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Creative and Tour Operate By Skyline Trip 
  TAT License No.11/ 03491 

 

จุดเด่นของการเดินทาง 
ชมแกรนด์แคนยอนเวียดนาม เดินเล่น“เมืองฟานเทียต”เมืองชายทะเลตากอากาศสวยงามและมีชือ่เสียงทาง

ภาคใต้ของเวยีดนาม แวะถ่ายรูปทะเลทรายมุยเน่ “ทะเลทรายแดง”เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจน
เป็นลานทรายกว้างที่มีชือ่เสียง ชม“ทะเลทรายขาว”กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา 

“อนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์”ก่อสร้างด้วย สถาปัตยากรรมแบบฝรั่งเศส 
“ท าเนียบอิสรภาพ”เคยเป็นท าเนียบของอดตีประธานาธิบดีเวียดนามใต ้และท าเนียบของผู้ว่าการฝรัง่เศส 

  

 

 

 

 

ทัวร์โปรแกรม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 3วัน 
สายการบนิ ไทยไลอ้อนแอร ์ รหัสทัวร์ JVL_VN07B_เวียดนามใต_้โฮจิมินห_์มุยเน่ 3วัน 

วันเดินทาง กันยายน-ตุลาคม 2560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

       วันเดินทาง ผู้ใหญ่ (2 ท่าน/ห้อง) 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ ่(2+1) 

พักเดี่ยว (เพิ่ม) 
เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง 

09-11 ก.ย 7,999.-บาท 7,999.-บาท 7,999.-บาท 3,500.-บาท 

16-18 ก.ย  7,999.-บาท 7,999.-บาท 7,999.-บาท 3,500.-บาท 

23-25 ก.ย 7,999.-บาท 7,999.-บาท 7,999.-บาท 3,500.-บาท 

30 ก.ย.-02 ต.ค 7,999.-บาท 7,999.-บาท 7,999.-บาท 3,500.-บาท 

07-09 ต.ค 8,999.-บาท 8,999.-บาท 8,999.-บาท 3,500.-บาท 

14-16 ต.ค 8,999.-บาท 8,999.-บาท 8,999.-บาท 3,500.-บาท 

21-23 ต.ค 10,999.-บาท 10,999.-บาท 10,999.-บาท 3,500.-บาท 

28-30 ต.ค 8,999.-บาท 8,999.-บาท 8,999.-บาท 3,500.-บาท 



JVL_VN07B_เวียดนามใต้_โฮจิมินห_์มุยเน่ 3วัน                                TAT.11/03491                                                       Page 2 of 4 

Creative and Tour Operate By Skyline Trip 
  TAT License No.11/ 03491 

วันแรก   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน ่            

03.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมอืงเคาน์เตอร์สายการบิน

ไทยไลออ้นแอร์ (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
05.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร ์เที่ยวบินที่ SL176 (ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) 
07.00 น. เดินทางถึงสนามบนิเมืองโฮจิมินห์ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านสู่ตัวเมืองโฮจิมินห์ 

เมืองใหญอ่ันดับหนึง่ของประเทศเวียดนาม ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน่้ าโขง เป็น

ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (เมนเูฝอ เวียดนาม) 

น าท่านเดินทางโดยรถบัสปรบัอากาศสู่ เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 
กม.ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟานเทยีต เปน็เมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวทีม่ีความ
สวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม น าท่านสัมผัสอากาศบริสุทธ์ิ ณ ท่าเรือมุยเน่ ทีอ่บอวนไปด้วย
บรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท้ๆ  ซ่ึงกลับเข้าฝัง่หลังออกหาปลาในยามค่ าคืน น าท่านชม 

ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียง
ของเมืองมุยเน่ แล้วน าท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ที่เกิด
จากการกัดเซาะของน้ าและลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชัน้ของดินและทรายหลากสี 

ซ่ึงทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิน าท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนนิภูเขาทรายสีขาวกระจ่าง
ตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหลง่

น้ าจืด (โอเอซิส) ส าหรับให้นักทอ่งเทีย่วใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
กิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจ๊ีป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลน่

แซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมใน
ค่าบริการทัวร์) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ Peace Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง มุยเน-่โฮจิมินห์-ท าเนยีบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน-์วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น  า
ไซ่ง่อน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ออกเดินทางกลับสู่เมืองโฮจิมินห์ ระหว่างทางชมหมู่บ้านชาวประมง ที่ใช้เรือกระทะออกหาปลาใน

หน้าน้ าตื้น น าท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส 
เพ่ือให้เป็นโบสถ์ประจ าเมืองไซ่งอ่น สร้างตามแบบของฝรัง่เศสจากนั้นชม ไปรษณีย์กลาง ที่ยังคง
ความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์กลับมายงัประเทศไทยเพ่ือเป็นของ

ที่ระลึกได้ ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลากลาง ก่อสร้างด้วย 
สถาปัตยากรรมแบบฝรั่งเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร บุฟเฟต์นานาชาติ 
 น าท่านสู่ ท าเนียบอิสรภาพ เคยเป็นท าเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ และท าเนียบของ

ผู้ว่าการฝรั่งเศส ซ่ึงเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปจัจุบันนี้ ชั้นล่างเป็นห้องจัดเลี้ยง ห้องโถงใหญ่ที่รัฐบาล

เวียดนามใต้ประกาศยอมแพ้ ชัน้สองเป็นห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง ห้องพักของ
ประธานาธิบดีเหงียนวันเทยีว ห้องอาหาร ห้องสวดมนต์คาทอลิก ชั้นสามเป็นห้องรับรองของภรยิา

ประธานาธิบดี ชั้นส่ีเป็นห้องฉายภาพยนตรส่์วนตัว และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ซ่ึงมองลงไปข้างล่าง
จะเห็นทิวทัศน์งดงามของถนนเลหย่วนได้ชดัเจน จากนั้นน าท่านสู่ ย่านไชน่าทาวน ์ชม วัดเทียน

หาว หรือ วัดเจ้าแม่สวรรค์ ถือเปน็วัดเก่าแกอ่ายุเกือบ 300 ปีเลยทีเดยีว ซึ่งวัดแห่งนี้เปน็วัดจีนอัน
เป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามเชื้อสายจีน สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้กับแม่พระผูคุ้้มครองชาวเรือ 
เปรียบไดก้ับศาลเจ้าแม่ทับทิมในเมอืงไทย นอกจากนี้วัดเทยีนหาวยังโดดเด่นไปด้วยรปูเคารพเจ้า

แม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู และรปูเคารพ เทวรูปอื่นๆ อีกหลายองค์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาด
เบนถัน ซ่ึงตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโอจิมินห์ เปน็ตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยป ีที่นี้มีสินค้า

สารพัดชนิดทั้งสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าน าเข้า ของที่ระลกึ อาหาร เครื่องดื่ม ต่างๆ 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรอืล่องไปตามแม่น้ าไซ่ง่อน ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยาม
ค่ าคืนของเมอืงโฮจิมินห์ซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพ้ืนเมืองทีบรรเลงเพลงอย่าง

สนุกสนาน 
พักที่ Liberty Hotel หรือเทียบเท่า  

วันที่สาม โฮจิมินห-์กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (แบบกลอ่ง) 

07.55 น. ออกเดินทางจากโฮจิมินห์ กลับกรงุเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร ์เที่ยวบินที ่SL177 (ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทั งนี โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 

 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 

 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 

 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่ารถน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 

 ค่าปรับ ส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัม) 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง  

 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 

 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถ่ิน วันล่ะ 150 ต่อท่าน/450 บาทต่อทิป 

   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินยอดเต็มจ านวนส าหรับราคา

โปรโมชั่น พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแล้ว 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน 

มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15

วัน ก่อนการเดินทาง) 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 

ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

และจะไม่รับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ

อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นต้น 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 


