


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินตัน	เซิน	นึก	หรือ	สนามบินโฮจิมินห	-
กรุงโฮจิมินหซิตี้	หรือ	นครโฮจิมินห	-	เมืองกูจี	-	อุโมงกูจี	-	แมน้ํา
ไซงอน	-	การแสดงพื้นเมือง

พักที่	HOANG
PHU	GIA	HOTEL
หรือเทียบเทา
ระดับ	3	ดาว

2 เมืองฟานเถียต	-	หาดมุยเน	-	ทะเลทรายแดง	-	ทะเลทรายขาว	-
ลําธารนางฟา

พักที่	TIEN	DAT
MUINE	รีสอรท
ติดริมทะเล	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองดาลัด	-	บานเพี้ยน(Crazy	House)	-	พระราชวังฤดูรอน	จักรพร
รดิเ์บาได	-	กระเชาไฟฟาเคเบิลคาร	-	วัดตัก๊ลัม	-	สวนดอกไมเมือง
หนาว	-	ตลาดไนทบาซาร

พักที่
VIETSOVPETRO
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

4
เมืองดาลัด	-	กรุงโฮจิมินหซิตี้	หรือ	นครโฮจิมินห	-	อนุสาวรียทาน
ประธานโฮจิมินห	-	โบสถนอรทเทรอดาม	-	ศาลาไปรษณียกลาง	-
ตลาดเบนถัน	-	สนามบินตัน	เซิน	นึก	หรือ	สนามบินโฮจิมินห	-	สนาม
บินดอนเมือง



ชวงเชา
04.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ขาออก	ชัน้	2	เคาทเตอรสายการบินไทยแอร

เอเชียประตู	2	Thai	AirAsia	(FD)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน	(รับชุดของแถมทีห่ัวหนา
ทัวร	ณ	วันเดินทาง)
07.55	น.	ออกเดินทางสู	นครโฮจิมินทโดยเทีย่วบิน	FD	650	(บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบน

เครื่อง)
09.15	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	Tan	Son	Nhat	นครโฮจิมินห	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอย

แลว	(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม	เทากับประเทศไทย)
นําทานเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสูตัวเมือง	นครโฮจิมินห
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	**พิเศษ!!อาหารบุฟเฟ ตนานาชาติ

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	หมูบานกูจี	ชม	อุโมงคกูจี	อุโมงคของชาวเวียดกงที่ขุดขึน้ขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทํา

สงครามกับทหารเวียดนามใตและกองทัพอเมริกัน	รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนาม
จะตองใชชีวิตอยูภายใตอุโมงคน้ี	ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยูภายใตอุโมงคน้ีถึง	80,000	คน	ใน
ระหวางการเกิดสงครามและยังเคยใชเป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย	ซึ่งมีความยาวกวา	200
กิโลเมตรและอุโมงคน้ียังสามารถทะลุออกแมน้ําไซงอนไดดวย	รอมชมภาพถายและวีดีโอของเหตุการณจริงใน
ชวงของสงคราม

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	พิเศษ	รับประทานอาหารคํ่าพรอมชมโชวบนเรือ
ลองเรือชมความงามของแมน้ําไซงอน	แมน้ําสายหลักของนครโฮจิมินหพรอมขับกลอมดวยเสียงเพลงจาก

นักรองชาวพื้นเมืองชมโชวการแสดงจากสาวเวียดนามใหผอนคลายสบา	อารมณ	โดยโชวตางๆจะผลัดเปลี่ยน
กันไปในแตละวัน	เป็นภัตตาคารลอยน้ํา	ที่อยูบนเรือขนาดใหญ	2-3	ชั้น	ใชเวลาลองตามลําแมน้ําไซงอนชม
ทัศนียภาพสองฝ่ังที่สวยงามยามคํ่าคืน	ประมาณ	1	ชั่วโมง
นําทานเขาสูที่พัก	โรงแรม	HOANG	PHU	GIA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ทาอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตถือกําเนิดขึน้เมื่อตนทศวรรษที่	1930
(พ.ศ.	2473-2482)	โดยรัฐบาลภายใตอาณตัิของฝรั่งเศสไดสรางสนามบิน
ขนาดเล็กขึน้ในหมูบานเตินเซินเญิ้ต	จึงเป็นที่รูจักในชื่อวา	สนามบินเติน
เซินเญิ้ต



รับชุดของแถมทีห่ัวหนาทัวร	ณ	วันเดินทาง
บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

อาจจะไมใชเมืองหลวง	แตเป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนาม	และเลนบทสําคัญ
ในสงครามเวียดนาม	ไดผานการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง	แตชื่อที่คนจดจําก็คือ
เมืองไซงอน	เป็นเมืองใหญที่สุดของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยูบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง	โฮจิมินหเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
จากประชากรรอยละ	7.5	ของประเทศ	แตมีจีดีพีถึงรอยละ	20.2	และการลงทุน
จากตางประเทศมากถึงรอยละ	34.9	ของทั้งประเทศ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	**พิเศษ!!อาหารบุฟเฟตนานาชาติ

เมืองใตพิภพ	อยูอําเภอกูจี	อยูหางจากโฮจิมินหซิตี้ประมาณ	40	กิโลเมตร	เป็น
เมืองที่มีอุโมงค	ที่มีประวัติยาวนาน	ตั้งแตสมัยสงครามเวียดนาม	ใชเป็นที่หลบ
ภัยจากระเบิด	และเป็นที่สําหรับประชุมของกองกําลังเวียดกงในสมัยที่รบกับ
สหรัฐอเมริกา	อุโมงคถูกสรางขึน้ใหมีหลายชั้นและแตละชั้นจะมีระบบกรอง
อากาศที่มีประสิทธิภาพ	เพื่อความอยูรอดของทหาร	ภายในอุโมงค	สวนภายใน
ของอุโมงคประกอบไปดวยโรงพยาบาล	หองประชุม	และหองพัก	สําหรับนัก
ทองเที่ยวที่เดินทางมาจะไดรับชมหนังสั้นที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสงคราม
เวียดนามกอน	เพื่อจะไดเขาใจความเป็นมาทางประวัติศาสตรไดงายขึน้	นับได
วาเป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวอยางลนหลาม

เป็นอุโมงคที่ถูกขุดโดยกลุมทหารเวียดค็อง	ซึ่งถูกใชเป็นฐานทัพชวงสงคราม
เวียดนาม	ซึ่งหลังจากสงครามจบ	รัฐบาลไดบุรณะอุโมงคใหเปนแหลงทอง
เที่ยว	และประกาศใหเป็น	อนุสรณสถาน

	บริการอาหารคํ่า	พิเศษ	รับประทานอาหารคํ่าพรอมชมโชวบนเรือ
	พักที่	HOANG	PHU	GIA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

เป็นแมน้ําที่วิ่งผานเมืองโฮจิมินห	ซึ่งเป็นทั้งแหลงน้ําหลัก	และที่ตั้งของทาเรือ
สําคัญประจําเมือง	มีบริการลองเรือเป็นเอกลักษณของแมน้ําแหงน้ี	เป็นเมือง
ใหญที่สุดของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยูบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง	โฮจิ
มินหเป็นศูนยกลางทาง	เศรษฐกิจของเวียดนาม	และมีการลงทุนจากตาง
ประเทศมากถึงรอยละ	34.9	ของทั้งประเทศ

การแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ	ทั้งเสียงดนตรี	ที่มาจากเครื่อง
ดนตรีดีดสีตีเป า	และเสียงรองขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม	โดยแตละชุดจะ
มีการอธิบายที่มาที่ไป	มีทั้งเพลงรอง	เพลงเกี้ยวพาราสี	และเพลงรําหรือเพลง
เตน	สวนเครื่องดนตรี	3	ชิ้นประกอบดวยพิณ	2	สาย	กูเจิง	และพิณน้ําเตาสาย
เดี่ยว	นอกจากน้ียังมีเครื่องเคาะเขาจังหวะจากบรรดาสาวๆ	ไดแกไมตีกระทบ
2	คู	และถวยชาใบเล็ก	4	ใบ



ชวงเชา
07.00	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู	มุยเน	จังหวัดฟานเทียด	(PhanThiet)	ระยะทางประมาณ	250	ก.ม.	(ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ	4	ชม.ครึ่ง)	ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติ	วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม	ชาวบานจะประกอบอาชีพ
ทําไร	ทําสวน	เป็นวิถิชีวิตที่เรียบงาย	สิ่งที่ทานจะไดสัมผัสคือ	การจราจรที่คับคั่งเต็มไปดวยจักรยานยนต	ใน
เมืองโฮจิมินหซิตี้ที่มีมาที่สุดในโลก	ประมาณ	7	ลานคัน	สิ่งแรกที่จะติดตราตรึงใจและคงอยูในโสตประสาทคุณมิ
รูลืมคือ	"เสียงแตรรถ"	หลังจากน้ันเมื่อเดินทางถึงจังหวัดฟานเทียด	หรือเรียกอีก	ชื่อวา	“มุยเน”บรรยากาศคลาย
ๆ	เกาะชางในเมืองไทย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชมความงดงามของ	ทะเลทรายแดง	(Red	Sand	Dune)	สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก

และอยูใกลชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับแปง	เนินทรายจะเปลี่ยนรูปรางไปตามแรงลมที่พัด
ผานมาชมและสัมผัส	ความยิ่งใหญเม็ดทรายละเอียดสีแดงของ	ทะเลทรายขาว	(White	Sand	Dune)	หรือที่

เรียกวาทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญที่สุดของเวียดนาม	หรือ	ซาฮาราแหงเวียดนาม	(แถมฟรีคารถจิฟ๊
เทีย่วชมทะเลทราย)
พาชม	ลําธารนางฟ า	Fairy	Stream	ลําธารน้ําสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผานโตรกหนาผาไปยังทะเล	ดินใน

บริเวณลําธารที่น้ําไหลผานไปมีลักษณะเน้ือละเอียดเป็นดินสีแดงอมสมตัดกับเมฆขาว

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่าทีห่องอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	TIEN	DAT	MUINE	รีสอรทติดริมทะเล	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง	และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดบิ่ญถวน
(Binh	Thuan)	อีกหน่ึงจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของทิวทัศนและหาดทรายที่
สวยงาม	โดยจังหวัดบิ่ญถวนน้ันตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเวียดนาม	และ
อยูจากโฮจิมินหซิตี้ไปทางทิศเหนือ	ประมาณ	200	กิโลเมตร	ฟานเถียต”เป็น
เมืองหลวงของจังหวัด	Binh	Thuan	อยูไมไกลจากมุยเนที่มีชื่อเสียงดานทิวทัศน
สวยงามแตที่น่ีดูเหมือนเป็นชุมชนที่หนาแนน	และมีความเป็นเมืองกวามุยเน
พอสมควร	ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นภาพผมวานาจะประมาณมุยเนเป็นบาง
แสน	สวนฟานเถียตก็เปรียบเหมือนตัวเมืองชลบุรีน่ันละครับ	นอกเมืองน้ีจะ
เป็นเมืองริมทะเลและมีการทําประมงอยางแพรหลาย	ในชวงสงคราม
เวียดนามที่แถวน้ีเคยเป็นฐานที่มั่นแหงหน่ึงของกองทัพสหรัฐอีกดวยฟาน
เถียตเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการทําประมง	จึงเห็นชาวประมงกําลังทํางาน
กันตลอดทั้งชายฝ่ัง	สวนใหญกําลังชวยกันสาวอวนขึน้มาจากทะเล

เมืองทางตอนใตของเวียดนาม	ซึ่งเป็นแหลงทองเที่ยวที่มีชาวรัสเซียเยอะ
ธุรกิจทองถิ่น	และรานคามากมายน้ันเป็นของชาวรัสเซีย	กลายเป็นสถานที่
ทองเที่ยวดังๆเมื่อ	ปี	2538	ซึ่งคนแหกันไปดู	สุริยุปราคา

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



แถมฟรีคารถจิฟ๊เทีย่วชมทะเลทราย

ทะเลทรายแดงซึ่งมีความสวยงาม	สามารถเขาไปเดินเลนเพื่อชมความงามได

ทะเลทรายขาวที่ไมนามีอยูในเวียดนาม	มีความสวยงามและรูปทรงที่เปลี่ยน
ไปเรื่อยๆ	สามารถเชารถไปเที่ยวชมได

เป็นกระแสน้ําที่สูงแคระดับขอเทา	เป็นน้ําผสมทรายแดงทําใหดูเหมือนโคลน
แดง	แตมีความเย็นสบายเมื่อเดินดวยเทาเปลา	และระหวางทางจะมีหินทรง
แปลกธรรมชาติ	ที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ

	บริการอาหารคํ่าที่หองอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TIEN	DAT	MUINE	รีสอรทติดริมทะเล	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
07.00	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู	เมืองดาลัด	ระยะทางประมาณ	180	ก.ม.(ประมาณ	4	ชม.ครึ่ง)	ระหวางทางทานจะไดสัมผัส

บรรยากาศรอบๆขุนเขา	ไปเรื่อยๆ	ซึ่งทานจะเห็น	ไรแกวมังกร	ไรกาแฟ	ซึ่งเสนทางที่นําทานไปจะผานเขาหลาย
ลูกเป็นเสนทางที่สะดวกสบาย	เมื่อเดินทางถึง	ดาลัท	ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกลาวขานวาเป็นเมืองแหง	“ปารีสตะวัน
ออก”	เมืองแหงดอกไม	เมืองแหงดอกไมผลิ	เมืองแหงความรัก	“	ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น
เพราะเมืองน้ีอยูบนเขาสูงถึง	1500	เมตรจากระดับน้ําทะเล	เลยไดเป็นสถานที่พักรอนของชาวฝรั่งเศส	เมือ
งดาลัท	อากาศจะหนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ	ชวงเดือน	ตุลาคม	–	มีนาคม	และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม	ทุกๆ
เดือน	ธันวาคมของทุกปี	บางเดือนทานจะเห็นดอก	ซากุระ	ที่เมืองดาลัท
นําทานเขาชม	บานเพี้ยน	(Crazy	House)	บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่	2

ของเวียดนาม	ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง	“Alice	in
Wonderland”

เที่ยวชม	พระราชวังฤดูรอนบาวได	(DinhBao	Dai)	ของจักรพรรดิอ์งคสุดทายของเวียดนามประทับขอ
งกษตัริยเบาไดจักรพรรดิองคสุดทายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา	ณ	เมือง
ดาลัด	ที่น่ีนับวาเป็นพระราชวังหลังสุดทายที่สรางขึน้ในสมัยฝรั่งเศสเรืองอํานาจอีกดวย!!
นําทาน	นัง่กระเชาไฟฟ า	ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูง	และนําทานไหวพระที่	วัดตัก๊ลัม	(Truc	Lam)

วัดพุทธในนิกายเซน	(ZEN)	แบบญี่ป ุน	ภายในวัดตกแตงสวยงามดวยสวนดอกไม
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย



นําทานเที่ยวชม	สวนดอกไม	เมืองหนาวดาลัด	ตั้งอยูทางทิศใตของ	ทะเลสาบชวนฮวาง	บนถนนฟูดงเตียน
หวุง	ดาลัดไดรับการขนานนามวาเป็นเมืองแหงดอกไม	ที่น่ีจะมีดอกไมบานสะพรั่งตลอดปี	สวนดอกไมเมือง
หนาวแหงน้ีสรางขึน้ในปี	พ.ศ.	2409	เพื่อใหปรึกษาดานการเกษตรกรทางภาคใต	ตอมาไดทําการรวมรวบพรรณ
ไมมากมายทั้งไมดอก	ไมประดับ	ไมตน	และกลวยไมพันธุตาง	ๆ	ซึ่งกลวยไมตัดดอกจํานวนมากถูกสงออกจาก
ดาลัด	นอกจากดอกไม	พืชผักเมืองหนาวกอสามารถปลูกไดดีไมแพกัน	ทําใหดาลัดเป็นแหลงผลิตพืชผักเมือง
หนาวของประเทศ

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่าทีห่องอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทาน	ชอปป้ิงตลาดไนทบารซาของเมืองดาลัท	ใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิด	อาทิ

ดอกไม,	เสื้อกันหนาว,ผลไมฤดูหนาวทั้งสดและแหง,	ผักนานาชนิด,	ขนมพื้นเมือง,	กาแฟและชา	เป็นตน
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก	VIETSOVPETRO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ชื่อเมืองน้ันแปลวาเมืองแหงสนพันตน	เอกลักษณของเมืองคือการชมตนสน
และยังถูกเรียกวาเมืองที่แหงใบไมผลิ	เพราะอากาศที่ไมเขากับประเทศ
เวียดนาม	ที่เย็นสะบายกําลังดีทั้งปี

ถูกสรางขึน้มาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว
"เทพนิยาย"	โดยที่ตัวตึกหนาตาออกมาเหมือนตนไม	และดวยการออกแบบ
และตกแตงภายในที่แปลกประหลาด	ทําใหขึน้ชื่อเรื่องความเพีย๊น

หน่ึงในตึกของจักรพรรดิเ์บาไดที่ยังดํารงไวอยู	ซึ่งพระราชวังน้ีเอาไวใชหลบ
รอน	แตตั้งแต	พศ2593	ฝรั่งเสศไดเขามายังเวียดนาม	และสถานที่น้ียังถูกใช
เปนสถานที่ประทับของพระราชา	และสถานที่ทําการ

น่ังกระเชาไฟฟา	ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูง

วัดตัก๊ลัมวัดพุทธในนิกายเซน	แบบญี่ป ุน	ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง	ภายใน
วัดมีสิ่งกอสรางที่สวยงาม	สะอาด	เป็นระเบียบ	ทัศนียภาพโดยรอบ	ลอมรอบ
ไปดวยดอกไมที่ผลิดอกบานสะพรั่ง	นับไดวาเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุด
ในเมืองดาลัด



	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สรางเมื่อปี	พ.ศ.	2509	เป็นสวนดอกไมขนาดใหญไกล	ทะเลสาบสวนหวง
ประมาณ	2กิโลเมตรจากใจกลางเมือง	มีดอกไมหลายชนิดใหผูเขาชมไดอิ่มเอิบ
ไปกับความสวยงาม

	บริการอาหารคํ่าที่หองอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	VIETSOVPETRO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ไนทมาเก็ต	(Dalat	at	Night)	ที่เมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดิน	ไนทมาเก็ต	ที่อยู
ริมถนนเสนลางดานหนาตลาดดาลัด	ผมเขาใจวามีทุกวันนะครับ	มีรานขาย
อาหารริมถนน	มีจักยานใหเชาป่ันเลน	มีศิลปินมารับวาดรูปเหมือน	เขียน
หนังสือภาษาเวียดนาม	mr.hotsia	ไดไปใชบริการใหเขาวาดรูปเหมือนใหรูปละ
150	บาทครับ	ดูดานลางสิเหมือนไหม	และผมยังจางใหเขาเขียนคําวา
www.hotsia.com	ดียูริกเวียดนาม	เขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับ	เป็นที่
ระลึกที่ผมมาเที่ยวถึงเมืองดาลัดแหงน้ี

ชวงเชา
07.00	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานออกเดินทางกลับสู	นครโฮจิมินห	โดยรถโคชปรับอากาศจาก	ดาลัท	สู	นครโฮจิมินท
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	จัตุรัสโฮจิมินห	และอนุสาวรียประธานาธิบดีโฮจิมินห	โบสถนอรธเธอดัม	อายุกวา100	ปี

กอสรางแบบ	NEO-ROMAN	นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณแบบที่สุดแหงหน่ึงของโฮจิมินหซิตี้	ชมความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมตะวันตกปัจจุบันใชเป็นหอสวดมนตสําหรับผูที่เป็นคริสตศาสนิกชน
เชิญทานถายภาพไวเป็นที่ระลึกนําทานชม	ทีท่ําการไปรษณียกลาง	ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโล

เนียล
หลังจากน้ันนําทานชอปป้ิงที่	ตลาดเบนถัน	ตลาดสินคาพื้นเมืองเชน	รองเทา	คริสตัล	กระเปา	ของที่ระลึก

สิ่งของเครื่องใชตาง	ๆ	มากมาย
สมควรเวลาเดินสู	สนามบินTan	Son	Nhat

ชวงคํ่า
21.35	น.	ออกเดินทางกลับ	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD	659

(บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



ชื่อเมืองน้ันแปลวาเมืองแหงสนพันตน	เอกลักษณของเมืองคือการชมตนสน
และยังถูกเรียกวาเมืองที่แหงใบไมผลิ	เพราะอากาศที่ไมเขากับประเทศ
เวียดนาม	ที่เย็นสะบายกําลังดีทั้งปี

อาจจะไมใชเมืองหลวง	แตเป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนาม	และเลนบทสําคัญ
ในสงครามเวียดนาม	ไดผานการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง	แตชื่อที่คนจดจําก็คือ
เมืองไซงอน	เป็นเมืองใหญที่สุดของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยูบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง	โฮจิมินหเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
จากประชากรรอยละ	7.5	ของประเทศ	แตมีจีดีพีถึงรอยละ	20.2	และการลงทุน
จากตางประเทศมากถึงรอยละ	34.9	ของทั้งประเทศ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ศาลาทําการเมืองโฮจิมินห	หรือ	เมื่อกอนชื่อวา	Hôtel	de	Ville	de	Saïgon
(ภาษาฝรั่งเศส)	สรางเมื่อ	2445-2451	โดยชาวฝรั่งเศสในสไตลยุโรป	เพื่อเมือง
ไซงอน	และไดถูกนํามาเปลี่ยนชื่อเมื่อปี	พ.ศ.	2518	โดยรัฐบาลประชาชน

ตั้งอยูบริเวณกลางเมือง	บนถนน	Han	Thuyen	ไดรับการกอสรางตั้งแตปี	พ.ศ.
2420	ใชระยะเวลาการสราง	6	ปี	โบสถน้ีไมมีการประดับดวยกระจกสีเหมือน
โบสถคริสตที่อื่น	เพราะไดรับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่	2	สําหรับ
โบสถแหงน้ีไดรับการยกยองวามีความงดงามมากที่สุดแหงหน่ึงใน	เวียตนาม
โดยในแตละวันมีนักทองเที่ยวมาเยือนมากมาย	ลักษณะของตัวโบสถเป็นรูป
แบบของสมัยอาณานิคม	มีหอคอยคูสี่เหลี่ยมอยูดานบนสูง	40	เมตร	เป็น
เอกลักษณที่งดงามของโบสถแหงน้ี	ดานหนาโบสถมีรูปป้ันขนาดใหญสีขาว
เดนเป็นสงาของพระแมมารี	นักทองเที่ยวนิยมเขามาชมกันมาก	เพราะเป็น
เสมือนสัญลักษณรวม	อันหมายถึงการเขามาของตะวันตก	และเป็นสัญลักษณ
ที่สําคัญอยางหน่ึงของโฮจิมินห

ตั้ง	อยูบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห	ใกลกับโบสถนอรทเธอดาม	ไดรับการ
กอสรางขึน้เมื่อ	ปี	พ.ศ.	2439	เสร็จในปี	พ.ศ.	2444	มีการออกแบบและกอสราง
ในสไตลฝรั่งเศสและไดรับการออกแบบตกแตงอยางงดงาม	ดวยกระจกสี	เป็น
ไปรษณียที่ใหญที่สุดในเวียตนาม	มีความโอโถงและออนชอยทวามั่นคง	จน
ทําใหนักออกแบบมากมายตองมาศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบตกแตง
อาคาร	แหงน้ี	ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพแผนที่ทางทะเลโบราณ	และ
ภาพของอดีตผูนําประเทศโฮจิมินห	มีการบริการทั้งการสงจดหมาย	แสตมป
เพื่อการสะสม	โปสการด	โทรศัพทระหวางประเทศในอัตราคาบริการ
มาตรฐานเป็นที่ทําการไปรษณียของเมืองไซงอน	หรือ	เมืองโฮจิมินห	ซึ่งสราง
ขึน้มาโดยชาวฝรั่งเศสตั้งแตสมัยที่ยังอยูภายใตอํานาจ	ใกลๆกับโบสถแหงไซ
งอน



บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นตลาดที่มีประวัติยาวนาน	ซึ่งเมื่อกอนเปนแคเพียงพอคาขางถนนที่ยืนรวม
กันไกลๆกับแมน้ําไซงอน	เป็นตลาดหลักๆของเมืองโฮจิมินห	ซึ่งถูกเปลี่ยน
สถานที่ตั้งมาอยูจุดลาสุด	และถูกตั้งชื่อวา	"ตลาดเบนถัน"

ทาอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตถือกําเนิดขึน้เมื่อตนทศวรรษที่	1930
(พ.ศ.	2473-2482)	โดยรัฐบาลภายใตอาณตัิของฝรั่งเศสไดสรางสนามบิน
ขนาดเล็กขึน้ในหมูบานเตินเซินเญิ้ต	จึงเป็นที่รูจักในชื่อวา	สนามบินเติน
เซินเญิ้ต

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน
เอง**
1.	บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เที่ยวบิน	,	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได	)
4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัด

หยุดงาน,การกอจลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง
หรือ	เจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ	(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว

ซึง่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเทีย่ว	(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิด
เหตุสุดวิสัย	ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร)
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
8.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา

งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
11.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไม

ครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(15	ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ	ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
12.	คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมี่ผูเดินทางไมถึง	10	ทานไมมีหัวหนา

ทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานทราบลวงหนา	7	วันกอนการเดินทาง

กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท	สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา	15	วัน	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ	(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง	21	วัน)

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
2.	ที่พักโรงแรมตามรายการ	3	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
3.	อาหารตามรายการระบุ	(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
4.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
5.	คารถโคชรับ	-	สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.	คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
7.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
8.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด	(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)
9.	คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบ



1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ
4.	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ
5.	คาทิปไกดทองถิน่,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ	600	บาท/	ทริป/	ลูกทัวร	1	ทาน	(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศคะ)
6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ	(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไม

บังคับทิปคะ)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1.	ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,	วันหยุดนักขัตฤกษ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น
2.	ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%	และริบเงินมัดจําทั้งหมด
3.	ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง	ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
เงินทุกกรณี
	5.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด


