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วนัที1่ กรงุเทพ-โฮจมินิห-์ฟานเทยีต-ทะเลทรายมุยเน่ 
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03.00 น. คณะพร ้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง
เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทีข่อง
บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

05.10 น. ออกเดินทางสู่เม ืองโฮจิม ินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน
ไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL176 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง
ประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงโฮจมินิห ์หลังผา่นพธิีตรวจคนเขา้เมือง
แลว้ น าทา่นสูต่ัวเมืองโฮจมิินห ์เมืองใหญอั่นดับหนึ่งของประเทศ
เวียดนาม ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณดินดอนสามเหลีย่มปากแม่น ้าโขง เป็น

ศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า (เมนูเฝอ เวียดนาม) 

น าทา่นชม  โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลังคาสงูทีส่รา้งในสมัย

ทีเ่วียดนามยังอยูใ่นอาณานิคมของ ฝร่ังเศส โดยสรา้งเพือ่ใหเ้ป็นโบสถป์ระจ าเมืองไซง่่อน
และไดส้รา้งตามตน้แบบของประเทศฝร่ังเศสน าทา่น ชมไปรษณีย์กลาง ซึง่ถกูสรา้งขึ้น
อยา่งวิจติรตระการตา ชมอนุสาวรยี์ท่านประธานาธิบดโีฮจิมนิห ์ตัง้อยู่ดา้นหนา้ศาลา
กลาง กอ่สรา้งดว้ย สถาปัตยากรรมแบบฝร่ังเศส น าท่านชมท าเนียบอิสรภาพ เคยเป็น

ท าเนียบของอดตีประธานาธิบดีเวียดนามใต  ้และท าเนียบของผูว้่าการฝร่ังเศสทีเ่รียกว่า
ท าเนียบโนโรโดม ถกูระเบดิท าลายใน พ.ศ. 2506 แลว้ไดม้ีการสรา้งอาคารขึน้ใหม่ใหช้ื่อ
ว่าท าเนียบอิสรภาพ ออกแบบโดยโงเวียดท ูทกุวันนี้เปิดเป็นพพิิธภัณฑใ์หเ้ขา้ชมได ้ชั ้น

ลา่งเป็นหอ้งจัดเลี้ยง หอ้งโถงใหญ่ทีรั่ฐบาลเวียดนามใตป้ระกาศยอมแพ ้ชัน้สองเป็นหอ้ง
รับรองของประธานาธิบดีต รันวันเฮือง หอ้งพักของประธานนาธิบดีเหงียนวันเทียว 
หอ้งอาหาร หอ้งสวดมนตค์าทอลกิ ชัน้สามเป็นหอ้งรับรองของภริยาประธานาธิบดี ชัน้ส ี่

เป็นหอ้งฉายภาพยนต์ส ่วนตัวและลานจอดเฮลิคอบเตอร์ซึ่งมองลงไปขา้งลา่งจะเห็น
ทวิทัศน์งดงามของถนนเลหยว่นไดชั้ดเจน น าท่านเดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมอืง
มุยเน ่เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 
4 ชม.)  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟานเทียต เป็นเมือง

ชายทะเลตากอากาศและแหลง่ท่องเที่ยวที่มี
ความสวยงามและมีชือ่เสยีงทางภาคใตข้อง
เวี ยดนาม  ร ะหว่ า งการเดินทางผ่านชม
ธรรมชาตแิละวิถีชวีิตความเป็นอยู่ของชาว

เวียดนาม น าท่านสมัผสัอากาศบรสุิทธิ์ ณ 
ท่าเรอืมุยเน่ ที่อบอวนไปดว้ยบรรยากาศ
แบบชาวประมงเวียดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ัง

หลังออกหาปลาในยามค ่าค ืน  น าท่านชม 
ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการรวมตัวกัน
ของทรายสชีมพแูดงจนเป็นลานทรายกวา้งที่

มีชื่อเสยีงของเมืองมุยเน่ แลว้น าท่าน ชม 
“แกรนด์แคนย่อนแหง่เวียดนาม” ล าธาร 
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FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลึกกว่า  20 เมตร เปิด
ใหเ้ห็นชั ้นของดินและทรายหลากสี ซึง่ทัง้หมดลว้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ น าท่านสู่ 
ทะเลทรายขาว กองเนินภเูขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญส่ดุสายตา มองไปทางไหน

จะเห็นเพียงผนืทรายและทอ้งฟ้าเทา่นั้น  ไม่ไกลกันมีแหลง่น ้ าจ ืด (โอเอซสิ) ส าหรับให ้
นักทอ่งเทีย่วใชพั้กผอ่น  ถา่ยรูป และชมวิว ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็น เชา่รถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลยุเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลน่แซนดด์นูลื่น

ไถลจากจากเนินทรายสงูกว่า 40 เมตร (ค่าใชจ้า่ยในการกจิกรรมตา่งๆ ไม่รวมในคา่บริการ
ทัวร)์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ Peace Hotel หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที2่ ฟานเทยีต-ดาลทั-น ้าตกดาทนัลา-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั เมืองตากอากาศทีม่ีช ือ่เสยีงอันและโรแมนตคิทีส่ดุและของ
เวียดนามเนื่องจากตัง้อยูบ่นทีส่งูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็น

สบายตลอดทั้งปีแมก้ระทั้งในฤดูรอ้น  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส 
แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้
อ าค าร บ า้ น เ รื อ นต่ า ง ๆป ลูกสร ้า ง รูป แบ บ

สถาปัตยกรรมฝร่ังเศส เนื่องจากในสมัยอาณา
นิคม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมืองดาลัด และ
เห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งดี ทางฝร่ังเศสจงึได ้
เขา้มาพัฒนาและสรา้งเมืองดาลัด เพื่อใหเ้ป็น

เมืองตากอากาศส าหรับชาวฝร่ังเศส ถงึ ดาลัทน า
ทา่น น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผนืป่า
อันร่มรื่นเขยีวชอุ่มลงสูห่บุเขาเบือ้งล่าง เพื่อชม

และสัมผัสกับความสวยงามของ น า้ตกดาทนัลา 
(Thac Datanla) น ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มี
ชือ่เสยีง อีกหนึ่งในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนิยมของดาลัดทีไ่ม่ควรพลาด!! 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นสู ่สถานกีระเช้าไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี้เป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีทั่นสมัย

ทีส่ดุของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสงูทีส่ดุทา่นจะได ้ชมวิวของเมืองดาลัด ที่

มองเห็นได ้ทัง้เมือง ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาอันสวยงาม  น าทา่นชม วดัติก๊กลาม เป็นวัด
ทีส่รา้งอยู่บนเนินเขาเหนือ  ทะเลสาบเตวียนลาม 
แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ์  กับทิว

สนทีย่นืตน้ตระหง่านปกคลมุทกุหบุเขา จากนั้นน า
ท่านชม  พระราชว ังฤดูร้อน พระราชวังตาก
อากาศของกษัตริยเ์บ๋าได๋ จักรพรรดิอ์งคส์ ุดทา้ย
ของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวัง

สดุทา้ย ทีส่รา้งขึน้ในสมัยเรืองอ านาจของฝร่ังเศส 
ก่อนที่จะ เกิดสงครามเวี ยดนาม  แลว้ท า ให ้
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จักรพรรดิบ์า๋วไดต้อ้งลีภ้ัยไปอยูฝ่ร่ังเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมาเหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอีกเลย 
น าทา่นเดนิทางชม“หุบเขาแหง่รกั”(LoveValley) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไม ้
นานาพันธุ์ สัมผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิของหบุเขาทีม่ีความงดงาม และเป็นทีย่อด

นิยมของคูรั่กทีน่ิยมมาถา่ยรูปคูเ่ก็บไวเ้ป็นภาพแหง่ความทรงจ าทา่นยังไดเ้พลดิเพลินกับ
สวนผักและผลไมอ้ีกนานาชนิดถา้ยังมีเวลาจะน าทา่นไปท าบญุทวัีด Van Hanh ) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ Huong Rung Restaurant  พรอ้มเสรฟิไวนด์าลดั 

  จากน่ันน าท่านเดินทางสูย่ ่าน  ช้อปป้ิงตลาดไนท์บารซ์า่    ของเมืองดาลัดใหท้่านได ้
เลอืกซือ้สนิคา้ นานาชนิด ตามอัธยาศัย 
พักที ่Vietsopetro Hotel หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที3่ ดาลทั-โฮจมินิห-์ตลาดเบนถนั-ลอ่งเรอืรบัประทานอาหารแมน่ ้าไซง่อ่น 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของ
เมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มืองหนาวที่อวดโฉม 

รูปทรงและสสีันแปลกตา ซึง่เป็นสายพันธ์ มาจาก
ยโุรปสัมผัสกับบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ จากนั้น
น าทา่นเดนิทางไปสูน่ครโฮจมินิห ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านอิส ระท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั ตาม
อัธยาศัย ของฝากของทีร่ะลกึ สนิคา้เครื่องใชต้า่ง  ๆ
รวมไปถงึสนิคา้พืน้เมืองเวียดนาม 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อ่น ชมบรรยากาศสอง
ฟากฝ่ังยามค ่าคนืของเมืองโฮจมิินหซ์ติ ี ้หรือจะเลอืกสนุกสนานกับวงดนตรีพืน้เมืองที

บรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 
พักที ่Liberty Hotel หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที4่ โฮจมินิห-์กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า (แบบกลอ่ง) 

07.55 น. ออกเดนิทางจากโฮจมิินห ์กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL177 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

  
11-14 ม.ค.60 9,999 9,999 3,500 

13-16 ม.ค.60 10,999 10,999 3,500 

18-21 ม.ค.60 9,999 9,999 3,500 

20-23 ม.ค.60 10,999 10,999 3,500 

03-06 ก.พ.60 10,999 10,999 3,500 

08-11 ก.พ.60 9,999 9,999 3,500 

10-13 ก.พ.60 12,900 12,900 3,500 

15-18 ก.พ.60 9,999 9,999 3,500 
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17-20 ก.พ.60 10,999 10,999 3,500 

22-25 ก.พ.60 9,999 9,999 3,500 

24-27 ก.พ.60 10,999 10,999 3,500 

01-04 ม.ีค.60 9,999 9,999 3,500 

03-06 ม.ีค.60 10,999 10,999 3,500 

08-11 ม.ีค.60 9,999 9,999 3,500 

10-13 ม.ีค.60 10,999 10,999 3,500 

15-18 ม.ีค.60 9,999 9,999 3,500 

17-20 ม.ีค.60 10,999 10,999 3,500 

22-25 ม.ีค.60 9,999 9,999 3,500 

24-27 ม.ีค.60 10,999 10,999 3,500 

29 ม.ีค.-01 เม.ย.60 9,999 9,999 3,500 

31 ม.ีค.-03 เม.ย.60 10,999 10,999 3,500 

05-08 เม.ย.60 10,999 10,999 3,500 

07-10 เม.ย.60 10,999 10,999 3,500 

12-15 เม.ย.60 13,900 13,900 3,500 

14-17 เม.ย.60 13,900 13,900 3,500 

19-22 เม.ย.60 10,999 10,999 3,500 

21-24 เม.ย.60 10,999 10,999 3,500 

26-29 เม.ย.60 10,999 10,999 3,500 

28 เม.ย.-01 พ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

03-06 พ.ค.60 10,999 10,999 3,500 

05-08 พ.ค.60 11,999 11,999 3,500 

10-13 พ.ค.60 11,999 11,999 3,500 

12-15 พ.ค.60 11,999 11,999 3,500 

17-20 พ.ค.60 9,999 9,999 3,500 

19-22 พ.ค.60 10,999 10,999 3,500 

24-27 พ.ค.60 9,999 9,999 3,500 

26-29 พ.ค.60 10,999 10,999 3,500 

31 พ.ค.-03 ม.ิย.60 9,999 9,999 3,500 

02-05 ม.ิย.60 10,999 10,999 3,500 

07-10 ม.ิย.60 9,999 9,999 3,500 

09-12 ม.ย.60 10,999 10,999 3,500 

14-17 ม.ิย.60 9,999 9,999 3,500 

16-19 ม.ิย.60 10,999 10,999 3,500 

21-24 ม.ิย.60 9,999 9,999 3,500 

23-26 ม.ิย.60 10,999 10,999 3,500 

28 ม.ิย.-01 ก.ค.60 9,999 9,999 3,500 

30 ม.ิย.-03 ก.ค.60 10,999 10,999 3,500 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรือระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์ คา่ซักรีด คา่มินิบาร์ คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัล่ะ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

เง ือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 5,000 บาท 

พรอ้มกับเตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส ่วนทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ทา่นควร

จัดเตรียมคา่ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่

พักและตั๋วเครื่องบนิ มิฉะนั้นจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต  ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น

ออกบัตรโดยสารทกุครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

 หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดแูล

คณะทัวร์ทัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง 

 

หมายเหตุ 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง

นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนี้บริษัทฯ ยนิดคีนืเงินใหทั้ง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตสุดุวิสัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ  

ก็ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืคา่ทัวร์ทัง้หมด 


