
#16111 ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน โฮจิมินห 4 วัน 3 คืน
สวนดอกไฮเดรนเยีย รถจ๊ิปตะลุยทะเลทรายขาว บิน VZ
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน โฮจิมินห นั่งรถราง นํ้าตกดาลันทา วัดตั๊กลาม
สวนดอกไมเมืองหนาว พระราชวังฤดูรอน บานเพ้ียน ทะเลทรายแดง โบสถนอรท
เทรอดาม ไปรษณียกลาง อนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห ตลาดเบนถัน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดาลัด - ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - น้ําตกดา
ตันลา - กระเชาไฟฟาดาลัด - วัดตัก๊ลัม - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - รานของฝากเวียดนาม -
ตลาดไนทบาซารดาลัด

  

TTC
Hotel
Premium
Dalat
หรือเทียบ
เทา

2 สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเ์บาได - บานเพ้ียน - ฟารม
เลี้ยงชะมดเวียดนาม - มุยเน - หมูบานชาวประมงมุยเน   

Peace
Resort,
Muine
หรือเทียบ
เทา

3 ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ลําธารนางฟา Fairly Stream - โฮจิมินห - ลองเรือแมน้ํา
ไซงอน   

Hoang
Phu Gia
hotel
หรือเทียบ
เทา

4 โบสถนอรทเทรอดาม - ศาลาไปรษณียกลาง - อนุสาวรียทานประธานโฮจิมินห - ทําเนียบ
ประธานาธิบดีกรุงโฮจิมินห - ยานไชนาทาวนโฮจิมินห - วัดเทียนหาว - ตลาดเบนถัน - ทา
อากาศยานโฮจิมินห - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 เม.ย. 65 - 25 เม.ย.
65

฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿3,500

2 พ.ค. 65 - 5 พ.ค. 65 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

13 พ.ค. 65 - 16 พ.ค. 65 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿3,500

20 พ.ค. 65 - 23 พ.ค. 65 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿3,500

24 พ.ค. 65 - 27 พ.ค. 65 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿3,500

3 มิ.ย. 65 - 6 มิ.ย. 65 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

10 มิ.ย. 65 - 13 มิ.ย. 65 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

24 มิ.ย. 65 - 27 มิ.ย. 65 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

5 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

15 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

26 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

5 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

9 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500



12 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500

9 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 ฿9,900 ฿9,900 ฿9,900 ฿3,500

16 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿3,500

23 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดาลัด - ดาลัด - รถ
รางโรลเลอรโคสเตอร - น้ําตกดาตันลา - กระเชาไฟฟาดาลัด -
วัดตั๊กลัม - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - รานของฝากเวียดนาม -
ตลาดไนทบาซารดาลัด

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคารเตอรสายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ) เจาหนาท่ีคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

11.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดาลัด โดยเท่ียวบินท่ี VZ940 สายการบิน VIETJET AIR (ราคาทัวร
น้ียังไมรวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง)

***สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังกอนได***

บาย

13.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับ
สัมภาระเรียบรอยแลว อิสระใหทุกทานไดทําภารกิจสวนตัวตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเฝอเวียดนามแสนอรอย

นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงอันและโรแมนติกท่ีสุดและของเวียดนามเน่ืองจากตั้งอยูบนท่ีสูง
จากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปีแมกระท้ังในฤดูรอน อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 15-25
องศาเซลเซียส แวดลอมดวยขุนเขา ไร กาแฟ และสวนดอกไม อาคารบานเรือนตางๆปลูกสรางรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส

นําทาน น่ังรถราง (Roller Coaster) ผานผืนปาอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงาม
ของ น้ําตกดาทันลา น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมีชื่อเสียง

นําทานสู สถานีกระเชาไฟฟาเคเบิลคาร กระเชาไฟฟาแหงน้ีเป็นกระเชาไฟฟาท่ีทันสมัยท่ีสุดของประเทศเวียดนาม และมี
ความปลอดภัยสูงท่ีสุดทานจะได ชมวิวของเมืองดาลัด ท่ีมองเห็นได ท้ังเมือง ท่ีตั้งอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม

นําทานชม วัดติก๊กลาม เป็นวัดท่ีสรางอยูบนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับ
ทิวสนท่ียืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา

จากนั้นเดินทางสู สวนดอกไฮเดรนเยีย เป็นสวนดอกไมท่ีมีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปท่ัวสวน และ
เป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองดาลัดท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและกล่ินอายของ
สวนดอกไม ถายรูปตามอัธยาศัย

นําทานแวะซ้ือ สินคาโอทอป ของพ้ืนเมืองของดาลัด อาทิ กาแฟขี้ชะมด ชาอาติโชค ขนมตางๆ รวมถึงไวนแดงดาลัด อีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูยาน ชอปป้ิงตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัดใหทานไดเลือกซ้ือสินคา นานาชนิด และยังมีอาหารพ้ืนเมืองให
ทานไดล้ิมลองอีกมากมาย อาทิ น้ําเตาหู ปาทองโก เขากับบรรยากาศเย็นๆยามค่ําคืน ณ เมืองดาลัด อีกดวย

พักท่ี TTC Hotel Premium Dalat ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา เมืองดาลัด

 เชา



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เฝอเวียดนามแสนอรอย

ทาอากาศยานดาลัด

ดาลัด

รถรางโรลเลอรโคสเตอร

นํ้าตกดาตันลา

กระเชาไฟฟาดาลัด

 บาย

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

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

ใหทานเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอรโคสเตอร ทาทายความหวาดเสียว ผานผืนปาอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางของน้ําตกดาทันลา

น้ําตกดาตันลา ไดชื่อวาเป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลัด อยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ
5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกท่ีไมใหญมากแตมีความสวยงามเน่ืองจากสภาพ
แวดลอมตางๆ ท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็นจํานวนมาก

เป็นกระเชาไฟฟาเคเบิลคารบนเทือกเขาโรบินฮิลล บนกระเชานักทองเท่ียวจะไดชมวิว
เมืองดาลัดจากท่ีสูง และยังสามารถน่ังไปยังวัดตัก๊ลัม ซ่ึงเป็นวัดพุทธในนิกาย ZEN แบบ
ญ่ีป ุนได



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - พระราชวังฤดูรอนของจักรพร
รด์ิเบาได - บานเพี้ยน - ฟารมเล้ียงชะมดเวียดนาม - มุยเน -
หมูบานชาวประมงมุยเน

ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง

สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังกอนได

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

วัดต๊ักลัม

ทุงดอกไฮเดรนเยียร

รานของฝากเวียดนาม

วัดตัก๊ลัมวัดพุทธในนิกายเซนแบบญ่ีป ุน ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง ภายในวัดมีสิ่ง
กอสรางท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบลอมรอบไปดวยดอกไมท่ีผลิ
ดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเป็นหน่ึงในวัดท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด

เป็นสวนดอกไมท่ีมีดอกไฮเดรนเยียรสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปท่ัวสวน และเป็น
อีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองดาลัดท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามน่ีไวเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม

อิสระเลือกซ้ือสินคา งานหัตถกรรมพ้ืนบาน หรือของฝากเวียดนามตางๆ กันไดตาม
อัธยาศัย

ตลาดไนทบาซารดาลัด คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 TTC Hotel Premium Dalat หรือเทียบเทา

ไนทมาเก็ตท่ีเมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดินท่ีอยูริมถนนเสนลางดานหนาตลาดดาลัด มี
รานเสื้อผา รานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาป่ันเลน มีศิลปินมารับวาดรูป
เหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม และอ่ืนๆ มากมายใหนักทองเท่ียวเดินชมกันไดตาม
อัธยาศัย



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางชม สวนดอกไมเมืองหนาว ของเมืองดาลัดสัมผัสดอกไมเมืองหนาวท่ีอวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตาซ่ึง
เป็นสายพันธมาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก

นําทานชม พระราชวังฤดูรอน พระราชวังตากอากาศของกษัตริยเบาได จักรพรรดิอ์งคสุดทายของเวียดนาม ซ่ึงสถานท่ีแหงน้ี
เป็นพระราชวังสุดทาย ท่ีสรางขึ้นในสมัยเรืองอํานาจของฝรั่งเศส กอนท่ีจะเกิดสงครามเวียดนาม แลวทําใหจักรพรรดิบ์าวไดตอง
ล้ีภัยไปอยูฝรั่งเศส แลวไมไดกลับมาเหยียบผืนแผนดินบานเกิดอีก

นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ
เวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง เศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต BBQ ป้ิงยาง

นําทาน ชมสวนกาแฟขี้ชะมด ใหทานไดเท่ียวชมทดลองทํากาแฟ และถายรูปตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู เมืองมุยเน ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามและ
มีชื่อเสียงทางภาคใตของเวียดนาม ระหวางการเดินทางผานชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวเวียดนาม

นําทานสัมผัสอากาศบริสุทธิ ์ณ ทาเรือมุยเน ท่ีอบอวนไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแทๆ ซ่ึงกลับเขาฝ่ังหลัง
ออกหาปลาในยามค่ําคืน

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมบริการเสริฟไวนดาลัดกับทุกทาน

พักท่ี Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว เมืองมุยเน

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด

พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ์เบาได

บานเพี้ยน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นหน่ึงในพระราชวังของจักรพรรดิเ์บาไดท่ียังดํารงไวอยู ซ่ึงพระองคทรงสรางพระราชวัง
น้ีเอาไวใชเป็นหน่ึงในสถานท่ีพักผอนตั้งแตชวง พ.ศ.2493 ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑท่ี
ใหนักทองเท่ียวเขาชมได

ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นมาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว "เทพนิยาย" โดยท่ี
ตัวตึกหนาตาออกมาเหมือนตนไม และดวยการออกแบบและตกแตงภายในท่ีแปลก
ประหลาด ทําใหขึ้นชื่อเรื่องความเพีย๊น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟต BBQ ป้ิงยาง



วันท่ี 3 ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ลําธารนางฟา Fairly Stream
- โฮจิมินห - ลองเรือแมน้ําไซงอน

ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม

มุยเน

หมูบานชาวประมงมุยเน

 บาย

ฟารมเล้ียงชะมด เป็นฟารมเล้ียงชะมดขนาดไมใหญมาก ทานจะไดพบกับชะมดตัวเป็นๆ
หลากสายพันธุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ใหทานไดซ้ือ
กาแฟสดน่ังชิมทามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอมไปดวยธรรมชาติ และกลวยไมนานาพันธุ
ท้ังน้ีทานยังสามารถถายรูปกับชะมดไดอีกดวย

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

ท่ีน่ีเป็นหมูบานท่ีมีจุดจอดพักเรือของชาวประมง ซ่ึงเราจะไดเห็นเรือประมงเต็มไปหมด
ไฮไลทของท่ีน่ีคือเรือกระดงรูปทรงกลมซ่ึงเป็นเรือพ้ืนบานของเวียดนาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พรอมบริการเสริฟไวนดาลัด

 Peace Resort, Muine หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสู ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและ
ทองฟาเทานั้นไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเท่ียวใชพักผอน ถายรูป และชมวิว ท่ีทานจะไดเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมหลากหลายไมวาจะเป็น น่ังรถจีป๊

พิเศษ !!! ฟรีคารถจิป๊ตะลุยทะเลทราย 1 คัน 6 ทาน หรือสามารถเชาขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการ
เลนแซนดดูนล่ืนไถลจากจากเนินทรายสูงกวา 40 เมตร นําทานชม ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดง
จนเป็นลานทรายกวางท่ีมีชื่อเสียงของเมืองมุยเน

นําทาน ชม “แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของน้ําและลมเป็นลําธารลึก
กวา 20 เมตร เปิดใหเห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซ่ึงท้ังหมดลวนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู นครโฮจิมินห เมืองศูนยการเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม (ระยะทางประมาณ 200
กม.ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)

ค่ํา

้



รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือลองแมน้ําไซงอน

นําทาน ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยามค่ําคืนของเมืองโฮจิมินหซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพ้ืนเมืองทีบรรเลง
เพลงอยางสนุกสนาน

พักท่ี Hoang Phu Gia hotel หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว เมืองโฮจิมินห

ทะเลทรายขาว

ทะเลทรายแดง

ลําธารนางฟา Fairly Stream

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

เป็นธารน้ําสีแดงธรรมชาติท่ีเป็นจุดทองเท่ียวแลนมารคหน่ึงเมื่อไดมาเยือนมุยเน ท่ีน่ีนัก
ทองเท่ียวจะไดเห็นความงดงามของผืนน้ําตื้นอันสดชื่น ชั้นดินท่ีสูงลดล่ันกัน สลับกับ
สีสันของดินทรายท่ีสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โฮจิมินห บาย

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

ลองเรือแมนํ้าไซงอน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น บนเรือนําเท่ียว

 Hoang Phu Gia hotel หรือเทียบเทา

ลองเรือไปตามแมน้ําไซงอน ตลอดเสนทางทานจะไดอ่ิมอรอยไปอาหารค่ําสไตลเวียดนาม
และเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดแนวโฟลกและการเตนรําพ้ืนเมืองท่ีแสดงใหเห็นถึง
วัฒนธรรมและมรดกท่ีเป็นเอกลักษณของเวียดนาม



วันท่ี 4 โบสถนอรทเทรอดาม - ศาลาไปรษณียกลาง - อนุสาวรียทาน
ประธานโฮจิมินห - ทําเนียบประธานาธิบดีกรุงโฮจิมินห - ยานไช
นาทาวนโฮจิมินห - วัดเทียนหาว - ตลาดเบนถัน - ทาอากาศยาน
โฮจิมินห - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม โบสถนอรทเทรอดาม โบสถหลังคาสูงท่ีสรางในสมัยท่ีเวียดนามยังอยูในอาณานิคมของ ฝรั่งเศส โดยสรางเพ่ือให
เป็นโบสถประจําเมืองไซงอนและไดสรางตามตนแบบของประเทศฝรั่งเศส

นําทานชม ไปรษณียกลาง ซ่ึงถูกสรางขึ้นอยางวิจิตรตระการตา ชมอนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห ตั้งอยูดานหนา
ศาลากลาง กอสรางดวย สถาปัตยากรรมแบบฝรั่งเศส

นําทานชม ทําเนียบอิสรภาพ เคยเป็นทําเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต และทําเนียบของผูวาการฝรั่งเศสท่ีเรียกวา
ทําเนียบโนโรโดม ถูกระเบิดทําลายใน พ.ศ. 2506 แลวไดมีการสรางอาคารขึ้นใหมใหชื่อวาทําเนียบอิสรภาพ ออกแบบโดยโงเวียด
ทู ทุกวันน้ีเปิดเป็นพิพิธภัณฑใหเขาชมได

จากนั้นเดินทางผาน ยานไชนาทาวน ชมชีวิตความเป็นอยูของชาวจีนในเวียดนาม ชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชนาทาวน ท่ี
สรางอุทิศใหกับ แมพระผูครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุงในชวงปลายศตวรรษท่ี 18 ชาวเวียดนามเชื่อ วา
เทพองคคนมีกอนเมฆเป็นพาหนะเพ่ือชวยคุมครองผูคนใหรอดพนจากอันตรายจากมหาสมุทรท้ังปวง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! บุฟเฟตนานาชาติ

นําทานอิสระทานชอปป้ิง ตลาดเบนถัน ตามอัธยาศัย เลือซ้ือของฝาก ของพ้ินเมือง และสิ้นคาตางๆ เชน เสื้อ รองเทา
กระเปา เป็นตน

จากนั้นเดินทางไปสู สนามบินโฮจิมินห เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

17.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี VJ805 สายการบิน VIETJET AIR (ราคาทัวรน้ียังไม
รวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง)

***สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังกอนได***

ค่ํา

19.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขา โดยสวัสดิภาพ

โบสถนอรทเทรอดาม

ศาลาไปรษณียกลาง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

่ ้



อนุสาวรียทานประธานโฮจิมินห

ทําเนียบประธานาธิบดีกรุงโฮจิมินห

ยานไชนาทาวนโฮจิมินห

วัดเทียนหาว

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

เป็นสถานท่ีทํางานของประธานาธิบดีคนเกาของเวียดนามตอนใตในชวงสงคราม
เวียดนาม ซ่ึงเป็นจุดท่ีสงครามไดมาถึงจุดสิ้นสุด เมื่อรถถังของเวียดนามตอนเหนือไดถลม
เขามาทางรั้วดานหนา

เป็นยานไชนาทาวนหรือเยาวราชแหงเวียดนาม มีประวัติมาตั้งแตปี 1778 มีท้ังวัดแลวสิ่ง
กอสรางท่ีมีอายุยาวนาน

เป็นวัดท่ีตั้งอยูในไชนาทาวนของโฮจิมินห สรางขึ้นตนศตวรรษท่ี 19 โดยชุมชนชาวจีน
กวางตุงในเมือง เป็นวัดสไตลจีนของเทพธิดาแหงทองทะเลชื่อ Mazu ซ่ึงเป็นเทพีท่ีคอย
ปกปองรักษา ชาวประมงใหปลอดภัยในการออกเดินทางในทะเล เป็นท่ีนับถือของชาว
ประมงเป็นอยางมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตนานาชาติ

ตลาดเบนถัน บาย

เป็นตลาดท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน ซ่ึงเมื่อกอนเป็นแคเพียงพอคาขางถนนท่ียืนรวมกัน
ใกลๆ กับแมน้ําไซงอน ท่ีน่ีเป็นตลาดหลักของเมืองโฮจิมินห ซ่ึงถูกเปล่ียนสถานท่ีตั้งมา
อยูจุดลาสุด และถูกตั้งชื่อวา "ตลาดเบนถัน"



 หมายเหตุ ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง

***สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังกอนได***

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

ทาอากาศยานโฮจิมินห
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
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 30 คนขึ้นไป

ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบินท่ีออกเป็นกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ี
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การ
ประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจา
กการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม

กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

การชําระเงิน
ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน

ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน

คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ

คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด

คาธรรมเนียมวีซา

คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม
เป็นตน

คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ท่ีจายของแตละประเทศ

ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป (หัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจในการบริการ)

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ



หมายเหตุ
ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก

เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ปี) ราคา 3,500 บาท

จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท/ทาน

***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง***

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา

ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป หัวหนาทัวรแลวแตความพอใจในการบริการของแตละทาน

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปนั้นจะคอนเฟิรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดิน
ทาง หากทานตองการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิรมกับเจาหนาท่ีกอน กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชา
ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน เหตุผลตางๆท่ีอยู
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน

ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรท้ังหมด

กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสาย
การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ท้ังหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


