระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครังJ จะต้องมีผโ้ ู ดยสารจํานวน
ท่านขึJนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จํานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิL ในการเลือนการเดิ นทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนันJ ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิL ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนีJ รวม
1. ค่าตั #วโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
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
ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุตากว่
ํ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึJนไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึงเดี ยว ***
6. ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที พฤษภาคม
และท่านต้องชําระเพิมเติม ใน
กรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิม

อัตราค่าบริ การนีJ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สําหรับ
ท่านทีถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
5. ค่าทิ ปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ น หัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 900 บาท /ทริ ป/ต่ อท่าน รบกวนชําระ
พร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
เงือนไขการชําระเงิ น : กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท และชําระส่วนที เหลือก่อนการเดิ นทาง
วันทําการ
การยกเลิ ก : ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Aในการคืนเงินมัดจําทังหมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Aในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก่ บั สภาพอากาศ
การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน
เป็ นสําคัญทีสุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีปุ่น / การนํ า
สิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย รวมถึงภัย
ธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึงทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือ
บางส่วน นอกจากนีทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Aในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก่ บั
อัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือทางสาย
การบินและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้แล้วเท่านัน
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมีเหตุทาํ
ให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ Aในการคืนเงินหรือไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่ วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ

