


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินตัน	เซิน	นึก	หรือ	สนามบินโฮจิมินห	-	โบสถ
นอรทเทรอดาม	-	ศาลาไปรษณียกลาง	-	อนุสาวรียทานประธานโฮจิมินห	-
พิพิธภัณฑสงคราม	-	ตลาดเบนถัน	-	แมน้ําไซงอน

พักที่
Liberty
Hotel,
Hochiminh
City	หรือ
เทียบเทา

2 เมืองฟานเถียต	-	หาดมุยเน	-	ทะเลทรายแดง	-	ลําธารนางฟา	-	ทะเลทราย
ขาว

พักที่
Peace
Resort,
Muine
หรือเทียบ
เทา

3 เมืองดาลัด	-	รถรางเวียดนาม	-	นําตกดาทันลา	-	กระเชาไฟฟาเคเบิลคาร	-
วัดตัก๊ลัม	-	พระราชวังฤดูรอน	จักรพรรดิเ์บาได	-	บานเพี้ยน(Crazy	House)	-
ตลาดไนทบาซาร

พักที่	La
Sapinette
Hotel,
Dalat	หรือ
เทียบเทา
ระดับ	4
ดาว

4 สวนดอกไมเมืองหนาว	-	สนามบินเมืองดาลัด	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

3	พ.ค.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

17	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,500

18	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,500

24	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,500

14	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

21	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

12	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

26	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

27	ก.ค.	61	-	30	ก.ค.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500

3	ส.ค.	61	-	6	ส.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

10	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

23	ส.ค.	61	-	26	ส.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

24	ส.ค.	61	-	27	ส.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

30	ส.ค.	61	-	2	ก.ย.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

6	ก.ย.	61	-	9	ก.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,500

13	ก.ย.	61	-	16	ก.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,500



20	ก.ย.	61	-	23	ก.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,500

27	ก.ย.	61	-	30	ก.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,500

28	ก.ย.	61	-	1	ต.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,500

4	ต.ค.	61	-	7	ต.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

5	ต.ค.	61	-	8	ต.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

11	ต.ค.	61	-	14	ต.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

12	ต.ค.	61	-	15	ต.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,500

18	ต.ค.	61	-	21	ต.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

19	ต.ค.	61	-	22	ต.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500



ชวงเชา
09.20	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอร

สายการบิน	Viet	Jet	Air	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
11.50	น.	ออกเดินทางสู	เมืองโฮจิมินห	ประเทศเวียดนาม	โดยสายบิน	Viet	Jet	Air	เทีย่วบินที	่VJ802

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	1.30	ชั่วโมง)

ชวงบาย
13.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินเมืองโฮจิมินห	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว	นําทานเดินทางสูตัวเมือง

โฮจิมินห	เป็นศูนยกลางของเศรษฐกิจหลักของประเทศเวียดนาม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานชม	โบสถนอรทเทรอดาม	โบสถหลังคาสูงที่สรางในสมัยที่เวียดนามยังอยูในอาณานิคมของ	ฝรั่งเศส

โดยสรางเพื่อใหเป็นโบสถประจําเมืองไซงอนและไดสรางตามตนแบบของประเทศฝรั่งเศสนําทาน	ชม	ไปรษณีย
กลาง	ซึ่งถูกสรางขึน้อยางวิจิตรตระการตา	ชมอนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห	ตั้งอยูดานหนาศาลากลาง
กอสรางดวย	สถาปัตยากรรมแบบฝรั่งเศส
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณธุสงคราม	ชมเรื่องราวประวัติศาสตรและ	เครื่องมือ	อาวุธ	ปืน	ระเบิด	ตางๆ	นํา

ทานอิสระทานชอปป้ิง	ตลาดเบนถัน	ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารบนเรือลองไปตามแมน้ําไซงอน	ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยาม

คํ่าคืนของเมืองโฮจิมินหซิตี้	หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองทีบรรเลงเพลงอยางสนุกสนาน
พักที	่Liberty	Hotel,	Hochiminh	City	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ทาอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตถือกําเนิดขึน้เมื่อตนทศวรรษที่	1930
(พ.ศ.	2473-2482)	โดยรัฐบาลภายใตอาณตัิของฝรั่งเศสไดสรางสนามบิน
ขนาดเล็กขึน้ในหมูบานเตินเซินเญิ้ต	จึงเป็นที่รูจักในชื่อวา	สนามบินเติน
เซินเญิ้ต



ตั้งอยูบริเวณกลางเมือง	บนถนน	Han	Thuyen	ไดรับการกอสรางตั้งแตปี	พ.ศ.
2420	ใชระยะเวลาการสราง	6	ปี	โบสถน้ีไมมีการประดับดวยกระจกสีเหมือน
โบสถคริสตที่อื่น	เพราะไดรับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่	2	สําหรับ
โบสถแหงน้ีไดรับการยกยองวามีความงดงามมากที่สุดแหงหน่ึงใน	เวียตนาม
โดยในแตละวันมีนักทองเที่ยวมาเยือนมากมาย	ลักษณะของตัวโบสถเป็นรูป
แบบของสมัยอาณานิคม	มีหอคอยคูสี่เหลี่ยมอยูดานบนสูง	40	เมตร	เป็น
เอกลักษณที่งดงามของโบสถแหงน้ี	ดานหนาโบสถมีรูปป้ันขนาดใหญสีขาว
เดนเป็นสงาของพระแมมารี	นักทองเที่ยวนิยมเขามาชมกันมาก	เพราะเป็น
เสมือนสัญลักษณรวม	อันหมายถึงการเขามาของตะวันตก	และเป็นสัญลักษณ
ที่สําคัญอยางหน่ึงของโฮจิมินห

ตั้ง	อยูบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห	ใกลกับโบสถนอรทเธอดาม	ไดรับการ
กอสรางขึน้เมื่อ	ปี	พ.ศ.	2439	เสร็จในปี	พ.ศ.	2444	มีการออกแบบและกอสราง
ในสไตลฝรั่งเศสและไดรับการออกแบบตกแตงอยางงดงาม	ดวยกระจกสี	เป็น
ไปรษณียที่ใหญที่สุดในเวียตนาม	มีความโอโถงและออนชอยทวามั่นคง	จน
ทําใหนักออกแบบมากมายตองมาศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบตกแตง
อาคาร	แหงน้ี	ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพแผนที่ทางทะเลโบราณ	และ
ภาพของอดีตผูนําประเทศโฮจิมินห	มีการบริการทั้งการสงจดหมาย	แสตมป
เพื่อการสะสม	โปสการด	โทรศัพทระหวางประเทศในอัตราคาบริการ
มาตรฐานเป็นที่ทําการไปรษณียของเมืองไซงอน	หรือ	เมืองโฮจิมินห	ซึ่งสราง
ขึน้มาโดยชาวฝรั่งเศสตั้งแตสมัยที่ยังอยูภายใตอํานาจ	ใกลๆกับโบสถแหงไซ
งอน

ศาลาทําการเมืองโฮจิมินห	หรือ	เมื่อกอนชื่อวา	Hôtel	de	Ville	de	Saïgon
(ภาษาฝรั่งเศส)	สรางเมื่อ	2445-2451	โดยชาวฝรั่งเศสในสไตลยุโรป	เพื่อเมือง
ไซงอน	และไดถูกนํามาเปลี่ยนชื่อเมื่อปี	พ.ศ.	2518	โดยรัฐบาลประชาชน

สงครามเวียดนาม	(ค.ศ.	1957-1975)	เป็นสงครามระหวางเวียดนามเหนือกับ
เวียดนามใต	เวียดนามเหนือไดรับการสนับสนุนจากรัสเซียและจีน	สวน
เวียดนามใตไดรับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา	สงครามเวียดนามจบลง
ดวยชัยชนะของเวียดนามเหนือและรวมประเทศเวียดนามทั้งสองเขาดวยกัน

เป็นตลาดที่มีประวัติยาวนาน	ซึ่งเมื่อกอนเปนแคเพียงพอคาขางถนนที่ยืนรวม
กันไกลๆกับแมน้ําไซงอน	เป็นตลาดหลักๆของเมืองโฮจิมินห	ซึ่งถูกเปลี่ยน
สถานที่ตั้งมาอยูจุดลาสุด	และถูกตั้งชื่อวา	"ตลาดเบนถัน"



	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารบนเรือลองไปตามแมน้ําไซงอน
	พักที่	Liberty	Hotel,	Hochiminh	City	หรือเทียบเทา

เป็นแมน้ําที่วิ่งผานเมืองโฮจิมินห	ซึ่งเป็นทั้งแหลงน้ําหลัก	และที่ตั้งของทาเรือ
สําคัญประจําเมือง	มีบริการลองเรือเป็นเอกลักษณของแมน้ําแหงน้ี	เป็นเมือง
ใหญที่สุดของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยูบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง	โฮจิ
มินหเป็นศูนยกลางทาง	เศรษฐกิจของเวียดนาม	และมีการลงทุนจากตาง
ประเทศมากถึงรอยละ	34.9	ของทั้งประเทศ

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู	เมืองมุยเน	เมืองชายหาดริมทะเล	(ระยะทางประมาณ	200	กม.ใช

เวลาในการเดินทางประมาณ	4	ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองฟานเทียต	เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามและ

มีชื่อเสียงทางภาคใตของเวียดนาม	ระหวางการเดินทางผานชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาว
เวียดนาม	นําทานสัมผัสอากาศบริสุทธิ	์ณ	ทาเรือมุยเน	ที่อบอวนไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมง
เวียดนามแทๆ	ซึ่งกลับเขาฝ่ังหลังออกหาปลาในยามคํ่าคืน
นําทานชม	ทะเลทรายแดง	ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกวางที่มีชื่อเสียง

ของเมืองมุยเน	แลวนําทาน	ชม	“แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม”	ลําธาร	FAIRY	STREAM	ที่เกิดจากการ
กัดเซาะของน้ําและลมเป็นลําธารลึกกวา	20	เมตร	เปิดใหเห็นชั้นของดินและทรายหลากสี	ซึ่งทั้งหมดลวนเกิดขึน้
เองตามธรรมชาติ
นําทานสู	ทะเลทรายขาว	กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา	มองไปทางไหนจะเห็น

เพียงผืนทรายและทองฟาเทาน้ัน	ไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด	(โอเอซิส)	สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพักผอน	ถายรูป
และชมวิว	ที่ทานจะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไมวาจะเป็น	เชารถจีป๊	หรือรถ	ATV	ตะลุยเนินทราย
หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกวา	40	เมตร	(คาใชจายในการกิจกรรม
ตางๆ	ไมรวมในคาบริการทัวร)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Peace	Resort,	Muine	(ติดริมทะเล)	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อีกหน่ึงเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง	และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดบิ่ญถวน
(Binh	Thuan)	อีกหน่ึงจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของทิวทัศนและหาดทรายที่
สวยงาม	โดยจังหวัดบิ่ญถวนน้ันตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเวียดนาม	และ
อยูจากโฮจิมินหซิตี้ไปทางทิศเหนือ	ประมาณ	200	กิโลเมตร	ฟานเถียต”เป็น
เมืองหลวงของจังหวัด	Binh	Thuan	อยูไมไกลจากมุยเนที่มีชื่อเสียงดานทิวทัศน
สวยงามแตที่น่ีดูเหมือนเป็นชุมชนที่หนาแนน	และมีความเป็นเมืองกวามุยเน
พอสมควร	ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นภาพผมวานาจะประมาณมุยเนเป็นบาง
แสน	สวนฟานเถียตก็เปรียบเหมือนตัวเมืองชลบุรีน่ันละครับ	นอกเมืองน้ีจะ
เป็นเมืองริมทะเลและมีการทําประมงอยางแพรหลาย	ในชวงสงคราม
เวียดนามที่แถวน้ีเคยเป็นฐานที่มั่นแหงหน่ึงของกองทัพสหรัฐอีกดวยฟาน



คาใชจายในการกิจกรรมตางๆ	ไมรวมในคาบริการทัวร

เถียตเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการทําประมง	จึงเห็นชาวประมงกําลังทํางาน
กันตลอดทั้งชายฝ่ัง	สวนใหญกําลังชวยกันสาวอวนขึน้มาจากทะเล

เมืองทางตอนใตของเวียดนาม	ซึ่งเป็นแหลงทองเที่ยวที่มีชาวรัสเซียเยอะ
ธุรกิจทองถิ่น	และรานคามากมายน้ันเป็นของชาวรัสเซีย	กลายเป็นสถานที่
ทองเที่ยวดังๆเมื่อ	ปี	2538	ซึ่งคนแหกันไปดู	สุริยุปราคา

ทะเลทรายแดงซึ่งมีความสวยงาม	สามารถเขาไปเดินเลนเพื่อชมความงามได

เป็นกระแสน้ําที่สูงแคระดับขอเทา	เป็นน้ําผสมทรายแดงทําใหดูเหมือนโคลน
แดง	แตมีความเย็นสบายเมื่อเดินดวยเทาเปลา	และระหวางทางจะมีหินทรง
แปลกธรรมชาติ	ที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ

ทะเลทรายขาวที่ไมนามีอยูในเวียดนาม	มีความสวยงามและรูปทรงที่เปลี่ยน
ไปเรื่อยๆ	สามารถเชารถไปเที่ยวชมได

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Peace	Resort,	Muine	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองดาลัท	เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเน่ืองจาก

ตั้งอยูบนที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ	1,500	เมตร	ทําใหอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแมกระทั้งในฤดูรอน
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ	15-25	องศาเซสเซียส	แวดลอมดวยขุนเขา	ไร	กาแฟ	และสวนดอกไม	อาคารบานเรือน
ตางๆปลูกสรางรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส	เน่ืองจากในสมัยอาณานิคม	Alexdra	Yersin	ไดคนพบเมืองดาลัด
และเห็นวาบรรยากาศคอนขางดี	ทางฝรั่งเศสจึงไดเขามาพัฒนาและสรางเมืองดาลัด	เพื่อใหเป็นเมืองตาก
อากาศสําหรับชาวฝรั่งเศส
ถึงดาลัทนําทาน	นัง่รถราง	(Roller	Coaster)	ผานผืนป าอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง	เพื่อชมและ

สัมผัสกับความสวยงามของ	น้ําตกดาทันลา	(Thac	Datanla)	น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมีชื่อเสียง	อีกหน่ึงใน
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไมควรพลาด!!



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	สถานีกระเชาไฟฟ า	เคเบิลคารกระเชาไฟฟาแหงน้ีเป็นกระเชาไฟฟาที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ

เวียดนาม	และมีความปลอดภัยสูงที่สุดทานจะได	ชมวิวของเมืองดาลัด	ที่มองเห็นได	ทั้งเมือง	ที่ตั้งอยูทามกลาง
หุบเขาอันสวยงาม
นําทานชม	วัดติก๊กลาม	เป็นวัดที่สรางอยูบนเนินเขาเหนือ	ทะเลสาบเตวียนลาม	แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม

นานาพันธุ	กับทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา
จากน้ันนําทานชม	พระราชวังฤดูรอน	พระราชวังตากอากาศของกษตัริยเบาได	จักรพรรดิอ์งคสุดทายของ

เวียดนาม	ซึ่งสถานที่แหงน้ีเป็นพระราชวังสุดทาย	ที่สรางขึน้ในสมัยเรืองอํานาจของฝรั่งเศส	กอนที่จะเกิด
สงครามเวียดนาม	แลวทําใหจักรพรรดิบ์าวไดตองลี้ภัยไปอยูฝรั่งเศส	แลวไมไดกลับมาเหยียบผืนแผนดินบาน
เกิดอีกเลย
นําทานเขาชม	บานเพี้ยน	(Crazy	House)	บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่	2

ของเวียดนาม	ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง	เศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง	“Alice	in
Wonderland”	ถายังมีเวลาจะนําทานไปทําบุญทีวัด	Van	Hanh	)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	พรอมเสริฟไวนดาลัท
จากน่ันนําทานเดินทางสูยาน	ชอปป้ิงตลาดไนทบารซา	ของเมืองดาลัดใหทานไดเลือกซื้อสินคา	นานาชนิด

ตามอัธยาศัย
พักที	่La	Sapinette	Hotel,	Dalat	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ชื่อเมืองน้ันแปลวาเมืองแหงสนพันตน	เอกลักษณของเมืองคือการชมตนสน
และยังถูกเรียกวาเมืองที่แหงใบไมผลิ	เพราะอากาศที่ไมเขากับประเทศ
เวียดนาม	ที่เย็นสะบายกําลังดีทั้งปี

รถรางเวียดนาม	(Roller	Coaster)	ใหทานเพลิดเพลินกับรถราง	ผานผืนป าอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง	ทาทายความหวาดเสียว

อยูหางจากตัวเมืองดาลัทไปทางทิศใตประมาณ	5	กิโลเมตร	เป็นน้ําตกไมใหญ
มากแตมีความสวยงดงามและมีหลายชั้น	เป็นแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมอยางมากจากนักทองเที่ยว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



น่ังกระเชาไฟฟา“เคเบิลคาร	(Cable	car)”	บนเทือกเขาโรบินฮิล	(Robin	Hill)
ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงและยังสามารถน่ังไปยังวัด	Truc	Lam	Medutation
Monastery	(Thien	Vien	Truc	Lam)	ซึ่งเป็นวัดพุทธในนิกาย	ZEN	แบบญี่ป ุน

วัดตัก๊ลัมวัดพุทธในนิกายเซน	แบบญี่ป ุน	ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง	ภายใน
วัดมีสิ่งกอสรางที่สวยงาม	สะอาด	เป็นระเบียบ	ทัศนียภาพโดยรอบ	ลอมรอบ
ไปดวยดอกไมที่ผลิดอกบานสะพรั่ง	นับไดวาเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุด
ในเมืองดาลัด

หน่ึงในตึกของจักรพรรดิเ์บาไดที่ยังดํารงไวอยู	ซึ่งพระราชวังน้ีเอาไวใชหลบ
รอน	แตตั้งแต	พศ2593	ฝรั่งเสศไดเขามายังเวียดนาม	และสถานที่น้ียังถูกใช
เปนสถานที่ประทับของพระราชา	และสถานที่ทําการ

ถูกสรางขึน้มาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว
"เทพนิยาย"	โดยที่ตัวตึกหนาตาออกมาเหมือนตนไม	และดวยการออกแบบ
และตกแตงภายในที่แปลกประหลาด	ทําใหขึน้ชื่อเรื่องความเพีย๊น

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	พรอมเสริฟไวนดาลัท
	พักที่	La	Sapinette	Hotel,	Dalat	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ไนทมาเก็ต	(Dalat	at	Night)	ที่เมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดิน	ไนทมาเก็ต	ที่อยู
ริมถนนเสนลางดานหนาตลาดดาลัด	ผมเขาใจวามีทุกวันนะครับ	มีรานขาย
อาหารริมถนน	มีจักยานใหเชาป่ันเลน	มีศิลปินมารับวาดรูปเหมือน	เขียน
หนังสือภาษาเวียดนาม	mr.hotsia	ไดไปใชบริการใหเขาวาดรูปเหมือนใหรูปละ
150	บาทครับ	ดูดานลางสิเหมือนไหม	และผมยังจางใหเขาเขียนคําวา
www.hotsia.com	ดียูริกเวียดนาม	เขียนเป็นภาษาเวียดนามนะครับ	เป็นที่
ระลึกที่ผมมาเที่ยวถึงเมืองดาลัดแหงน้ี

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางชม	สวนดอกไมเมืองหนาว	ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเมืองหนาวที่อวดโฉม	รูปทรงและ

สีสันแปลกตา	ซึ่งเป็นสายพันธ	มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก
จากน้ันนําทานเดินทางไปสู	สนามบินเมืองดาลัท	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	ตรวจเช็คเอกสารและ



สัมภาระ
12.55	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบินดาลัท	กลับโดยสายบิน	Viet	Jet	Air	เทีย่วบินที	่VZ941	(ใชระยะ

เวลาในการเดินทางประมาณ	1.45	ชั่วโมง)

ชวงบาย
14.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

สรางเมื่อปี	พ.ศ.	2509	เป็นสวนดอกไมขนาดใหญไกล	ทะเลสาบสวนหวง
ประมาณ	2กิโลเมตรจากใจกลางเมือง	มีดอกไมหลายชนิดใหผูเขาชมไดอิ่มเอิบ
ไปกับความสวยงาม

สนามบินน้ีถูกสรางโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2476	โดยเป็นรันเวยกรวด	และ
ชาวอเมริกันไดมาสรางใหมเมื่อไมนานมาน้ีและเสร็จเมื่อกี	2552	โดยไมมีเที่ยว
บินเยอะ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	15	ทาน
ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน
3.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา	-	ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	5,000	บาท	พรอมกับ
เตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2	-	3	วัน	หลังจากทําการจองแลว
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	20	วัน	ทานควรจัดเตรียมคาทัวร

ใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด	รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
2.	คาที่พักหองคู	ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
3.	คาอาหาร	ดังที่ระบุในรายการ
4.	คาเขาชม	ดังที่ระบุในรายการ
5.	คารถนําเที่ยว	ดังที่ระบุในรายการ
6.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง

1.	คาใชจายสวนตัว	เชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือรายการทัวร	คาซักรีด	คามินิบาร	คาโทรศัพท	ฯลฯ
2.	คาปรับ	สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด	(20	กิโลกรัม)
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
5.	คาทิปคนขับรถ	ไกดทองถิน่	วันละ	150	ตอทาน	/	600	บาทตอทิป
6.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด



ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	และขอเก็บเงินทั้งหมด	(แตสามารถเปลีย่นชื่อผูเดินทาง
ได	15	วัน	กอนการเดินทาง)


