#16111 ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน โฮจิมินห 4 วัน 3 คืน
สวนดอกไฮเดรนเยีย รถจิ๊ปตะลุยทะเลทรายขาว บิน VZ

ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน โฮจิมินห นั่งรถราง นํ้าตกดาลันทา วัดตั๊กลาม
สวนดอกไมเมืองหนาว พระราชวังฤดูรอน บานเพี้ยน ทะเลทรายแดง โบสถนอรท
เทรอดาม ไปรษณียกลาง อนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห ตลาดเบนถัน

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานดาลัด - ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - นํ ้า ตกดา
ตันลา - กระเชา ไฟฟ า ดาลัด - วัดตัก
๊ ลัม - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - รา นของฝากเวียดนาม ตลาดไนทบาซารดาลัด

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเ์ บา ได - บา นเพี้ยน - ฟารม
เลี้ยงชะมดเวียดนาม - มุยเน - หมูบา นชาวประมงมุยเน









โรงแรม



TTC
Hotel
Premium
Dalat
หรือเทียบ
เทา



Peace
Resort,
Muine
หรือเทียบ
เทา

3

ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ลํา ธารนางฟ า Fairly Stream - โฮจิมินห - ลองเรือแมนํ้า
ไซงอน







Hoang
Phu Gia
hotel
หรือเทียบ
เทา

4

โบสถนอรทเทรอดาม - ศาลาไปรษณี ยกลาง - อนุสาวรียทา นประธานโฮจิมินห - ทํา เนียบ
ประธานาธิบดีกรุงโฮจิมินห - ยา นไชนา ทาวนโฮจิมินห - วัดเทียนหาว - ตลาดเบนถัน - ทา
อากาศยานโฮจิมินห - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดาลัด - ดาลัด - รถ
รางโรลเลอรโคสเตอร - นํ้าตกดาตันลา - กระเชาไฟฟาดาลัด วัดตั๊กลัม - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - รานของฝากเวียดนาม ตลาดไนทบาซารดาลัด
เชา
08.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคารเตอรสายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ) เจาหน าที่คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัต รขึ้นเครื่อง
11.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดาลัด โดยเที่ยวบินที่ VZ940 สายการบิน VIETJET AIR (ราคาทัวร
นี้ ยังไมรวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง)
***สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกที่นั่ง ระบบจะเป็ นระบบสุมที่นั่ง ไมสามารถรีเควสที่นั่งกอนได***
บาย
13.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับ
สัมภาระเรียบรอยแลว อิสระใหทุกทานไดทําภารกิจสวนตัวตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูเฝ อเวียดนามแสนอรอย
นํ าทานเดินทางสู เมืองดาลัด เมืองตากอากาศที่มีช่ อ
ื เสียงอันและโรแมนติกที่สุดและของเวียดนามเนื่ องจากตั้งอยูบนที่สูง
จากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แมกระทั้งในฤดูรอน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25
องศาเซลเซียส แวดลอมดวยขุนเขา ไร กาแฟ และสวนดอกไม อาคารบานเรือนตางๆปลูกสรางรูปแบบสถาปั ต ยกรรมฝรั่งเศส
นํ าทาน นั่ งรถราง (Roller Coaster) ผานผืนป าอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงาม
ของ นํ้ าตกดาทันลา นํ้ าตกขนาดไมใหญมากแตมีช่ อ
ื เสียง
นํ าทานสู สถานี กระเชาไฟฟ าเคเบิลคาร กระเชาไฟฟ าแหงนี้ เป็ นกระเชาไฟฟ าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมี
ความปลอดภัยสูงที่สุดทานจะได ชมวิวของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได ทั้งเมือง ที่ต ั้งอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม
นํ าทานชม วัดติก
๊ กลาม เป็ นวัดที่สรางอยูบนเนิ นเขาเหนื อ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับ
ทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา
จากนั ้นเดินทางสู สวนดอกไฮเดรนเยีย เป็ นสวนดอกไมที่มีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปทั่วสวน และ
เป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณของเมืองดาลัดที่ดึงดูดนั กทองเที่ยวที่มาเยือนเมืองแหงนี้ ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายของ
สวนดอกไม ถายรูปตามอัธยาศัย
นํ าทานแวะซื้อ สินคาโอทอป ของพื้นเมืองของดาลัด อาทิ กาแฟขี้ชะมด ชาอาติโชค ขนมตางๆ รวมถึงไวน แดงดาลัด อีกดวย
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสูยาน ชอปปิ้ งตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัดใหทานไดเลือกซื้อสินคา นานาชนิ ด และยังมีอาหารพื้นเมืองให
ทานไดลิ้มลองอีกมากมาย อาทิ นํ้ าเตาหู ปาทองโก เขากับบรรยากาศเย็นๆยามคํ่าคืน ณ เมืองดาลัด อีกดวย
พักที่ TTC Hotel Premium Dalat ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา เมืองดาลัด



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เฝ อเวียดนามแสนอรอย

ทาอากาศยานดาลัด
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเขต Đức Trọng โดยอยูหางจากเมืองดาลัดไปทางใต
ประมาณ 30 กิโลเมตร ทาอากาศยานนี้ ถ ูกสรางโดยฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยมีเพียง
รันเวยกรวด และชาวอเมริกันไดมาสรางใหมและเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีอาคารผู
โดยสารใหมขนาด 12,400 ตารางเมตร

ดาลัด
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดเลียนเคือง ตั้งอยูสูงเหนื อระดับนํ้ าทะเล 1,500 เมตร บน
ที่ราบสูงลางเบียน ดาลัดเป็ นหนึ่ งในเมืองทองเที่ยวยอดนิ ยมที่สุดตลอดกาลของเวียดนาม
ชื่อเมืองนั ้นแปลวาเมืองแหงสนพันตน และยังถูกเรียกวาเมืองที่แหงใบไมผลิ ซึ่งมาจาก
อากาศที่เย็นสบายกําลังดีต ลอดทั้งปี

รถรางโรลเลอรโคสเตอร
ใหทานเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอรโคสเตอร ทาทายความหวาดเสียว ผานผืนป าอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางของนํ้ าตกดาทันลา

นํ้าตกดาตันลา
นํ้ าตกดาตันลา ไดช่ อ
ื วาเป็ นนํ้ าตกที่สวยที่สุดในดาลัด อยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ
5 กิโลเมตร นํ้ าตกดาตันลาเป็ นนํ้ าตกที่ไมใหญมากแตมีความสวยงามเนื่ องจากสภาพ
แวดลอมตางๆ ที่เกื้อหนุนทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็ นจํานวนมาก

กระเชาไฟฟาดาลัด
เป็ นกระเชาไฟฟ าเคเบิลคารบนเทือกเขาโรบินฮิลล บนกระเชานั กทองเที่ยวจะไดชมวิว
เมืองดาลัดจากที่สูง และยังสามารถนั่ งไปยังวัดตัก
๊ ลัม ซึ่งเป็ นวัดพุทธในนิ กาย ZEN แบบ
ญี่ปุนได

วัดตั๊กลัม
วัดตัก
๊ ลัมวัดพุทธในนิ กายเซนแบบญี่ปุน ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟื องฮวาง ภายในวัดมีสิ่ง
กอสรางที่สวยงาม สะอาด เป็ นระเบียบ ทัศนี ยภาพโดยรอบลอมรอบไปดวยดอกไมที่ผลิ
ดอกบานสะพรั่ง นั บไดวาเป็ นหนึ่ งในวัดที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด

ทุงดอกไฮเดรนเยียร
เป็ นสวนดอกไมที่มีดอกไฮเดรนเยียรสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปทั่วสวน และเป็ น
อีกหนึ่ งสัญลักษณของเมืองดาลัดที่ดึงดูดนั กทองเที่ยวที่มาเยือนเมืองแหงนี้ ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามนี่ ไวเป็ นที่ระลึกอยางเต็มอิ่ม

รานของฝากเวียดนาม
อิสระเลือกซื้อสินคา งานหัต ถกรรมพื้นบาน หรือของฝากเวียดนามตางๆ กันไดต าม
อัธยาศัย



คํ่า

ตลาดไนทบาซารดาลัด
ไนทมาเก็ต ที่เมืองดาลัดเขาจะมีถ นนคนเดินที่อยูริมถนนเสนลางดานหน าตลาดดาลัด มี
รานเสื้อผา รานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาปั่ นเลน มีศิลปิ นมารับวาดรูป
เหมือน เขียนหนั งสือภาษาเวียดนาม และอื่นๆ มากมายใหนักทองเที่ยวเดินชมกันไดต าม
อัธยาศัย

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 TTC Hotel Premium Dalat หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ราคาทัวรนี้ยังไมรวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง
สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกที่นั่ง ระบบจะเป็ นระบบสุมที่นั่ง ไมสามารถรีเควสที่นั่งกอนได
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - พระราชวังฤดูรอนของจักรพร
รดิ์เบาได - บานเพี้ยน - ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม - มุยเน หมูบานชาวประมงมุยเน



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางชม สวนดอกไมเมืองหนาว ของเมืองดาลัดสัมผัสดอกไมเมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตาซึ่ง
เป็ นสายพันธมาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก
นํ าทานชม พระราชวังฤดูรอน พระราชวังตากอากาศของกษัต ริยเบาได จักรพรรดิอ์ งคสุดทายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แหงนี้
เป็ นพระราชวังสุดทาย ที่สรางขึ้นในสมัยเรืองอํานาจของฝรั่งเศส กอนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แลวทําใหจักรพรรดิบ
์ าวไดต อง
ลี้ภัยไปอยูฝรั่งเศส แลวไมไดกลับมาเหยียบผืนแผนดินบานเกิดอีก
นํ าทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝี มือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของ
เวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปั ต ยกรรมมาจากฝรัง เศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิ ยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูบุฟเฟ ต  BBQ ปิ้ งยาง
นํ าทาน ชมสวนกาแฟขี้ชะมด ใหทานไดเที่ยวชมทดลองทํากาแฟ และถายรูปตามอัธยาศัย
นํ าทานเดินทางสู เมืองมุยเน ในจังหวัด ฟานเทียต เป็ นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามและ
มีช่ ือเสียงทางภาคใตของเวียดนาม ระหวางการเดินทางผานชมธรรมชาติและวิถ ีชีวิต ความเป็ นอยูของชาวเวียดนาม
นํ าทานสัมผัสอากาศบริสุทธิ ์ ณ ทาเรือมุยเน ที่อบอวนไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแทๆ ซึ่งกลับเขาฝั่ งหลัง
ออกหาปลาในยามคํ่าคืน
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร พรอมบริการเสริฟไวน ดาลัดกับทุกทาน
พักที่ Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว เมืองมุยเน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด
เป็ นสวนดอกไมประจําเมืองดาลัด สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 เป็ นสวนดอกไมขนาดใหญ
ไกลทะเลสาบ โดยอยูหางประมาณ 2 กิโลเมตรจากใจกลางเมือง ภายในสวนมีดอกไม
หลายชนิ ดใหผูเขาชมไดอิ่มเอิบไปกับความสวยงามของดอกไมชนิ ดตางๆ นั บพันชนิ ด

พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ์เบาได
เป็ นหนึ่ งในพระราชวังของจักรพรรดิเ์ บาไดที่ยังดํารงไวอยู ซึ่งพระองคทรงสรางพระราชวัง
นี้ เอาไวใชเป็ นหนึ่ งในสถานที่พักผอนตั้งแตชวง พ.ศ.2493 ปั จจุบันเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑที่
ใหนักทองเที่ยวเขาชมได

บานเพี้ยน
ที่นี่ถ ูกสรางขึ้นมาโดยสถาปนิ คชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว "เทพนิ ยาย" โดยที่
ตัวตึกหน าตาออกมาเหมือนตนไม และดวยการออกแบบและตกแตงภายในที่แปลก
ประหลาด ทําใหขึ้นชื่อเรื่องความเพีย๊ น



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟ ต  BBQ ปิ้ งยาง



ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม

บาย

ฟารมเลี้ยงชะมด เป็ นฟารมเลี้ยงชะมดขนาดไมใหญมาก ทานจะไดพบกับชะมดตัวเป็ นๆ
หลากสายพันธุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ใหทานไดซื้อ
กาแฟสดนั่ งชิมทามกลางบรรยากาศที่โอบลอมไปดวยธรรมชาติ และกลวยไมนานาพันธุ
ทั้งนี้ ทานยังสามารถถายรูปกับชะมดไดอีกดวย

มุยเน
เป็ นเมืองตากอากาศชั้นดีของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูชายฝั่ งทะเลของจังหวัดบิ่ญถวน ใน
ภูมิภาคภาคกลางตอนใตของประเทศเวียดนาม ซึ่งอยูหางจากเมืองโฮจิมินห ประมาณ
230 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองแหงนี้ มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องของ
ชายหาดที่เงียบสงบ และทะเลทรายอันกวางใหญ

หมูบานชาวประมงมุยเน
ที่นี่เป็ นหมูบานที่มีจุดจอดพักเรือของชาวประมง ซึ่งเราจะไดเห็นเรือประมงเต็มไปหมด
ไฮไลทของที่นี่คือเรือกระดงรูปทรงกลมซึ่งเป็ นเรือพื้นบานของเวียดนาม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พรอมบริการเสริฟไวน ดาลัด
 Peace Resort, Muine หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ลําธารนางฟา Fairly Stream
- โฮจิมินห - ลองเรือแมนํ้าไซงอน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานสู ทะเลทรายขาว กองเนิ นภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและ
ทองฟ าเทานั ้นไมไกลกันมีแหลงนํ้ าจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพักผอน ถายรูป และชมวิว ที่ทานจะไดเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมหลากหลายไมวาจะเป็ น นั่ งรถจีป
๊
พิเศษ !!! ฟรีคารถจิป
๊ ตะลุยทะเลทราย 1 คัน 6 ทาน หรือสามารถเชาขับรถ ATV ตะลุยเนิ นทราย หรือสนุกสนานกับการ
เลนแซนดดูนลื่นไถลจากจากเนิ นทรายสูงกวา 40 เมตร นํ าทานชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดง
จนเป็ นลานทรายกวางที่มีช่ อ
ื เสียงของเมืองมุยเน
นํ าทาน ชม “แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของนํ้ าและลมเป็ นลําธารลึก
กวา 20 เมตร เปิ ดใหเห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดลวนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู นครโฮจิมินห เมืองศูนยการเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม (ระยะทางประมาณ 200
กม.ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
คํ่า
้

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคารบนเรือลองแมนํ้าไซงอน
นํ าทาน ชมบรรยากาศสองฟากฝั่ งยามคํ่าคืนของเมืองโฮจิมินหซิต ี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองทีบรรเลง
เพลงอยางสนุกสนาน
พักที่ Hoang Phu Gia hotel หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว เมืองโฮจิมินห



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายขาว เป็ นทะเลทรายสีขาวอันกวางใหญที่ต ั้งอยูทางดานเหนื อของเมืองมุยเน
หางไปประมาณ 20 กิโลเมตร มีทะเลสาบที่สวยงามขนาบขางของเนิ นทราย เรียกวา
"ทะเลสาบ Bau Trang" ซึ่งครอบคลุมเนื้ อที่มากถึง 70 เฮกเตอร กวางประมาณ 500
เมตร และลึกประมาณ 19 เมตร ในทะเลทรายมีทะเลสาบเล็กๆ อยูต รงกลาง ภายใน
ทะเลสาบเต็มไปดวยดอกบัวสีสันสดใส

ทะเลทรายแดง
ทะเลทรายแดง มีขนาดกวางใหญทอดตัวยาวตั้งแตริมฝั่ งทะเลเขาไปในตัวแผนดิน
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 เฮกเตอร เวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชมคือชวงเชา หรือชวง
หลังจาก 15.00 น. เป็ นตนไป เพราะกระแสลมไมแรงและแดดไมรอนมากจนเกินไป

ลําธารนางฟา Fairly Stream
เป็ นธารนํ้ าสีแดงธรรมชาติที่เป็ นจุดทองเที่ยวแลนมารคหนึ่ งเมื่อไดมาเยือนมุยเน ที่นี่นัก
ทองเที่ยวจะไดเห็นความงดงามของผืนนํ้ าตื้นอันสดชื่น ชั้นดินที่สูงลดลั่นกัน สลับกับ
สีสันของดินทรายที่สวยงาม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โฮจิมินห
เป็ นเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนาม และเลนบทสําคัญในสงครามเวียดนาม ไดผานการ
เปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง แตช่ อ
ื ที่คนจดจําก็คือเมืองไซงอน เป็ นเมืองใหญที่สุดของประเทศ
เวียดนาม ตั้งอยูบริเวณสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขง โฮจิมินหเป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
ของเวียดนาม จากประชากรรอยละ 7.5 ของประเทศ แตมีจีดีพีถ ึงรอยละ 20.2 และการ
ลงทุนจากตางประเทศมากถึงรอยละ 34.9 ของทั้งประเทศ



คํ่า

ลองเรือแมนํ้าไซงอน
ลองเรือไปตามแมนํ้าไซงอน ตลอดเสนทางทานจะไดอิ่มอรอยไปอาหารคํ่าสไตลเวียดนาม
และเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดแนวโฟลกและการเตนรําพื้นเมืองที่แสดงใหเห็นถึง
วัฒนธรรมและมรดกที่เป็ นเอกลักษณของเวียดนาม

 รับประทานอาหารเย็น บนเรือนํ าเที่ยว
 Hoang Phu Gia hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

โบสถนอรทเทรอดาม - ศาลาไปรษณียกลาง - อนุสาวรียทาน
ประธานโฮจิมินห - ทําเนียบประธานาธิบดีกรุงโฮจิมินห - ยานไช
นาทาวนโฮจิมินห - วัดเทียนหาว - ตลาดเบนถัน - ทาอากาศยาน
โฮจิมินห - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานชม โบสถนอรทเทรอดาม โบสถหลังคาสูงที่สรางในสมัยที่เวียดนามยังอยูในอาณานิ คมของ ฝรั่งเศส โดยสรางเพื่อให
เป็ นโบสถประจําเมืองไซงอนและไดสรางตามตนแบบของประเทศฝรั่งเศส
นํ าทานชม ไปรษณียกลาง ซึ่งถูกสรางขึ้นอยางวิจิต รตระการตา ชมอนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห ตั้งอยูดานหน า
ศาลากลาง กอสรางดวย สถาปั ต ยากรรมแบบฝรั่งเศส
นํ าทานชม ทําเนี ยบอิสรภาพ เคยเป็ นทําเนี ยบของอดีต ประธานาธิบดีเวียดนามใต และทําเนี ยบของผูวาการฝรั่งเศสที่เรียกวา
ทําเนี ยบโนโรโดม ถูกระเบิดทําลายใน พ.ศ. 2506 แลวไดมีการสรางอาคารขึ้นใหมใหช่ อ
ื วาทําเนี ยบอิสรภาพ ออกแบบโดยโงเวียด
ทู ทุกวันนี้ เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑใหเขาชมได
จากนั ้นเดินทางผาน ยานไชน าทาวน ชมชีวิต ความเป็ นอยูของชาวจีนในเวียดนาม ชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน าทาวน ที่
สรางอุทิศใหกับ แมพระผูครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุงในชวงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อ วา
เทพองคคนมีกอนเมฆเป็ นพาหนะเพื่อชวยคุมครองผูคนใหรอดพนจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร พิเศษ !!! บุฟเฟตนานาชาติ
นํ าทานอิสระทานชอปปิ้ ง ตลาดเบนถัน ตามอัธยาศัย เลือซื้อของฝาก ของพิ้นเมือง และสิ้นคาตางๆ เชน เสื้อ รองเทา
กระเป า เป็ นตน
จากนั ้นเดินทางไปสู สนามบินโฮจิมินห เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
17.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ VJ805 สายการบิน VIETJET AIR (ราคาทัวรนี้ยังไม
รวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง)
***สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกที่นั่ง ระบบจะเป็ นระบบสุมที่นั่ง ไมสามารถรีเควสที่นั่งกอนได***
คํ่า
19.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขา โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โบสถนอรทเทรอดาม
โบสถนี้ต ั้งอยูบริเวณกลางเมืองโฮจิมินห บนถนน Han Thuyen ไดรับการกอสรางตั้งแต
ปี พ.ศ. 2420 ใชระยะเวลาการสราง 6 ปี โบสถนี้ไมมีการประดับดวยกระจกสีเหมือน
โบสถคริสตที่อ่ น
ื เพราะไดรับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สําหรับโบสถแหงนี้ ได
รับการยกยองวามีความงดงามมากที่สุดแหงหนึ่ งในเวียตนาม โดยในแตละวันมีนักทอง
เที่ยวมาเยือนมากมาย ที่นี่ถ ือเป็ นสัญลักษณที่สําคัญอยางหนึ่ งของโฮจิมินห

ศาลาไปรษณียกลาง
ศาลาไปรษณียนี้ต ั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห ใกลกับโบสถนอรทเธอดาม ที่นี่ไดรับ
การกอสรางขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2439 โดยอาณานิ คมฝรั่งเศส แลวเสร็จในปี พ.ศ. 2444 มี
การออกแบบและกอสรางในสไตลฝรั่งเศส และไดรับการออกแบบตกแตงอยางงดงาม
ดวยกระจกสี มีความโอโถงและออนชอยทวามั่นคง จนทําใหนักออกแบบมากมายตองมา
ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบตกแตงอาคารแหงนี้ ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพ
่

้

แผนที่ทางทะเลโบราณ และภาพของอดีต ผูนําประเทศโฮจิมินห มีการบริการทั้งการสง
จดหมาย แสตมป เพื่อการสะสม โปสการด โทรศัพทระหวางประเทศในอัต ราคาบริการ
มาตรฐาน

อนุสาวรียทานประธานโฮจิมินห
ศาลาทําการเมืองโฮจิมินห หรือ เมื่อกอนชื่อวา Hôtel de Ville de Saïgon (ภาษา
ฝรั่งเศส) สรางเมื่อ 2445-2451 โดยชาวฝรั่งเศสในสไตลยุโรป เพื่อเมืองไซงอน และได
ถูกนํ ามาเปลี่ยนชื่อเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยรัฐบาลประชาชน

ทําเนียบประธานาธิบดีกรุงโฮจิมินห
เป็ นสถานที่ทํางานของประธานาธิบดีคนเกาของเวียดนามตอนใตในชวงสงคราม
เวียดนาม ซึ่งเป็ นจุดที่สงครามไดมาถึงจุดสิ้นสุด เมื่อรถถังของเวียดนามตอนเหนื อไดถ ลม
เขามาทางรั้วดานหน า

ยานไชนาทาวนโฮจิมินห
เป็ นยานไชนาทาวน หรือเยาวราชแหงเวียดนาม มีประวัต ิมาตั้งแตปี 1778 มีทั้งวัดแลวสิ่ง
กอสรางที่มีอายุยาวนาน

วัดเทียนหาว
เป็ นวัดที่ต ั้งอยูในไชน าทาวน ของโฮจิมินห สรางขึ้นตนศตวรรษที่ 19 โดยชุมชนชาวจีน
กวางตุงในเมือง เป็ นวัดสไตลจีนของเทพธิดาแหงทองทะเลชื่อ Mazu ซึ่งเป็ นเทพีที่คอย
ปกป องรักษา ชาวประมงใหปลอดภัยในการออกเดินทางในทะเล เป็ นที่นับถือของชาว
ประมงเป็ นอยางมาก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตนานาชาติ

ตลาดเบนถัน
เป็ นตลาดที่มีประวัต ิศาสตรยาวนาน ซึ่งเมื่อกอนเป็ นแคเพียงพอคาขางถนนที่ยืนรวมกัน
ใกลๆ กับแมนํ้าไซงอน ที่นี่เป็ นตลาดหลักของเมืองโฮจิมินห ซึ่งถูกเปลี่ยนสถานที่ต ั้งมา
อยูจุดลาสุด และถูกตั้งชื่อวา "ตลาดเบนถัน"

ทาอากาศยานโฮจิมินห
มีช่ อ
ื เรียกอีกอยางวาทาอากาศยานเตินเซินเญิ้ต (Tan Son Nhat) ที่นี่ถ ือกําเนิ ดขึ้นเมื่อ
ตนทศวรรษที่ 1930 (พ.ศ. 2473-2482) โดยรัฐบาลภายใตอาณัต ิของฝรั่งเศสไดสรางทา
อากาศยานขนาดเล็กขึ้นในหมูบานเตินเซินเญิ้ต จึงเป็ นที่รูจักในชื่อนี้ ทาอากาศยานโฮจิมิ
นหถ ือเป็ นหนึ่ งในประตูเขาออกระหวางประเทศที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ งของประเทศ
เวียดนาม



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

ราคาทัวรนี้ยังไมรวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง
***สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกที่นั่ง ระบบจะเป็ นระบบสุมที่นั่ง ไมสามารถรีเควสที่นั่งกอนได***
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไมถ ึง 30 คนขึ้นไป
ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีนํ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง
ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็ นกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่
อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึ งถึงความปลอดภัยและผลประโยชน ของคณะผูเดินทางเป็ นหลัก
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การ
ประทวง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล ปั ญหาจราจร อุบัต ิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเนื่ องมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัต ิเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง
กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเนื่ องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ
เป็ นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่ทานสละสิทธิใ์ นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ต ามที่ระบุในรายการทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว เนื่ องจา
กการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ต ามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ต าม
กรณีที่ทานใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด

การชําระเงิน
ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน
ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาภาษีสนามบิน ภาษีนํ้ามัน
คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหน าทัวร ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนี ยมในการทําหนั งสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ
คาระวางกระเป านํ้ าหนั กเกินกวาที่สายการบินกําหนด
คาธรรมเนี ยมวีซา
คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม
เป็ นตน
คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ
ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป (หัวหน าทัวรแลวแตจะพอใจในการบริการ)

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก
เด็กทารก INFANT (อายุต ํ่ากวา 2 ปี ) ราคา 3,500 บาท
จอยแลนดไมใชต ั๋วเครื่องบิน 7,900 บาท/ทาน
***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน ของทานเอง***
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป หัวหน าทัวรแลวแตความพอใจในการบริการของแตละทาน
หากทานตองซื้อบัต รโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปนั ้นจะคอนเฟิ รมกอนประมาณ 10 วันกอนเดิน
ทาง หากทานตองการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิ รมกับเจาหน าที่กอน กรุณาเลือกซื้อบัต รโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชา
ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนื อความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็ นตน เหตุผลตางๆที่อยู
เหนื อความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทั้งหมด
กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปี ใหม สงกรานต เป็ นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับทางสาย
การบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ต าม
เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เนื่ องจากเป็ นนโยบายของสายการบิน
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

