


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินตัน	เซิน	นึก	หรือ	สนามบินโฮจิมินห	-
หาดมุยเน

พักที่	PEACH
RESORT	ระดับ
3	ดาว

2 เมืองฟานเถียต	-	ทะเลทรายแดง	-	ลําธารนางฟา	-	ทะเลทรายขาว	-
เมืองดาลัด	-	ตลาดไนทบาซาร

พักที่
VIETSOPETRO
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	4	ดาว

3 กระเชาไฟฟาเคเบิลคาร	-	วัดตัก๊ลัม	-	รถรางเวียดนาม	-	นําตกดาทันลา
-	พระราชวังฤดูรอน	จักรพรรดิเ์บาได	-	หุบเขาแหงความรัก	-	สวน
ดอกไมเมืองหนาว	-	กรุงโฮจิมินหซิตี้	หรือ	นครโฮจิมินห

พักที่	SENVIET
หรือเทียบเทา	3
ดาว

4 ยานไชนาทาว	-	วัดเทียนหาว	-	โบสถนอรทเทรอดาม	-	ศาลาไปรษณีย
กลาง	-	สุสานประธานาธิบดีโฮจีมินห	-	ตลาดเบนถัน	-	สนามบินตัน
เซิน	นึก	หรือ	สนามบินโฮจิมินห	-	สนามบินสุวรรณภูมิ



ไมมีอาหารบนเครื่อง

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
08.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสาร	ชัน้	4	ประตู	4	เคานเตอร	G

เคานเตอรสายการบิน	ไทยเวียดเจ็ทแอร	(VJ)เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยอํานวยความสะดวกแกทาน
11.30	น.	ออกเดินทางสู	โฮจิมินห	โดย	เทีย่วบินที	่VJ802	(ไมมีอาหารบนเครื่อง)
13.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินเตินเซนเหยิด	นครโฮจิมินห	เมืองใหญอันดับหน่ึงของประเทศเวียดนาม

ซึ่งตั้งอยูบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง	เป็นศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจของประเทศ	หลังผานการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําทานเดินทางตอโดยรถบัสปรับอากาศสู	เมืองมุยเน	เมืองชายหาดริมทะเล	(ระยะทางประมาณ	200

กม.ใชเวลาในการเดินทางประมาณ	4	ชม.)
รับประทานอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังจากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	PEACH	RESORT	ระดับ	3	ดาว	เชิญทานพักผอนหรือทองราตรีตาม

อัธยาศัย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

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

เมืองทางตอนใตของเวียดนาม	ซึ่งเป็นแหลงทองเที่ยวที่มีชาวรัสเซียเยอะ
ธุรกิจทองถิ่น	และรานคามากมายน้ันเป็นของชาวรัสเซีย	กลายเป็นสถานที่
ทองเที่ยวดังๆเมื่อ	ปี	2538	ซึ่งคนแหกันไปดู	สุริยุปราคา

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	PEACH	RESORT	ระดับ	3	ดาว



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	หลังอาหาร
หลังจากน้ันนําคณะทาน	ออกเดินทางไปยัง	เมืองฟานเทียต	ฟานเทียต	เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและ

แหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใตของเวียดนาม	ระหวางการเดินทางผานชมธรรมชาติ
และวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวเวียดนาม	ถึงฟานเทียต
นําทานสัมผัสอากาศบริสุทธิ	์ณ	ทาเรือมุยเน	ที่อบอวนไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแทๆ	ซึ่ง

กลับเขาฝ่ังหลังออกหาปลาในยามคํ่าคืน	จากน้ันนําทานเดินทางสู	ทะเลทรายแดง	ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
ทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกวางที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน
แลวนําทาน	ชม	“แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม”	ลําธาร	FAIRY	STREAM	ที่เกิดจากการกัดเซาะของ

น้ําและลมเป็นลําธารลึกกวา	20	เมตร	เปิดใหเห็นชั้นของดินและทรายหลากสี	ซึ่งทั้งหมดลวนเกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติ
สมควรแกเวลา	นําทาน	สู	ทะเลทรายขาว	กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา	มองไป

ทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทองฟาเทาน้ัน	ไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด	(โอเอซิส)	สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพัก
ผอน	ถายรูป	และชมวิว	ที่ทานจะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไมวาจะเป็น	เชารถจีป๊	หรือรถ	ATV	ตะลุย
เนินทราย	หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกวา	40	เมตร	(คาใชจายในการ
กิจกรรมตางๆ	ไมรวมในคาบริการทัวร)
รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย
หลังอาหาร	นําทานเดินทางไปยัง	เมือง	ดาลัด	อยูในจังหวัดลามดงดาลัดเป็นอีกหน่ึงเมืองตากอากาศที่มีชื่อ

เสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเน่ืองจากตั้งอยูบนที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ	1,500	เมตร
ทําใหอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแมกระทั้งในฤดูรอน	อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ	15-25	องศาเซสเซียส	แวดลอม
ดวยขุนเขา	ไร	กาแฟ	และสวนดอกไม	อาคารบานเรือนตางๆปลูกสรางรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส	เน่ืองจาก
ในสมัยอาณานิคม	Alexdra	Yersin	ไดคนพบเมืองดาลัด	และเห็นวาบรรยากาศคอนขางดี	ทางฝรั่งเศสจึงไดเขา
มาพัฒนาและสรางเมืองดาลัด	เพื่อใหเป็นเมืองตากอากาศสําหรับชาวฝรั่งเศส

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	Huong	Rung	Restaurant	พรอมเสริฟไวนดาลัด...
จากน่ันนําทานเดินทางสูยาน	ชอปป้ิงตลาดไนทบารซา	ของเมืองดาลัดใหทานไดเลือกซื้อสินคา	นานาชนิด

ตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	เขาทีพ่ัก	VIETSOPETRO	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	หลังอาหาร

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



ทะเลทรายแดงซึ่งมีความสวยงาม	สามารถเขาไปเดินเลนเพื่อชมความงามได

เป็นกระแสน้ําที่สูงแคระดับขอเทา	เป็นน้ําผสมทรายแดงทําใหดูเหมือนโคลน
แดง	แตมีความเย็นสบายเมื่อเดินดวยเทาเปลา	และระหวางทางจะมีหินทรง
แปลกธรรมชาติ	ที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ

ทะเลทรายขาวที่ไมนามีอยูในเวียดนาม	มีความสวยงามและรูปทรงที่เปลี่ยน
ไปเรื่อยๆ	สามารถเชารถไปเที่ยวชมได

	รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ชื่อเมืองน้ันแปลวาเมืองแหงสนพันตน	เอกลักษณของเมืองคือการชมตนสน
และยังถูกเรียกวาเมืองที่แหงใบไมผลิ	เพราะอากาศที่ไมเขากับประเทศ
เวียดนาม	ที่เย็นสะบายกําลังดีทั้งปี

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	Huong	Rung	Restaurant	พรอมเสริฟไวนดาลัด...
	พักที่	VIETSOPETRO	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

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	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําทานเดินทางสู	สถานีกระเชาไฟฟ า	เคเบิลคาร	กระเชาไฟฟาแหงน้ีเป็นกระเชาไฟฟาที่ทัน

สมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม	และมีความปลอดภัยสูงที่สุดทานจะได	ชมวิว	ของเมืองดาลัด	ที่มองเห็นได	ทั้ง
เมือง	ที่ตั้งอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม
จากน้ันนําทาน	ชม	วัดติก๊กลาม	เป็นวัดที่สรางอยูบนเนินเขาเหนือ	ทะเลสาบเตวียนลาม	แวดลอมไปดวย

ใบไมดอกไม	นานาพันธุ	กับทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา
นําทาน	นัง่รถราง	(Roller	Coaster)	ผานผืนป าอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง	เพื่อชมและสัมผัสกับ

ความสวยงามของ	น้ําตกดาทันลา	(Thac	Datanla)	น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมีชื่อเสียง	อีกหน่ึงในสถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไมควรพลาด!!
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	พระราชวังฤดูรอน	พระราชวังตากอากาศของกษตัริยเบาได	จักรพรรดิอ์งคสุดทายของ

เวียดนาม	ซึ่งสถานที่แหงน้ีเป็นพระราชวังสุดทาย	ที่สรางขึน้ในสมัยเรืองอํานาจของฝรั่งเศส	กอนที่จะเกิด
สงครามเวียดนาม	แลวทําใหจักรพรรดิบ์าวไดตองลี้ภัยไปอยูฝรั่งเศส	แลวไมไดกลับมาเหยียบผืนแผนดินบาน
เกิดอีกเลย
ตอไปจะนําทานเดินทางชม“หุบเขาแหงรัก”(LoveValley)	ที่แวดลอมไปดวยตนไมและดอกไมนานาพันธุ

สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคของหุบเขาที่มีความงดงาม	และเป็นที่ยอดนิยมของคูรักที่นิยมมาถายรูปคู
เก็บไวเป็นภาพแหงความทรงจําทานยังไดเพลิดเพลินกับสวนผักและผลไมอีกนานา
นําทานเดินทาง	ชม	สวนดอกไมเมืองหนาว	ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเมืองหนาวที่อวดโฉม	รูปทรงและ

สีสันแปลกตา	ซึ่งเป็นสายพันธ	มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก
จากน้ันนําทานเดินทางไปสู	นคร	โฮจิมินห	(ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ	6	ชม.)

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
เขาทีพ่ัก	SENVIET	หรือเทียบเทา	3	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

น่ังกระเชาไฟฟา	ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูง

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

รถรางเวียดนาม	(Roller	Coaster)	ใหทานเพลิดเพลินกับรถราง	ผานผืนป าอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง	ทาทายความหวาดเสียว



อยูหางจากตัวเมืองดาลัทไปทางทิศใตประมาณ	5	กิโลเมตร	เป็นน้ําตกไมใหญ
มากแตมีความสวยงดงามและมีหลายชั้น	เป็นแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมอยางมากจากนักทองเที่ยว

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หน่ึงในตึกของจักรพรรดิเ์บาไดที่ยังดํารงไวอยู	ซึ่งพระราชวังน้ีเอาไวใชหลบ
รอน	แตตั้งแต	พศ2593	ฝรั่งเสศไดเขามายังเวียดนาม	และสถานที่น้ียังถูกใช
เปนสถานที่ประทับของพระราชา	และสถานที่ทําการ

หุบเขาแหงความรักอยูทางทิศเหนือของทะเลสาบมาฮวาง	หรือที่ชาวเวียดนาม
เรียกกันวาทุงหลุงติงหเฉียว	เป็นผืนป าที่จักรพรรดิเบาไดเคยทรงเขามาลา
สัตวในสมัยกอน	มีลักษณะเป็นหุบเขามีทะเลสาบอยูตรงกลาง	ลอมรอบดวย
เนินเขาเตี้ย	ๆ	ที่ปกคลุมดวยตนสน	กอนจะเดินขึน้ไปยังทะเลสาบดานบนจะ
เป็นสวนสนุกมีเครื่องเลนมากมาย	มีบริการขี่มาและถายภาพเป็นที่ระลึก	หรือ
จะเลือกป่ันจักรยานน้ําในทะเลสาบ	สวนดานบนเป็นรานขายของที่ระลึก	และ
มุมสงบสําหรับพักผอน

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

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

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SENVIET	หรือเทียบเทา	3	ดาว

ชวงเชา	



บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําทานเดินทาง	ชม	เจดียหวิงเงียม	เจดีย	เกาแกและคูบานคูเมืองของชาวเวียดนาม
เดินทางผาน	ยานไชนา	ทาวน	ชมชีวติความเป็นอยู	ของชาวจีนในเวียดนาม	ชมวัดเทียนหาว	วัดจีนในเขต

ไชนาทาวนที่สรางอุทิศใหกับ	แมพระผูครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว	โดยชาวพุทธกวางตุงในชวงปลาย
ศตวรรษที่	18	ชาวเวียดนามเชื่อ	วาเทพองคคนมีกอนเมฆเป็นพาหนะเพื่อชวยคุมครองผูคนใหรอดพนจาก
อันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง
จากน้ันนําทาน	โบสถนอรทเทรอดาม	โบสถหลังคาสูงที่สรางในสมัยที่เวียดนามยังอยูในอาณานิคมของ

ฝรั่งเศส	โดยสรางเพื่อให	เป็นโบสถประจําเมืองไซงอนและไดสรางตามตนแบบของประเทศฝรั่งเศส
นําทาน	ชม	ไปรษณียกลาง	ซึ่งถูกสรางขึน้อยางวิจิตรตระการตา	ชมอนุสาวรีย	ทานประธานาธิบดีโฮจิมินห

ตั้งอยูดานหนาศาลากลางกอสรางดวยสถาปัตยากรรมแบบฝรั่งเศส
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ัน	อิสระทานชอปป้ิง	ตลาดเบนถัน	ซื้อของฝากคนทางบานตามอัธยาศัย
หลังจากน้ันนําคณะทานออกเดินทางไปที	Tan	Son	Nhat	International	Airport	เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ-

ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
17.15	น.	เดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบิน	THAI	VIETJET	เทีย่วบินทิ	่VJ805
18.45	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นยานไชนาทาวนหรือเยาวราชแหงเวียดนาม	มีประวัติตั้งแต	คศ	1778	มีทั้ง
วัดแลวสิ่งกอสรางที่มีอายุยาวนาน

สรางขึนตนศตวรรษที19	เพื่อนมัสการเจาแมทับทิม	เทพีทีคอยปกปองรักษา
ชาวประมงใหปลอดภัยในการออกเดินทางในทะเล	เป็นที่นับถือของชาวประมง
เป็นอยางมาก

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

เป็นอนุสรณที่สรางขึน้มาเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห	ซึ่งอยูใจกลาง
เมืองโฮจิมินห	และจัตุรัสบาดิงห	เป็นสถานที่ที่ทานไดยืนประกาศเอกราชให
กับประเทศเวียดนาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นตลาดที่มีประวัติยาวนาน	ซึ่งเมื่อกอนเปนแคเพียงพอคาขางถนนที่ยืนรวม
กันไกลๆกับแมน้ําไซงอน	เป็นตลาดหลักๆของเมืองโฮจิมินห	ซึ่งถูกเปลี่ยน
สถานที่ตั้งมาอยูจุดลาสุด	และถูกตั้งชื่อวา	"ตลาดเบนถัน"

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั
1.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

20	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทวง,	การนัด

หยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	กอนตัดสินใจจองทัวร	ทานควรอานเงื่อนไขตางๆ	ใหครบถวนจนเป็นที่พอใจกอนชําระคาบริการ	ทั้งน้ีเพื่อเป็น

ประโยชนแกตัวทานและสมาชิกเอง	และเมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯแลวทางบ
ริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆในบริษทัฯ	กําหนด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	การขับรถในเวียดนาม	จํากัดความเร็ว	ไมเกิน	60-80	กมตอชั่วโมง	(แลวแตพื้นที่)
13.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน
14.	ทางบริษทัฯ	ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึน้ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่	อาทิการนัด

หยุดงาน	จลาจลเหตุวุนวายหรือภัยทางการเมือง	ภัยธรรมชาติตางๆ	ฯลฯซึ่งอาจจะทําใหทางสายการบินงดเวนการ
บินตามเวลาที่กําหนด	และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใชในเที่ยวบินน้ันๆ	ไมสามารถเดินทางตามเวลาที่
กําหนด	โดยคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้จากทั้งทางตรงและทางออม	เชน	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	การสูญหาย
ความลาชาจากอุบัติเหตุตางๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองจากทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง	หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี	โดยทั้งน้ีทางบริษทั
จะยึดผลประโยชนทุกทานสมาชิกเป็นสําคัญ
15.	อัตราคาบริการเป็นราคาตัว๋เครื่องบินชวงเทศกาลเมื่อจองทัวรไมสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงเลื่อนวันเดินทาง

ไดและ	/หรือขอคืนเงินคาทัวรคาจองทัวร
16.	กรุปออกเดินทางตองมีจํานวนไมตํ่ ากวา	20	ทานขึน้ไป
17.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราคาบริการเน่ืองจากคาภาษีเซอรชารทน้ํามันสายการบินปรับขึน้และ/

หรือมีผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน

การจองทัวร	ทานละ	7,000	บาท	ที่เหลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย20วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ	–	โฮจิมินห	-	กรุงเทพชั้นประหยัด
2.	คาระวางน้ําหนักเกิน	20	กิโลกรัม
3.	คาภาษีสนามบินกรุงเทพฯและโฮจิมินห
4.	คาที่พักโรงแรมพักหองละ	2-3	ทาน



5.	คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
6.	คารถรับ-สงสนามบินและรายการทัวรตลอดรายการ
7.	อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ
8.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาทตามเงือนไขของบริษทัประกันภัยที่บริษทัใชบริการ

1.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%,	คาบริการ	และคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ,คาระวางน้ําหนักเกิน	20	กิโลกรัม
2.	คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ
3.	คาทิปไกดทองถิน่	คนขับรถ	ทานละ	150	บาท	/	วัน	/	คน	(รวม	4	วัน	=	600	บาท	/	ลูกคา	1	ทาน)

****หัวหนาทัวรไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการ****

หนังสือเดินทาง	***	กรุณาสงสําเนาหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนออกเดินทาง	20	วัน	เพื่อทางบริษทัฯ	จะได
สงใหทางสายการบินเพื่อออกตัว๋เครื่องบิน	***
เอกสารการเดินทาง	หนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานมากกวา	6	เดือนขึน้ไป	(นับจากวันออกเดินทาง)

และตองเหลือหนาวางสําหรับแสตมปวีซามากกวา	2	หนาขึน้ไป

****	ไมมีราคาเด็ก****
ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทัวรแลวไมสามารถเปลีย่นแปลง	ยกเลิก	ขอคืนเงินคาจองทัวร	คา

ทัวรไดในทุกกรณี
กรณีทีท่านเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศ	กรุณาแจงบริษทัฯกอนทําการจองมิ

ฉะน้ันบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และ	กรณีที่กองตรวจคน	เขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	รวม
ถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิไ์มอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	เน่ืองจากรายการทัวรแบบเหมา
เหมาจาย


