
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – 
หมู่บา้นชาวประมง    

TIEN DAT RESORT 
หรอืเทยีบเท่า  

2 
นัง่รถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมอืงดาลดั – นัง่โรลเลอร์โคสเตอร์ – น ้าตกดาตนัลา - 
ลานอเนกประสงคด์าลดั – ดาลดัไนท์มารเ์กต็    

KING DALATHOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

3 
ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยยี – พระราชวังฤดูร้อนของจกัรพรรดิเบ๋าได๋ – 
บา้นเพีย้น – โบสถ์สชีมพู – กระเชา้ไฟฟ้า – วดัดตัก๊ลมั    

KING DALAT HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

4 
สนามบินเลียนเคอืง – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมอืงโฮจิมนิห์ – ไปรษณีย์กลาง – 
โบสถ์นอรท์เธอดาม – ตลาดเบนถนั – สนามบนิเตนิเซนิเญิ้ต – สนามบนิสุวรรณภูม ิ     



 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินเตินเซินเญ้ิต – เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมง 

08.30 พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมเีจา้หน้าที ่เลทสโ์กกรุ๊ป ให้
การตอนรบั และ อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 

11.20 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินเตินเซินเญ้ิต ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) เทีย่วบินที ่VN600 (บรกิารอาหาร 
และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.10 เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญ้ิต ประเทศเวียดนาม หลังจากนัน้น าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง รบักระเป๋าสมัภาระ หลังจากนัน้ออก
เดนิทางท่องเทีย่วตามรายการ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ขนมปังฝรัง่เศสสไตล์เวยีดนาม BANH MY 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (MUINE) ในจังหวัด ฟานเทียต 
เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม
และมชีื่อเสียงทางภาคใต้ของเวยีดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชม
ธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม  เวลาในการ
เดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
น าท่านชมจุดชมววิ หมู่บ้านชาวประมง (FISHING VILLAGE) เป็นจุด
รวมตวัของชาวประมงเมื่อเดินทางขึน้ฝัง่หลงัจากการออกหาปลา เป็น
วถิีชวีติของคนท้องถิ่น ท่านยงัจะได้เห็นววิของทะเลเวยีดนาม สมัผสั
อากาศชายทะเล  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กี TIEN DAT RESORT ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

 
 
  

 



 
 

Day2 นัง่รถจ๊ิบตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลดั – นัง่โรลเลอร์โคสเตอร์ – น ้าตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลดั – 
ดาลดัไนท์มารเ์กต็ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่ าน เดินท างสู่ ท ะเลทรายขาว เพื่ อ  นั ่งรถ จ๊ิบตะลุย
ทะเลทราย (WHITE SAND DUNES) กองเนินภูเขาทรายสขีาว
กระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนื
ทรายและท้องฟ้าเท่านั ้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน ้ าจืด ส าหรับให้
นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป  และชมวิว  ที่ท่ านจะได้
เพลดิเพลินกบักิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะนัง่ หรอืสามารถเช่า
ขบัรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรอืสนุกสนานกบัการเล่นแซนด์ดูน
ลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร หมายเหตุ : รวม
เฉพาะค่ารถจิบ๊  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่านนัง่ นัง่โรลเลอร์โคสเตอร ์(ROLLER COASTER) สามารถนัง่ไดค้นัละ 2 ท่าน สามารถบงัคบัความเร็วไดด้้วยตวัเอง ท่านจะได้ผมกบั

แนวต้นสน้น้อยใหญ่สบักนั ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงดาลดัที่มคีวามเยน็ตลอดปี สมัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์เมื่อเดินทางถงึปลายทางท่านจะ
ได้พบกับ น ้าตกดาตันลา (DATANLA WATERFALL) เป็นน ้าตกในเมืองดาลัด สายลมพัดพาละอองน ้าตกกระทบบนผิวท่านรู้สึกสดชื่น
เปรยีบเสมอืนไดช้ารจ์พลงัธรรมชาติเขา้สู่ร่างกายโดยแท้ อีกทัง้ยงัมคีาเฟ่จ าหน่ายเครื่องดื่ม นัง่จิบ๊เครื่องพรอ้มกบัชมธรรมชาติซึ่งท่านไม่ควร
พลาด 

   



 
 

น าท่านเดินทางสู่ ลานอเนกประสงค์เมืองดาลดั (DALAT LAM VIET 
SQUARE) เป็นลานกว้าง และมหีา้งสรรพสนิค้าแห่งเดยีวของเมือง จงึเป็น
ทีร่วมตวัของคนทุกเพศทุกวยั โดยเฉพาะวยัรุ่นที่น่ีมกีารแต่งตวั แฟชัน่ ที่
ไม่ธรรมดาจรงิ ๆ ทัง้อากาศ ผู้คน เรียกได้ว่าเป็นเกาหลีแหล่งเวยีดนาม
เลยทีเดียวมีทัง้ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า จุดเช็คอินก็คืออาหารเล็กๆ
จ าลองรูปแบบดอกอารต์โิชค   
อิสระท่านที่ ดาลดัไนท์มาร์เก็ต (DALAT NIGHT MARKET) ให้ท่านได้
เดินชมของพื้นเมืองมากมายอาทิเครื่องนุ่งห่มกันหนาว  ของทานเล่น
ทอ้งถิน่ เดนิชอ้ปป้ิงกบัอากาศหนาวเยน็ฟินๆ   

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั KING DALAT HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอีเทยีบเท่า 
 

Day3 ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวงัฤดรู้อนของจกัรพรรดิเบา๋ได๋ – บ้านเพี้ยน – โบสถสี์ชมพ ู– 
กระเช้าไฟฟ้า – วดัดตัก๊ลมั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปกบั ทะเลสาบซวนเฮือง (XUAN HUONG LAKE) กล่าวว่าดาลดัคอืสวติเซอร์แลนด์แห่งเอเชยีก็ดูมเีหตุผลเมื่อท่านได้เห็นววิ

ทวิทศัน์ ณ ทะเลสาบแห่งน้ี เป็นสถานทีท่ี่มนุษย์สร้างขึน้ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1919 แรกเริม่สรา้งเพื่อกกัเก็บน ้า เอาไว้ใช้ในเมอืง เพราะดาลดัตัง้อยู่
ท่ามกลางหุบเขา     แต่ตอนน้ีทะเลสาบซวนเฮอืงเปรยีบเสมอืนแม่เหลก็ที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวและคนท้องถิน่ให้มาเดินเล่นพกัผ่อนหย่อนใจ มี
เรอืให้ถบีเล่นกลางทะเลสาบส่วนรมิฝัง่รอบทะเลสาบก็มสีวนให้ชมทางรฐับาลเวยีดนามมกีารปรบัภูมทิศัน์โดยรอบเมอืงให้เต็มไปดว้ยดอกไม้
ตามฤดูกาล 

 



 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ทุ่ งไฮเดรนเยีย  (HYDENYIA GARDEN) อีกหน่ึงทุ่ ง
ดอกไม้ ที่ไม่ควรพลาดมาถ่ายรูปกนั อย่างที ่ทุ่งไฮเดรนเยยี ข้อดขีองที่น่ี คอื มนัจะ
บานตลอดทัง้ปี 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูร้อนของจกัรพรรดิเบ๋าได๋ (BAO DAI SUMMER 
PALACE) พระราชวงัของกษัตรยิ์องค์สุดท้ายของเวยีดนาม ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 
5 ปี ภายในตวัอาคารมหีอ้งภาพขของพระเจา้เบ๋าได๋ พระมเหส ีพระโอรส พระธดิา มี
ห้องส าหรบัทรงงานแต่บนโต๊ะส าหรบัทรงงานกลบัมโีทรศพัท์วางไว้สองเครื่อง  อีก
เครื่องคาดว่าจะเป็นของเหวยีนวนัเทยีว อดตีประธานาธบิดขีองเวยีดนามใต้ 
น าท่านเดินทางสู่ บ้านเพี้ยน (CRAZY HOUSE) บ้านเพี้ยนทรงสุดประหลาด ที่ถูก
ออกแบบโดย สถาปัตยกร ฮัง เวียน หงา ลูกสาวของประธานาธิบดีคนที่ 2 ของ
เวียดนาม  ที่ ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากนิทาน เรื่อ ง  Alice in 
Wonderland   

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 



 
 

น าท่านเดินทางชม โบสถ์สีชมพู (DOMAINE DE MARIE 
CONVENT) หรือ โบสถ์โดเมนเดมารี ตัง้อยู่บนเนินเขา  
โบสถ์แห่ ง น้ีสร้างขึ้นระหว่างปี  พ .ศ .2483 – 2485 ใน
ปัจจุบนัมนัีกท่องเทีย่วจ านวนไม่น้อยมาเยอืนที่น่ี ทัง้ทีเ่ป็น
ครสิต์ชนและนักท่องเที่ยวทัว่ไป แต่สิง่ทีท่ าให้โบสถ์แห่งน้ี
เป็นที่น่าจดจ าของนักท่องเที่ยวก็คอืความสวยงามและตวั
อาคารของโบสถ์เป็นสชีมพูใหใ้หก้ารถ่ายรูปกบัโบสถ์ไม่ใช่
เรื่องน่าเบื่ออกีต่อไป 

 
 จากนัน้น าท่านสู่สถานีขึน้ กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เป็นกระเช้าไฟฟ้าขนาดไม่ใหญ่มากนัก สามารถจุได ้3-5 คนต่อตู้ ระหว่างที่กระเช้า

น าท่านลอยฟ้าไป ระหว่างทางท่านจะได้เห็นววิของเมอืงดาลดัแบบ 360 องศา เป็นเมอืงที่สวยงาม เตม็ไปดว้ยธรรมชาติทีอุ่ดมสมบูรณ์ ผ่อน
คลายในตู้กระเชา้และถ่ายภาพกบัววิสวยงามของเมอืงดาลดั 

 

หลังจาก นั้นน าท่ าน เดินท างสู่  วัดตั ๊ก ลัม  (TRUC LAM 
MONASTERY) วัดพุทธนิกายเซนแห่งดาลัด หน่ึงในสถานที่
ยอดนิยมทีเ่มอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม ทีจ่ะต้องไปเยอืน ทีว่ดั
แห่งน้ีเป็นวดัพุทธนิกายเซนที่ตัง้อยู่บนยอดเขา ที่เตม็ไปด้วยป่า
สน เป็นวดัสไตล์ญี่ปุ่ นอยู่ท่ากลางธรรมชาตสิวยงาม และอากาศ
เย็นสบายตลอดปี จึงเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คของเมืองดาลัดที่
จะต้องไปเชค็อนิ เป็นวดัทีเ่ตม็ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตารคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั KING DALAT HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอีเทยีบเท่า 



  

Day4 สนามบินเลียนเคือง – สนามบินเตินเซินเญ้ิต – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ตลาด
เบนถนั – สนามบินเตินเซินเญ้ิต – สนามบินสุวรรณภมิู 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม BOX 
 น าท่านท่านเดินทางสู่ สนามบินเลียนเคือง เพื่อบนิภายในประเทศสู่ เมืองโฮจิมินห์ ลดเวลาเดนิทางโดยรถไปถงึ 8 ชัว่โมง 
07.55 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินเตินเซินเญ้ิต ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) เทีย่วบนิที ่VN1381 
08.55 เดนิทางถงึ สนามบินเตินเซินเญ้ิต ประเทศเวียดนาม ออกเดนิทางตามโปรแกรมทวัร ์
 น าท่านเดนิทาสู่ เมืองโฮจิมินห์ (HOCHIMINH) หรอืชื่อเดมิ ไซ่ง่อน เป็นเมอืงใหญ่ที่สุดของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่บรเิวณสามเหลีย่มปาก

แม่น ้าโขง นครโฮจิมนิห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวยีดนาม ไซ่ง่อนในอดีตเคยเป็นเมอืงในการปกครองของเขมรมาก่อน ต่อมาเมื่อ
เวยีดนามเข้ามายึดครองดินแดนน้ี  จึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นภาษาเวียดนาม กาลเวลาหลายร้อยปีต่อมาอีก เมื่อแยกประเทศเวียดนาม 
ออกเป็นสองส่วน ไซ่ง่อนเป็นเมอืงหลวงของเวยีดนามใต้ เมื่อเวยีดนามเหนือยดึไดจ้ึงเปลีย่นชื่อเป็น นครโฮจมินิห์ ตามชื่อผูน้ าเวยีดมนิห์ คอื 
โฮจมินิห ์

 น าท่านถ่ายรูปกบั ไปรษณีย์กลาง (CENTRAL POST OFFICE) ตัง้อยู่บนพื้นทีสู่งที่สุดของนครโฮจิมนิห์ ตรงขา้มคอืโบสถ์นอร์ทเธอดาม ซึ่ง
ส านักงานไปรษณีย์กลางไซ่ง่อนมีความงดงามตระการตาในแบบสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่  19 จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศทีม่าเทีย่วนครโฮจมินิห์ 

 น าท่ าน ถ่ าย รู ป กั บ  โบ ส ถ์ น อ ร์ท เธอ ด าม  (NOTRE DAME 
CATHEDRAL) เป็นอาคารสถาปัตยกรรมฝรัง่ เศสอีกแห่ งที่ เป็น
สญัลักษณ์ของนครโฮจิมนิห์ รูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบโบสถ์
นอร์ทเธอดามประเทศฝรัง่เศส ด้านหน้ามีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูง 40 
เมตร ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ครสิต์ทีม่คีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึง
ในประเทศเวยีดนาม เริม่ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2420 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2426 
ในสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 

 
เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่านช้อปป้ิงของฝากที่ ตลาดเบนถนั (BEN THAN MARKET) เป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งหน่ึง ใจกลางนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 

อาคารตลาดแห่งน้ีเป็นหน่ึงในอาคารยุคแรกสุดที่ยงัหลงเหลอือยู่จากสมยัไซ่ง่อนและเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของนครโฮจมินิห์ โดยเป็นทีนิ่ยมของ
นักท่องเทีย่วทีม่องหาสนิคา้หตัถกรรม เครื่องประดบั ของทีร่ะลกึ รวมทัง้อาหารในทอ้งถิน่ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเตนิเซนิเญิ้ต เพื่อเดนิทางกลบัประเทศไทย 
16.45 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN607 (บรกิารอาหาร และ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
18.30 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ



 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาเดก็ต า่กว่า 9 ปี 
พกักบัผู้ใหญไ่ม่มีเตียง 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

24 – 27 กรกฎาคม 2565 16,990 15,990 4,900 

21 – 24 สงิหาคม 2565 16,990 15,990 4,900 

18 – 21 กนัยายน 2565 15,990 14,990 4,900 

09 – 12 ตุลาคม 2565 16,990 15,990 4,900 

16 – 19 ตุลาคม 2565 16,990 15,990 4,900 

23 – 26 ตุลาคม 2565 17,990 16,990 4,900 

06 – 09 พฤศจกิายน 2565 16,990 15,990 4,900 

20 – 23 พฤศจกิายน 2565 16,990 15,990 4,900 

04 – 07 ธนัวาคม 2565 17,990 16,990 4,900 

11 – 14 ธนัวาคม 2565 17,990 16,990 4,900 

25 – 28 ธนัวาคม 2565 17,990 16,990 4,900 

อตัราค่าบริการส าหรบัเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
*ไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศก ์คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอื ราคาทวัรพ์เิศษต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้  
2. อตัราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นต้องมผีู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษิัทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน า
เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาท าความสะอาดห้องพกัเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดินทางต้องรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นส่วนลดหรอืเงนิสดได้ 
7. เงื่อนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 



 





 



 


