
#13844 ทัวรเวียดนามใต มุยเน ดาลัด โฮจิมินห 4 วัน 3 คืน
เจดียมังกร ทะเลทรายขาว(ไมรวมคากิจกรรม) บิน VN
ทัวรเวียดนามใต มุยเน ดาลัด โฮจิมินห ทะเลทรายแดง ถํ้าสวรรค สวนดอกไม
เมืองหนาว วัดจรุกลํา นั่งรถรางชมนํ้าตกดาตันลา พระราชวังฤดูรอนของจักร
พรรดิเบาได โบสถโดเมนเดมารี โบสถนอรทเทอดาม ศาลาไปรษณียกลาง ชอปปง
ตลาดเบนถัน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโฮจิมินห - มุยเน   

Peace
Hotel
Muine
หรือเทียบ
เทา

2 ทะเลทรายแดง - ลําธารนางฟา Fairly Stream - ทะเลทรายขาว - ดาลัด - เจดียมังกร -
ตลาดไนทบาซารดาลัด   

River
Prince
Hotel
Dalat หรือ
เทียบเทา

3 สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - กระเชาไฟฟาดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - น้ําตกดาตันลา
- พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเ์บาได - โบสถโดเมนเดมารี   

La
Sapinette
Hotel
Dalat หรือ
เทียบเทา

4 ทาอากาศยานดาลัด - ทาอากาศยานโฮจิมินห - โฮจิมินห - โบสถนอรทเทรอดาม - ศาลา
ไปรษณียกลาง - อนุสาวรียทานประธานโฮจิมินห - ตลาดเบนถัน - ทาอากาศยานโฮจิมินห -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

27 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

20 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโฮจิมินห - มุยเน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

09.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารรับรองผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร
(L) สายการบินเวียดนามแอรไลน เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารแกทาน

11.25 น. ออกเดินทางสู นครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี VN 600 สายการบินเวียดนามแอรไลน (มีบริการ
อาหารบนเครื่อง)

บาย

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห เมืองใหญอันดับหน่ึงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงตั้งอยูบริเวณ
ดินดอนสามเหล่ียมปากแมน้ําโขง เป็นศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจของประเทศ หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

บริการอาหารวาง บั๋นหมี ขนมปังฝรั่งเศสไตล เวียดนาม

นําทานเดินทางตอโดยรถบัสปรับอากาศสูเมืองมุยเน เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม. ใชเวลาในการเดิน
ทางประมาณ 4 ชม.)

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Peace Hotel Muine ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู บั๋นหมี ขนมปังฝรั่งเศสไตล เวียดนาม

ทาอากาศยานโฮจิมินห บาย

มีชื่อเรียกอีกอยางวาทาอากาศยานเตินเซินเญ้ิต (Tan Son Nhat) ท่ีน่ีถือกําเนิดขึ้นเมื่อ
ตนทศวรรษท่ี 1930 (พ.ศ. 2473-2482) โดยรัฐบาลภายใตอาณัติของฝรั่งเศสไดสรางทา
อากาศยานขนาดเล็กขึ้นในหมูบานเตินเซินเญ้ิต จึงเป็นท่ีรูจักในชื่อน้ี ทาอากาศยานโฮจิมิ
นหถือเป็นหน่ึงในประตูเขาออกระหวางประเทศท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศ
เวียดนาม



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทะเลทรายแดง - ลําธารนางฟา Fairly Stream - ทะเลทรายขาว
- ดาลัด - เจดียมังกร - ตลาดไนทบาซารดาลัด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

บริการอาหารบนเครื่อง

มุยเน
เป็นเมืองตากอากาศชั้นดีของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูชายฝ่ังทะเลของจังหวัดบิ่ญถวน ใน
ภูมิภาคภาคกลางตอนใตของประเทศเวียดนาม ซ่ึงอยูหางจากเมืองโฮจิมินห ประมาณ
230 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองแหงน้ีมีชื่อเสียงในเรื่องของ
ชายหาดท่ีเงียบสงบ และทะเลทรายอันกวางใหญ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Peace Hotel Muine หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนกลายเป็นลานทรายกวางท่ีมีชื่อเสียงของ
เมืองมุยเน

นําทานชม“แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ซ่ึงจากภูเขาหินทรายขนาดใหญ ถูกกัดเซาะของน้ํา
มานานวัน จนเป็นรองกวางกวา 20 เมตร มีชั้นหิน ชั้นทรายสีสันสวยงามท่ีสวยงามคลายๆกับแพะเมืองผีของประเทศไทย และ
มีลําธารเล็กๆระดับน้ําประมาณขอเทา ซ่ึงพัดพาตะกอนทรายสีแดงไหลออกไปสูทะเล (เน่ืองจากตองเดินทางเปลาผานลําธารน้ี
เพ่ือชมบรรยากาศ ดังนั้นทานควรเลือกสวมใสรองเทาท่ีสะดวกแกการเดิน)

จากนั้นเดินทางสู ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอันกวางใหญ และ
ทองฟาเทานั้น ไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเท่ียวใชพักผอนถายรูปและชมวิว

ใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไมวาจะเป็นการเชารถจีป๊หรือ รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับ
การเลนแซนดดูน ล่ืนไถลจากจากเนินทรายสูงกวา 40 เมตร ( คาใชจายในการกิจกรรมตางๆและคาทิปยังไมรวมในคาบริการ
ทัวร รถจิบ๊น่ังได 5ทาน/คัน ราคาคันละ 700,000 ดอง เงินไทย 1,200บาท )

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู เมืองดาลัด ดินแดนเจาของสมญานาม“ปารีสแหงอินโดจีน” ระดับความสูงกวา 1,500 เมตรจากระดับ
น้ําทะเล และมีอากาศคอนขางเย็นตลอดท้ังปี โอบลอมดวยหุบเขาสูง แวดลอมไปดวยไรกาแฟ สวนดอกไมเมืองหนาวและปาสน
ตัวอาคารบานเรือนลวนปลูกสรางในแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส เน่ืองจากชวงนั้นเวียดนามตกเป็นเป็นเมืองอาณานิคม
ของฝรั่งเศส (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

นําทานชม เจดียมังกร (dragon pagoda) เป็นวัดพุทธนิกายเซนท่ีมีชื่อเสียงของเวียดนาม ภายในประกอบไปดวยหอระฆัง
ท่ีสูงท่ีสุดในเวียดนามท่ีมีความสูงถึง 37 เมตร และผนังดานบนภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส บอกเลาเรื่อง
ราวพุทธประวัติตั้งแตประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน นอกจากน้ี ผูท่ีมาเยือนยังสามารถผอนคลายอารมณ ไดจากการชมทะเลสาบ
เล็ก ๆ และสวนดอกไมไดอีกดวย

่



ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ถนนคนเดิน เมืองดาลัด อิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

พักท่ี River Prince Hotel Dalat ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

ทะเลทรายแดง

ลําธารนางฟา Fairly Stream

ทะเลทรายขาว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทะเลทรายแดง มีขนาดกวางใหญทอดตัวยาวตั้งแตริมฝ่ังทะเลเขาไปในตัวแผนดิน
ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 50 เฮกเตอร เวลาท่ีเหมาะสมในการเท่ียวชมคือชวงเชา หรือชวง
หลังจาก 15.00 น. เป็นตนไป เพราะกระแสลมไมแรงและแดดไมรอนมากจนเกินไป

เป็นธารน้ําสีแดงธรรมชาติท่ีเป็นจุดทองเท่ียวแลนมารคหน่ึงเมื่อไดมาเยือนมุยเน ท่ีน่ีนัก
ทองเท่ียวจะไดเห็นความงดงามของผืนน้ําตื้นอันสดชื่น ชั้นดินท่ีสูงลดล่ันกัน สลับกับ
สีสันของดินทรายท่ีสวยงาม

ทะเลทรายขาว เป็นทะเลทรายสีขาวอันกวางใหญท่ีตั้งอยูทางดานเหนือของเมืองมุยเน
หางไปประมาณ 20 กิโลเมตร มีทะเลสาบท่ีสวยงามขนาบขางของเนินทราย เรียกวา
"ทะเลสาบ Bau Trang" ซ่ึงครอบคลุมเน้ือท่ีมากถึง 70 เฮกเตอร กวางประมาณ 500
เมตร และลึกประมาณ 19 เมตร ในทะเลทรายมีทะเลสาบเล็กๆ อยูตรงกลาง ภายใน
ทะเลสาบเต็มไปดวยดอกบัวสีสันสดใส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ดาลัด

เจดียมังกร

 บาย

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเลียนเคือง ตั้งอยูสูงเหนือระดับน้ําทะเล 1,500 เมตร บน
ท่ีราบสูงลางเบียน ดาลัดเป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวยอดนิยมท่ีสุดตลอดกาลของเวียดนาม
ชื่อเมืองนั้นแปลวาเมืองแหงสนพันตน และยังถูกเรียกวาเมืองท่ีแหงใบไมผลิ ซ่ึงมาจาก
อากาศท่ีเย็นสบายกําลังดีตลอดท้ังปี

เป็นวัดพุทธนิกายเซนท่ีมีชื่อเสียงของเวียดนาม ภายในประกอบไปดวยหอระฆังท่ีสูงท่ีสุด
ในเวียดนามท่ีมีความสูงถึง 37 เมตร และผนังดานบนภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝา
ผนังสีสันสดใส บอกเลาเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแตประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สวนดอกไมเมืองหนาว - กระเชาไฟฟาดาลัด - รถรางโรลเลอรโค
สเตอร - น้ําตกดาตันลา - พระราชวังฤดูรอน จักรพรรด์ิเบาได
- โบสถโดเมนเดมารี

ลําธาร FAIRY STREAM เน่ืองจากตองเดินทางเปลาผานลําธารน้ีเพ่ือชมบรรยากาศ ดังนั้นทานควรเลือกสวมใสรองเทาท่ี
สะดวกแกการเดิน

ทะเลทรายขาว คาใชจายในการกิจกรรมตางๆและคาทิปยังไมรวมในคาบริการทัวร รถจิบ๊น่ังได 5ทาน/คัน ราคาคันละ
700,000 ดอง เงินไทย 1,200บาท

ตลาดไนทบาซารดาลัด

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 River Prince Hotel Dalat หรือเทียบเทา

ไนทมาเก็ตท่ีเมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดินท่ีอยูริมถนนเสนลางดานหนาตลาดดาลัด มี
รานเสื้อผา รานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาป่ันเลน มีศิลปินมารับวาดรูป
เหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม และอ่ืนๆ มากมายใหนักทองเท่ียวเดินชมกันไดตาม
อัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเท่ียวชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไมเมืองหนาว ดาลัดไดรับการขนานนามใหเป็นเมืองแหง
ดอกไม ท่ีน่ีจึงมีดอกไมบานสะพรั่งไปท่ัวเมืองตลอดท้ังปี และหากตองการท่ีจะเห็นพรรณไมของดาลัดก็จะตองไป สวนดอกไม
เมืองหนาว ท่ีไดทําการรวบรวมไวอยางมากมายท้ังไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไม ท่ีมีมากมาย

นําทานเดินทางสู สถานีกระเชาไฟฟาเคเบิลคาร กระเชาไฟฟาแหงน้ีเป็นกระเชาไฟฟาท่ีทันสมัยท่ีสุดของประเทศเวียดนาม
และมีความปลอดภัยสูงท่ีสุดทานจะได ชมวิวของเมืองดาลัด ท่ีมองเห็นได ท้ังเมือง ท่ีตั้งอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม

นําทานชม วัดจรุกลํา เป็นวัดท่ีสรางอยูบนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับ
ทิวสนท่ียืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา

นําทานสัมผัสประสบการณสุดตื่นเตนโดย การน่ังรถราง (Roller Coaster) ผานผืนปาอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้อง
ลาง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ําตกดาตันลา (Datanla Waterfall) อยูหางจากตัวเมืองดาลัดไปทางทิศใต
ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ําตกไมใหญมากแตมีความสวยงาม น้ําตกแหงน้ีจะเป็นน้ําตกท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดและ
ไมควรพลาดในการมาเท่ียวชม

บาย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทานชม พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได เป็นท่ีประทับของจักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนาม เริ่มตนกอสรางเมื่อปี
พ.ศ.2476 ประกอบดวยอาคารอิมพีเรียล 3 หลัง โดยสวนท่ีเรียกวา Dinh 3 เป็นจุดท่ีโดงดังและมีคนมาเย่ียมชมมากท่ีสุด แมจะ
ผานการการบูรณะมาแลว แตภายในอาคารก็ยังคงมีเครื่องเรือนจํานวนมากท่ีถูกท้ิงไวในสภาพเดิม โดยสวนท่ีเปิดใหประชาชน
เขามาเย่ียมชมไดนั้น ประกอบดวยบัลลังกจักรพรรดิ หองทรงงาน หองบรรทม หองอาหาร รวมถึงสวนท่ีพักของพระมเหสีดวย
และทานยังจะไดชมภาพถายและรูปป้ันของราชวงศท่ีถูกจัดแสดงไวอีกดวย (พระราชวังไมอนุญาตใหบันทึกภาพภายในอาคาร)

นําทานชมความสวยงามของ โบสถโดเมนเดมารี ตั้งอยูบริเวณเนินเขาเตี้ยๆ บนถนนโงเกว่ียนตัวอาคารเป็นสีชมพู สรางขึ้น
ในระหวางปี พ.ศ. 2483 – 2485 โดยภริยาของผูวาการอินโดไชนาชาวฝรั่งเศส จากนั้นแมชีของทางคอนแวนตเริ่มมีรายไดจาก
การการปลูกและขายพืชผักผลไม แตภายหลังไดเปล่ียนใหเป็นสวนดอกเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีเป็นคริสตศาสนิกชน และคน
ท่ัวไป

ค่ํา



บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!ใหทุกทานไดชิมไวนแดงของดาลัด

พักท่ี La Sapinette Hotel Dalat ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด

กระเชาไฟฟาดาลัด

รถรางโรลเลอรโคสเตอร

นํ้าตกดาตันลา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนดอกไมประจําเมืองดาลัด สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 เป็นสวนดอกไมขนาดใหญ
ไกลทะเลสาบ โดยอยูหางประมาณ 2 กิโลเมตรจากใจกลางเมือง ภายในสวนมีดอกไม
หลายชนิดใหผูเขาชมไดอ่ิมเอิบไปกับความสวยงามของดอกไมชนิดตางๆ นับพันชนิด

เป็นกระเชาไฟฟาเคเบิลคารบนเทือกเขาโรบินฮิลล บนกระเชานักทองเท่ียวจะไดชมวิว
เมืองดาลัดจากท่ีสูง และยังสามารถน่ังไปยังวัดตัก๊ลัม ซ่ึงเป็นวัดพุทธในนิกาย ZEN แบบ
ญ่ีป ุนได

ใหทานเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอรโคสเตอร ทาทายความหวาดเสียว ผานผืนปาอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางของน้ําตกดาทันลา

น้ําตกดาตันลา ไดชื่อวาเป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลัด อยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ
5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกท่ีไมใหญมากแตมีความสวยงามเน่ืองจากสภาพ
แวดลอมตางๆ ท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็นจํานวนมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ์เบาได บาย

เป็นหน่ึงในพระราชวังของจักรพรรดิเ์บาไดท่ียังดํารงไวอยู ซ่ึงพระองคทรงสรางพระราชวัง
น้ีเอาไวใชเป็นหน่ึงในสถานท่ีพักผอนตั้งแตชวง พ.ศ.2493 ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑท่ี
ใหนักทองเท่ียวเขาชมได



วันท่ี 4 ทาอากาศยานดาลัด - ทาอากาศยานโฮจิมินห - โฮจิมินห - โบสถ
นอรทเทรอดาม - ศาลาไปรษณียกลาง - อนุสาวรียทานประธาน
โฮจิมินห - ตลาดเบนถัน - ทาอากาศยานโฮจิมินห - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได ไมอนุญาตใหบันทึกภาพภายในอาคาร

โบสถโดเมนเดมารี
เป็นโบสถสีชมพูท่ีตั้งอยูบนเนินเขาเตี้ยๆ บนถนนโงเกว่ียนในเมืองดาลัดทามกลางแนว
ตนสนใหญ ท่ีน่ีเป็นโบสถสีชมพูตั้งอยูอยางสงบและสงางามย่ิงนัก โบสถแหงน้ีสรางขึ้น
ระหวางปี พ.ศ. 2483-2485 โดย Zuzanne Humbert ภริยาของผูวาการอินโดไชนาชาว
ฝรั่งเศส ดานหนาโบสถเป็นจุดถายรูปท่ีมีความสวยงามมาก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ ชิมไวนแดงของดาลัด

 La Sapinette Hotel Dalat หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาสู สนามบินเมืองดาลัด

08.30 น. / 07.55 น. ออกเดินทางสูนครโฮจิมินห โดยสายการบินเวียดนามแอรไลน เท่ียวบินท่ี VN 1381

09.20 น. / 08.55 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิดนครโฮจิมินห หลังผานการตรวจทางสนามบินเรียบรอย

นําทานเดินทางสู เมืองโฮจิมินห

หมายเหตุ : ตั้งแตวันท่ี 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563 เวลาบินภายในเท่ียวบิน VN1381 จะเปล่ียนเป็นเวลา ออกเดินทาง
จากดาลัดเวลา 07.55 และถึงโฮจิมินหเวลา 08.55

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟตนานาชาติ

นําทานชม โบสถนอรทเทอดาม โบถสทรงสูงท่ีสรางในสมัยเวียดนามยังอยูในอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นโบถสประจําเมือง
ไซงอนและใกลๆกัน

นําทานชม ศาลาไปรษณียกลาง เป็นอาคารทรงยุโรปภายในสวยงามมาก

จากนั้นผานชม อนุสาวรียทานประธานโฮจิมินห ซ่ึงตั้งอยูหนาศาลาวาการ กอสรางดวยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสดวยเชน
กัน

อิสระใหทานไดชอปป้ิงท่ี ตลาดเบนทัน กับสินคาราคาถูกจน

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน

16.45 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอรไลน เท่ียวบินท่ี VN 607 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

ค่ํา

18.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ทาอากาศยานดาลัด

ทาอากาศยานโฮจิมินห

โฮจิมินห

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเขต Đức Trọng โดยอยูหางจากเมืองดาลัดไปทางใต
ประมาณ 30 กิโลเมตร ทาอากาศยานน้ีถูกสรางโดยฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยมีเพียง
รันเวยกรวด และชาวอเมริกันไดมาสรางใหมและเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีอาคารผู
โดยสารใหมขนาด 12,400 ตารางเมตร

มีชื่อเรียกอีกอยางวาทาอากาศยานเตินเซินเญ้ิต (Tan Son Nhat) ท่ีน่ีถือกําเนิดขึ้นเมื่อ
ตนทศวรรษท่ี 1930 (พ.ศ. 2473-2482) โดยรัฐบาลภายใตอาณัติของฝรั่งเศสไดสรางทา
อากาศยานขนาดเล็กขึ้นในหมูบานเตินเซินเญ้ิต จึงเป็นท่ีรูจักในชื่อน้ี ทาอากาศยานโฮจิมิ
นหถือเป็นหน่ึงในประตูเขาออกระหวางประเทศท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศ
เวียดนาม

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนาม และเลนบทสําคัญในสงครามเวียดนาม ไดผานการ
เปล่ียนชื่อมาหลายครั้ง แตชื่อท่ีคนจดจําก็คือเมืองไซงอน เป็นเมืองใหญท่ีสุดของประเทศ
เวียดนาม ตั้งอยูบริเวณสามเหล่ียมปากแมน้ําโขง โฮจิมินหเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
ของเวียดนาม จากประชากรรอยละ 7.5 ของประเทศ แตมีจีดีพีถึงรอยละ 20.2 และการ
ลงทุนจากตางประเทศมากถึงรอยละ 34.9 ของท้ังประเทศ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟตนานาชาติ

โบสถนอรทเทรอดาม

ศาลาไปรษณียกลาง

อนุสาวรียทานประธานโฮจิมินห

 บาย

โบสถน้ีตั้งอยูบริเวณกลางเมืองโฮจิมินห บนถนน Han Thuyen ไดรับการกอสรางตั้งแต
ปี พ.ศ. 2420 ใชระยะเวลาการสราง 6 ปี โบสถน้ีไมมีการประดับดวยกระจกสีเหมือน
โบสถคริสตท่ีอ่ืน เพราะไดรับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 สําหรับโบสถแหงน้ีได
รับการยกยองวามีความงดงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงในเวียตนาม โดยในแตละวันมีนักทอง
เท่ียวมาเยือนมากมาย ท่ีน่ีถือเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญอยางหน่ึงของโฮจิมินห

ศาลาไปรษณียน้ีตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห ใกลกับโบสถนอรทเธอดาม ท่ีน่ีไดรับ
การกอสรางขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2439 โดยอาณานิคมฝรั่งเศส แลวเสร็จในปี พ.ศ. 2444 มี
การออกแบบและกอสรางในสไตลฝรั่งเศส และไดรับการออกแบบตกแตงอยางงดงาม
ดวยกระจกสี มีความโอโถงและออนชอยทวามั่นคง จนทําใหนักออกแบบมากมายตองมา
ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบตกแตงอาคารแหงน้ี ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพ
แผนท่ีทางทะเลโบราณ และภาพของอดีตผูนําประเทศโฮจิมินห มีการบริการท้ังการสง
จดหมาย แสตมปเพ่ือการสะสม โปสการด โทรศัพทระหวางประเทศในอัตราคาบริการ
มาตรฐาน

ศาลาทําการเมืองโฮจิมินห หรือ เมื่อกอนชื่อวา Hôtel de Ville de Saïgon (ภาษา
ฝรั่งเศส) สรางเมื่อ 2445-2451 โดยชาวฝรั่งเศสในสไตลยุโรป เพ่ือเมืองไซงอน และได
ถูกนํามาเปล่ียนชื่อเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยรัฐบาลประชาชน



 หมายเหตุ หมายเหตุ : ตั้งแตวันท่ี 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563 เวลาบินภายในเท่ียวบิน VN1381 จะเปล่ียนเป็นเวลา ออกเดินทาง
จากดาลัดเวลา 07.55 และถึงโฮจิมินหเวลา 08.55

บริการอาหารบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ตลาดเบนถัน

ทาอากาศยานโฮจิมินห

เป็นตลาดท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน ซ่ึงเมื่อกอนเป็นแคเพียงพอคาขางถนนท่ียืนรวมกัน
ใกลๆ กับแมน้ําไซงอน ท่ีน่ีเป็นตลาดหลักของเมืองโฮจิมินห ซ่ึงถูกเปล่ียนสถานท่ีตั้งมา
อยูจุดลาสุด และถูกตั้งชื่อวา "ตลาดเบนถัน"

มีชื่อเรียกอีกอยางวาทาอากาศยานเตินเซินเญ้ิต (Tan Son Nhat) ท่ีน่ีถือกําเนิดขึ้นเมื่อ
ตนทศวรรษท่ี 1930 (พ.ศ. 2473-2482) โดยรัฐบาลภายใตอาณัติของฝรั่งเศสไดสรางทา
อากาศยานขนาดเล็กขึ้นในหมูบานเตินเซินเญ้ิต จึงเป็นท่ีรูจักในชื่อน้ี ทาอากาศยานโฮจิมิ
นหถือเป็นหน่ึงในประตูเขาออกระหวางประเทศท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศ
เวียดนาม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาใน
การทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

16. ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินไมวา
กรณีใดๆท้ังสิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจายท้ังหมดไปเรียบรอยแลว

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
- หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

- เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

- สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น



อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ – โฮจิมินห // ดาลัด - โฮจิมินห – กรุงเทพชั้นประหยัด

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 %

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวน
การย่ืนวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน)

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ
ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน ในสวนของหัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย ตาม

แตทานจะเห็นสมควร

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10
ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
นั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


