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วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – โฮจิมินห์    
HAPPY LIFE HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

2 
มุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว – นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – 
หมู่บ้านชาวประมง    

TIEN DAT MUI NE RESORT 
หรือเทียบเท่า  

3 มุยเน่ – โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี ๋    
HAPPY LIFE HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

4 
ไปรษณีย์กลาง - โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบิน
สุวรรณภูมิ     
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Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – โฮจิมินห ์

13.30 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โก
กรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
เช็คอินให้แก่ท่าน ใช้เอกสารผลตรวจเป็นลบแบบ ATK+ใบรับรอง
แพทย์เป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน 24 ชม. เพื่อใช้ในการเช็คอิน 

16.35 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 
โด ยส ายก ารบิ น  BAMBOO AIRWAYS เที่ ย วบิ น ที่  QH326 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.00  เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระ 

 นำท่านเดินทาสู่ โฮจิมินห์ (HOCHIMINH) หรือช่ือเดิม ไซ่ง่อน เป็น
เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปาก
แม่น้ำโขง นครโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม 
ไซ่ง่อนในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อน ต่อมา
เมื่อเวียดนามเข้ามายึดครองดินแดนนี้ จึงได้เปลี่ยนช่ือเมืองเป็น
ภาษาเวียดนาม กาลเวลาหลายร้อยปีต่อมาอีก เมื่อแยกประเทศ
เวียดนาม ออกเป็นสองส่วน ไซ่ง่อนเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ 
เมื่อเวียดนามเหนือยึดไดจ้ึงเปลี่ยนช่ือเป็น นครโฮจิมินห์ ตามช่ือผู้นำ
เวียดมินห์ คือ โฮจิมินห์ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น พิเศษ ... ดินเนอร์บน
เรือแม่น้ำไซ่ง่อน ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ 

ที่พัก HAPPY LIFE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
Day2 มุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทราย

ขาว – นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – หมู่บ้านชาวประมง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่ (MUINE) ในจังหวัด ฟานเทียต เป็น

เมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความสวยงามและ
มีช่ือเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชม
ธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม เวลาในการ
เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
 นำท่านชม ทะเลทรายแดง (RED SAND DUNES)  ที่เกิดจากการ

รวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีช่ือเสียง
ของเมืองมุยเน่  
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นำท่านชม ลำธารนางฟ้า (FAIRY STREAM) หรือ แกรนด์แคนย่อนแห่ง

เวียดนาม ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 
20 เมตร เปิดให้เห็นช้ันของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วน
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

 นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว (WHITE SAND DUNES) กอง
เนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหน
จะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด 
(โอเอซิส) นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้
พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม
หลากหลายไม่ว่าจะนั่ง หรือสามารถเช่าขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย 
หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 
40 เมตร หมายเหตุ:รวมค่ารถจิ๊บแล้ว 

 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมง (FISHING VILLAGE) จุด
จอดพักเรือของชาวประมง ซึ่งเราจะได้เห็นเรือประมงเต็มไปหมด 
ไฮไลท์คือเรือกระด้งรูปทรงกลมซึ่งเป็นเรือพ้ืนบ้านของเวียดนาม 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก TIEN DAT MUI NE RESORT ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

Day3 มุยเน่ – โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี๋ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางกลับ โฮจิมินห์ (HOCHIMINH) ผ่านเส้นทางเดิม 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
 นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี๋ (CU CHI TUNNELS) เป็นเครือข่าย

อุโมงค์ใต้ดินที่เช่ือมถึงกันในอำเภอกู๋จีในไซ่ง่อน และเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครือข่ายอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ 
อุโมงค์กู๋จีเป็นที่ตั้งของการทัพหลายครั้งระหว่างสงครามเวียดนาม 
และเป็นฐานปฏิบัติการของเวียดกง อุโมงค์ดังกล่าวถูกใช้โดย
กองโจรเวียดกงเป็นจุดซ่อนตัวระหว่างการปะทะ เช่นเดียวกับเป็น
เส้นทางสื่อสารและเสบียง โรงพยาบาล สถานที่เก็บอาหารและ
อาวุธและที่พักอาศัยของนักสู้กองโจรจำนวนมาก 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก HAPPY LIFE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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Day4 ไปรษณีย์กลาง - โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านถ่ายรูปกับ ไปรษณีย์กลาง (CENTRAL POST OFFICE) ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดของนครโฮจิมินห์ ตรงข้ามคือโบสถ์นอร์ท เธอดาม ซึ่ง

สำนักงานไปรษณีย์กลางไซ่ง่อนมีความงดงามตระการตาในแบบสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
ทั้งในและต่างประเทศท่ีมาเที่ยวนครโฮจิมินห์ 

 นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์นอร์ทเธอดาม (NOTRE DAME CATHEDRAL) เป็นอาคารสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอีกแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของนครโฮจิ
มินห์ รูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบโบสถ์นอร์ทเธอดามประเทศฝรั่งเศส ด้านหน้ามีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูง 40 เมตร ได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์
คริสต์ที่มีความงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2420 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2426 ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน (BEN THAN MARKET) ที่ขึ้นช่ืออย่างในการมาเยื่อนโฮจิมินห์ เลือกซื้อของฝาก ของพิ้นเมือง และสินค้าต่างๆ เช่น 
เสื้อ รองเท้า กระเป๋า และที่ขาดไม่ได้ก็คือกาแฟท่ีไม่ว่าใครมาก็ต้องซื้อกลับเป็นของฝากอย่างแน่นอน 

เที่ยง บริการขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนามบริการบนรถ (BANH MY) 
 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
14.00 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน BAMBOO AIRWAYS เที่ยวบินที่ QH325 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง) 
15.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์ไม่รวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
ราคา 

ห้องพักเด่ียว 

28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2565 10,990 8,990 3,500 

05 – 08 พฤษภาคม 2565 9,990 7,990 3,500 

12 – 15 พฤษภาคม 2565 10,990 8,990 3,500 

19 – 22 พฤษภาคม 2565 9,990 7,990 3,500 

26 – 29 พฤษภาคม 2565 9,990 7,990 3,500 

 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายไุมเ่กิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไม่รวมคา่ทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท / ท่าน 
*ไม่รวมคา่ ATK-Test ก่อนบิน 24 ชม. พร้อมกับใบรับรองแพทยภ์าษาอังกฤษ นักท่องเที่ยวจองและจา่ยค่าตรวจเอง* 

*ไม่รวมคา่ ประกันสุขภาพวงเงินการรักษาพยาบาลขั้นต่ำ 10,000 USD จำเป็นต้องมี* 
*ไม่รวมคา่แพ็กเกจ Test & Go ทีพ่ักเป็นโรงแรม โนโวเทล สยาม สแควร์ หรือเทียบเท่า* 

คืนท่ี 
ราคาห้องละ 

(สำหรับพัก 2 ท่าน) 
ราคาห้องละ 

(สำหรับพัก 1 ท่าน) 
1 6,500 4,500 

*หากนักท่องเที่ยวต้องการจองแพ็กเกจ Test & Go ที่โรงแรมอื่น นักท่องเที่ยวจองและชำระเงินกับโรงแรมด้วยตัวท่านเอง 
ทางบริษัทฯบริการลงทะเบียน Thailand Pass ให้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม* 

 
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 6,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 
4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามี เชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการ

ทัวร์) 
5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ 
7. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา 
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