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วนัที1่ กรงุเทพ-โฮจมินิห-์ฟานเทยีต-ทะเลทรายมยุเน ่
03.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

05.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่
SL176 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงโฮจมินิห ์หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านสูต่ัวเมอืง
โฮจมินิห ์เมอืงใหญ่อันดับหนึง่ของประเทศเวยีดนาม ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณดนิดอนสามเหลีย่ม
ปากแมน่ ้าโขง เป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศ  
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (เมนเูฝอ เวยีดนาม) 
น าท่านเดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศสู ่เมอืง
มุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล  (ระยะทาง
ประมาณ  200 กม.ใชเ้วลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.)  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟานเทยีต เป็นเมอืง
ชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสวยงามและมีชือ่เสยีงทางภาคใตข้อง
เวียดนาม  ร ะหว่างการ เดินทางผ่ านชม
ธรรมชาติและวิถีชีว ิตความเป็นอยู่ของชาว
เวยีดนาม น าท่านสมัผสัอากาศบรสิุทธิ ์ณ 
ทา่เรอืมยุเน่ ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบ
ชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลัง
อ อ กห าปล า ใ นย า มค ่ า คื น  น า ท่ า นช ม 
ทะเลทรายแดง  ทีเ่กดิจากการรวมตัวกันของ
ทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งที่มี
ชือ่เสยีงของเมอืงมุยเน่ แลว้น าท่าน ชม “แก
รนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้า
และลมเป็นล าธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้น
เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน าท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนนิภูเขาทรายสขีาวกระจ่างตา
กวา้งใหญส่ดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไมไ่กลกันมี
แหลง่น ้าจดื (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กท่องเทีย่วใชพั้กผอ่น  ถ่ายรูป และชมววิ ทีท่่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไมว่า่จะเป็น เชา่รถจี๊ป หรอืรถ ATV ตะลยุเนนิทราย หรอื
สนุกสนานกับการเลน่แซนดด์นูลืน่ไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร (คา่ใชจ้า่ยในการ
กจิกรรมตา่งๆ ไมร่วมในคา่บรกิารทัวร)์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Peace Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที2่ มยุเน-่โฮจมินิห-์ท าเนยีบอสิรภาพ-ไชนา่ทาวน-์วดัเทยีนหา่ว-ตลาดเบนถนั-
ลอ่งเรอืแมน่ า้ไซง่อ่น 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
ออกเดนิทางกลับสูเ่มอืงโฮจมินิห ์ระหวา่งทาง
ชมหมู่บา้นชาวประมง ที่ใชเ้รอืกระทะออกหา
ปลาในหนา้น ้ าตื้น น าท ่านชม โบสถน์อร ์
ทเทรอดาม โบสถห์ลังคาสงูทีส่รา้งในสมัย
อาณานคิมฝรั่งเศส เพือ่ใหเ้ป็นโบสถป์ระจ า
เมอืงไซง่ ่อน สรา้งตามแบบของฝรั ่งเศส
จากนัน้ชม ไปรษณียก์ลาง ทีย่ ังคงความ
งดงามตามสถาปัตยกร รมดั ง้ เด มิ  ท ่าน
สามารถสง่ไปรษณียก์ลับมายังประเทศไทย
เพือ่เป็นของทีร่ะลกึได ้ชมอนุสาวรยีท์า่นประธานาธบิดโีฮจมินิห  ์ตัง้อยู่ดา้นหนา้ศาลา
กลาง ก่อสรา้งดว้ย สถาปัตยากรรมแบบฝร่ังเศส 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร บฟุเฟตน์านาชาต ิ
  น าท่านสู่ ท าเนยีบอสิรภาพ เคยเป็นท าเนียบ

ของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต  ้และ
ท าเนียบของผูว้่าการฝร่ังเศส ซึ่ง เปิดเป็น
พพิธิภัณฑใ์นปัจจุบันนี้ ชัน้ลา่งเป็นหอ้งจัดเลีย้ง 
หอ้งโถงใหญท่ีรั่ฐบาลเวยีดนามใตป้ระกาศยอม
แพ ้ชัน้สองเป็นหอ้งรับรองของประธานาธบิดตี
รันวันเฮอืง หอ้งพักของประธานาธบิดเีหงยีนวัน
เทียว หอ้งอาหาร หอ้งสวดมนตค์าทอลกิ ชัน้
สามเป็นหอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิดี ชัน้
สีเ่ป็นหอ้งฉายภาพยนตรส์่วนตัว และลานจอด
เฮลคิอปเตอร์ซ ึง่มองลงไปขา้งล่างจะเห็นทิวทัศน์งดงามของถนนเลหย่วนไดช้ัดเจน 
จากนั้นน าท่านสู่ ย่านไชน่าทาวน  ์ชม วัดเทียนหาว หรือ วดัเจา้แมส่วรรค ์ถือเป็นวัด
เก่าแก่อายุเกอืบ 300 ปีเลยทีเดยีว ซึง่วัดแห่งนี้เป็นวัดจีนอันเป็นที่เคารพบูชาของชาว
เวยีดนามเชือ้สายจนี สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้ับแมพ่ระผูคุ้ม้ครองชาวเรอื เปรยีบไดก้ับศาลเจา้
แม่ทับทมิในเมอืงไทย นอกจากนี้วัดเทยีนหาวยังโดดเด่นไปดว้ยรูปเคารพเจา้แม่ทับทมิ 
เทพเจา้กวนอู และรูปเคารพ เทวรูปอืน่ๆ อกีหลายองค ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลาด
เบนถนั ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโอจมินิห ์เป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่และมอีายุเกอืบรอ้ยปี 
ทีน่ี ้มสีนิคา้สารพัดชนดิทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้น าเขา้ ของทีร่ะลกึ อาหาร เครือ่งดืม่ 
ต่างๆ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อ่น ชมบรรยากาศสอง
ฟากฝ่ังยามค า่คนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกับวงดนตรพีืน้เมอืงที
บรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 
พักที ่Liberty Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที3่ โฮจมินิห-์กรงุเทพฯ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (แบบกลอ่ง) 
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07.55 น. ออกเดนิทางจากโฮจมินิห ์กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL177 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 
05-07 พ.ค.60 9,999  9,999  3,500  

06-08 พ.ค.60 9,999  9,999  2,500  

08-10 พ.ค.60 9,999  9,999  2,500  

10-12 พ.ค.60 9,999  9,999  2,500  

12-14 พ.ค.60 10,999  10,999  3,500  

13-15 พ.ค.60 7,999  7,999  2,500  

15-17 พ.ค.60 7,777  7,777  2,500  

17-19 พ.ค.60 7,777  7,777  2,500  

19-21 พ.ค.60 7,999  7,999  2,500  

20-22 พ.ค.60 7,999  7,999  2,500  

24-26 พ.ค.60 7,777  7,777  2,500  

26-28 พ.ค.60 7,999  7,999  2,500  

27-29 พ.ค.60 7,999  7,999  2,500  

02-04 ม.ิย.60 7,999  7,999  2,500  

03-05 ม.ิย.60 7,999  7,999  2,500  

05-07 ม.ิย.60 7,777  7,777  2,500  

09-11 ม.ิย.60 7,999  7,999  2,500  

10-12 ม.ิย.60 7,999  7,999  2,500  

16-18 ม.ิย.60 7,999  7,999  2,500  

17-19 ม.ิย.60 7,999  7,999  2,500  

23-25 ม.ิย.60 7,999  7,999  2,500  

24-26 ม.ิย.60 7,999  7,999  2,500  

08-10 ก.ค.60 9,999 9,999 3,500 

15-17 ก.ค.60 7,999 7,999 3,500 

22-24 ก.ค.60 7,999 7,999 3,500 

29-31 ก.ค.60 9,999 9,999 3,500 

05-07 ส.ค.60 7,999 7,999 3,500 

12-14 ส.ค.60 9,999 9,999 3,500 
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19-21 ส.ค.60 7,999 7,999 3,500 

26-28 ส.ค.60 7,999 7,999 3,500 

09-11 ก.ย.60 7,999 7,999 3,500 

16-18 ก.ย.60 7,999 7,999 3,500 

23-25 ก.ย.60 7,999 7,999 3,500 

30 ก.ย.-02 ต.ค.60 7,999 7,999 3,500 

07-09 ต.ค.60 8,999 8,999 3,500 

14-16 ต.ค.60 8,999 8,999 3,500 

21-23 ต.ค.60 10,999 10,999 3,500 

28-30 ต.ค.60 8,999 8,999 3,500 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/450 บาทตอ่ทปิ 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิยอดเต็มจ านวนส าหรับ

ราคาโปรโมชัน่ พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่

พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล

คณะทัวรทั์ง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง

นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 


