
 
 
 



 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญ้ิต – เมือง
โฮจิมินห – เมืองมุยเน – หมูบานชาวประมง    

TIEN DAT 
RESORT 
หรือเทียบเทา  

2 
นั่งรถจ๊ิบตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร
โคสเตอร – น้ําตกดาตันลา - ลานอเนกประสงคดาลัด 
– ดาลัดไนทมารเก็ต 

   
KING 
DALATHOTEL 
หรือเทียบเทา  

3 
ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุงไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดู
รอนของจักรพรรดิเบาได – บานเพ้ียน – โบสถสีชมพู 
– กระเชาไฟฟา – วัดดต๊ักลัม 

   
KING DALAT 
HOTEL 
หรือเทียบเทา  

4 

สนามบินเลียนเคือง – สนามบินเตินเซินเญ้ิต – เมือง
โฮจิมินห – ไปรษณียกลาง – โบสถนอรทเธอดาม – 
ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญ้ิต – สนามบิน
สุวรรณภูม ิ

    



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห – เมืองมุยเน – 
หมูบานชาวประมง 

08.30 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน VIETNAM 
AIRLINES (VN) โดยมีเจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ อํานวยความสะดวกในการ
เช็คอินใหแกทาน 

11.20 นําทานเดินทางสู  สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม  โดยสายการบิน VIETNAM 
AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN600 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.10 เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนําผานดานตรวจคนเขาเมือง 
รับกระเปาสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางทองเที่ยวตามรายการ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ขนมปงฝรั่งเศสสไตลเวียดนาม BANH MY 
นําทานออกเดินทางสู เมืองมุยเน (MUINE) ใน
จังหวัด ฟานเทียต เปนเมืองชายทะเลตากอากาศ
และแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามและมี
ชื่อเสียงทางภาคใตของเวียดนาม ระหวางการ
เดินทางผานชมธรรมชาติและวิถีชี วิตความ
เปนอยูของชาวเวียดนาม เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง 
นํ า ท า น ช ม จุ ด ช ม วิว  ห มู บ า น ช า ว ป ร ะ ม ง 
(FISHING VILLAGE) เปนจุดรวมตัวของ
ชาวประมงเมื่อเดินทางขึ้นฝงหลังจากการออก
หาปลา เปนวิถีชีวิตของคนทองถิ่น ทานยังจะได
เห็ น วิ วข อ งทะ เ ล เ วีย ด นา ม  สัม ผั สอา ก า ศ
ชายทะเล 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ที่พีก TIEN DAT RESORT ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 

Day2 นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอรโคสเตอร – น้ําตกดาตัน
ลา - ลานอเนกประสงคดาลัด – ดาลัดไนทมารเก็ต 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสูทะเลทรายขาวเพ่ือ นั่ง
รถจิ๊บตะลุยทะเลทราย (WHITE SAND 
DUNES) กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจาง
ตากวางใหญสุดสายตา มองไปทางไหนจะ
เห็นเพียงผืนทรายและทองฟาเทานั้น ไม
ไ ก ลกัน มี แหล งน้ํ า จื ด  สํ า หรั บใ ห
นักทองเที่ยวใชพักผอน ถายรูป และชมวิว 
ที่ ท า น จ ะ ไ ด เ พ ลิ ด เ พ ลิ น กั บ กิ จ ก ร ร ม  



หลากหลายไมวาจะนั่ง หรือสามารถเชาขับ
รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับ
การเลนแซนดดูนลื่นไถลจากจากเนินทราย
สูงกวา 40 เมตร หมายเหตุ: รวมเฉพาะคา
รถจ๊ิบ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
 นําทานนั่ง นั่งโรลเลอรโคสเตอร (ROLLER COASTER) สามารถนั่งไดคันละ 2 ทาน สามารถ

บังคับความเร็วไดดวยตัวเอง ทานจะไดผมกับแนวตนสนนอยใหญสับกัน ทามกลางบรรยากาศของ
เมืองดาลัดที่มีความเย็นตลอดป สัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิ เมื่อเดินทางถึงปลายทางทานจะไดพบกับ 
น้ําตกดาตันลา (DATANLA WATERFALL) เปนน้ําตกในเมืองดาลัด สายลมพัดพาละอองน้ําตก
กระทบบนผิวทานรูสึกสดชื่นเปรียบเสมือนไดชารจพลังธรรมชาติเขาสูรางกายโดยแท อีกทั้งยังมี
คาเฟจําหนายเครื่องดื่ม นั่งจ๊ิบเครื่องพรอมกับชมธรรมชาติซึ่งทานไมควรพลาด 

   
นําทานเดินทางสู ลานอเนกประสงคเมืองดาลัด 
(DALAT LAM VIET SQUARE) เปนลานกวาง 
และมีหางสรรพสินคาแหงเดียวของเมือง จึงเปนที่
รวมตัวของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุนที่นี่มี
การแตงตัว แฟชั่น ที่ไมธรรมดาจริง ๆ ทั้งอากาศ 
ผูคน เรียกไดวาเปนเกาหลีแหลงเวียดนามเลย
ทีเดียวมีทั้งรานกาแฟ หางสรรพสินคา จุดเช็คอินก็
คืออาหารเล็กๆจําลองรูปแบบดอกอารติโชค   
อิสระทานที่ ดาลัดไนทมารเก็ต (DALAT NIGHT 
MARKET) ใหทานไดเดินชมของพ้ืนเมืองมากมาย
อาทิเครื่องนุงหมกันหนาว ของทานเลนทองถิ่น 
เดินชอปปงกับอากาศหนาวเย็นฟนๆ  

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ที่พัก KING DALAT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรีอเทียบเทา 
 

Day3 ทะเลสาบซวนเฮอืง – ทุงไฮเดรนเยยี – พระราชวงัฤดรูอนของจกัรพรรดเิบาได 
– บานเพีย้น – โบสถสชีมพ ู– กระเชาไฟฟา – วดัดตัก๊ลมั 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 นําทานถายรูปกับ ทะเลสาบซวนเฮือง (XUAN HUONG LAKE) กลาววาดาลัดคือสวิตเซอรแลนด
แหงเอเชียก็ดูมีเหตุผลเมื่อทานไดเห็นวิวทิวทัศน ณ ทะเลสาบแหงนี้ เปนสถานที่ที่มนุษยสรางขึ้น 
ต้ังแตป ค.ศ. 1919 แรกเริ่มสรางเพ่ือกักเก็บน้ํา เอาไวใชในเมือง เพราะดาลัดต้ังอยูทามกลางหุบ
เขา     แตตอนนี้ทะเลสาบซวนเฮืองเปรียบเสมือนแมเหล็กที่ดึงดูดนักทองเที่ยวและคนทองถิ่นใหมา
เดินเลนพักผอนหยอนใจ มีเรือใหถีบเลนกลางทะเลสาบสวนริมฝงรอบทะเลสาบก็มีสวนใหชมทาง
รัฐบาลเวียดนามมีการปรับภูมิทัศนโดยรอบเมืองใหเต็มไปดวยดอกไมตามฤดูกาล 

 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ทุงไฮเดรนเยีย (HYDENYIA 
GARDEN) อีกหนึ่งทุงดอกไม ที่ไมควรพลาดมาถายรูป
กัน อยางที่ ทุงไฮเดรนเยีย ขอดีของที่นี่ คือ มันจะบาน
ตลอดทั้งป 
นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได 
(BAO DAI SUMMER PALACE) พระราชวังของ
กษัตริยองคสุดทายของเวียดนาม ใชเวลากอสรางนานถึง 
5 ป ภายในตัวอาคารมีหองภาพขของพระเจาเบาได พระ
มเหสี พระโอรส พระธิดา มีหองสําหรับทรงงานแตบนโตะ
สําหรับทรงงานกลับมีโทรศัพทวางไวสองเครื่อง อีกเครื่อง
คาดวาจะเปนของเหวียนวันเทียว อดีตประธานาธิบดีของ
เวียดนามใต 
นําทานเดินทางสู บานเพี้ยน (CRAZY HOUSE) บาน
เพ้ียนทรงสุดประหลาด ที่ถูกออกแบบโดย สถาปตยกร ฮัง 
เวียน หงา ลูกสาวของประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม 
ที่ไดแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากนิทานเรื่อง 
Alice in Wonderland  

 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
 

นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง ช ม  โ บ ส ถ สี ช ม พู 
(DOMAINE DE MARIE CONVENT) 
หรือ โบสถโดเมนเดมารี ต้ังอยูบนเนิน
เขา  โบสถแหงนี้สรางขึ้นระหวางป พ.ศ.
2483 – 2485 ในปจจุบันมีนักทองเที่ยว
จํานวนไมนอยมาเยือนที่นี่  ทั้งที่ เปน
คริสตชนและนักทองเที่ยวทั่วไป แตส่ิงที่
ทําใหโบสถแหงนี้ เปนที่นาจดจําของ
นักทองเที่ยวก็คือความสวยงามและตัว
อาคารของโบสถเปนสีชมพูใหใหการ
ถายรูปกับโบสถไมใชเรื่องนาเบ่ืออีก
ตอไป 

 

 จากนั้นนําทานสูสถานีขึ้น กระเชาไฟฟา (CABLE CAR) เปนกระเชาไฟฟาขนาดไมใหญมากนัก 
สามารถจุได 3-5 คนตอตู ระหวางที่กระเชานําทานลอยฟาไป ระหวางทางทานจะไดเห็นวิวของ



เมืองดาลัดแบบ 360 องศา เปนเมืองที่สวยงาม เต็มไปดวยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ผอนคลายในตู
กระเชาและถายภาพกับวิวสวยงามของเมืองดาลัด 

 

หลั งจาก นั้น นํ าท าน เดิน ทาง สู  วัด ตั๊ ก ลั ม 
(TRUC LAM MONASTERY) วัดพุทธนิกาย
เซนแหงดาลัด หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่เมือง
ดาลัด ประเทศเวียดนาม ที่จะตองไปเยือน ที่วัด
แหงนี้เปนวัดพุทธนิกายเซนที่ต้ังอยูบนยอดเขา 
ที่เต็มไปดวยปาสน เปนวัดสไตลญ่ีปุนอยูทา
กลางธรรมชาติสวยงาม และอากาศเย็นสบาย
ตลอดป จึงเปนอีกหนึ่งแลนดมารคของเมือง
ดาลัดที่จะตองไปเช็คอิน เปนวัดที่เต็มไปดวย
ธรรมชาติที่สวยงาม 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตารคาร อาหารทองถิ่น 
ที่พัก KING DALAT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรีอเทียบเทา 

Day4 สนามบินเลียนเคือง – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – 
เมืองโฮจิมินห – ไปรษณียกลาง – โบสถนอรทเธอดาม 
– ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบิน
สุวรรณภูมิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม BOX 
 นําทานทานเดินทางสู สนามบนิเลยีนเคือง เพ่ือบินภายในประเทศสู เมอืงโฮจมินิห ลดเวลาเดินทาง

โดยรถไปถึง 8 ชั่วโมง 
07.55 นําทานเดินทางสู สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน VIETNAM 

AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN1381 
08.55 เดินทางถึง สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ ประเทศเวยีดนาม ออกเดินทางตามโปรแกรมทัวร 
 นําทานเดินทาสู เมืองโฮจิมินห (HOCHIMINH) หรือชื่อเดิม ไซงอน เปนเมืองใหญที่สุดของ

ประเทศเวียดนาม ต้ังอยูบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง นครโฮจิมินหเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจของเวียดนาม ไซงอนในอดีตเคยเปนเมืองในการปกครองของเขมรมากอน ตอมาเมื่อ
เวียดนามเขามายึดครองดินแดนนี้ จึงไดเปลี่ยนชื่อเมืองเปนภาษาเวียดนาม กาลเวลาหลายรอยป
ตอมาอีก เมื่อแยกประเทศเวียดนาม ออกเปนสองสวน ไซงอนเปนเมืองหลวงของเวียดนามใต เมื่อ
เวียดนามเหนือยึดไดจึงเปลี่ยนชื่อเปน นครโฮจิมินห ตามชื่อผูนําเวียดมินห คือ โฮจิมินห 

 นําทานถายรูปกับ ไปรษณียกลาง (CENTRAL POST OFFICE) ต้ังอยูบนพ้ืนที่สูงที่สุดของนคร
โฮจิมินห ตรงขามคือโบสถนอรทเธอดาม ซึ่งสํานักงานไปรษณียกลางไซงอนมีความงดงาม
ตระการตาในแบบสถาปตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 จนกลายเปนจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศที่มาเที่ยวนครโฮจิมินห 



 นําทานถายรูปกับ โบสถนอรทเธอดาม (NOTRE 
DAME CATHEDRAL) เปนอาคา ร
สถาปตยกรรมฝรั่งเศสอีกแหงที่เปนสัญลักษณ
ของนครโ ฮจิมินห  รู ปแบบสถา ปตยก รรม
เลียนแบบโบสถนอรทเธอดามประเทศฝรั่งเศส 
ดานหนามีหอคอยคูส่ีเหลี่ยมสูง 40 เมตร ไดรับ
การยกยองวาเปนโบสถคริสตที่มีความงดงาม
ที่สุดแหงหนึ่งในประเทศเวียดนาม เริ่มกอสราง
เมื่อป พ.ศ.2420 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2426 ในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 

 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
 นําทานชอปปงของฝากที่ ตลาดเบนถัน (BEN THAN MARKET) เปนตลาดขนาดใหญแหงหนึ่ง 

ใจกลางนครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม อาคารตลาดแหงนี้เปนหนึ่งในอาคารยุคแรกสุดที่ยัง
หลงเหลืออยูจากสมัยไซงอนและเปนสัญลักษณสําคัญของนครโฮจิมินห โดยเปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวที่มองหาสินคาหัตถกรรม เครื่องประดับ ของที่ระลึก รวมทั้งอาหารในทองถิ่น 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินเตินเซินเญ้ิต เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
16.45 นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES 

(VN) เที่ยวบินที่ VN607 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
18.30 เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ



 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาเดก็ต่าํกวา 9 ป 

พกักับผูใหญไมมเีตยีง 
ราคา 

ห้องพกัเดียว 

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

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

18 – 21 กันยายน 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 พฤศจิกายน 2565 16,990 15,990 4,900 

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

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

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

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

 
อตัราคา่บรกิารสาํหรบัเดก็อายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไมร่วมคา่ทิปมคัคเุทศก์ คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 
*ไมร่วมคา่ ประกนัสขุภาพ 200 บาท / ท่าน* 

สําคัญโปรดอาน 
1. กรณุาทําการจองล่วงหน้ากอ่นเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจํา ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระส่วนทีเหลือ 21 วนั 

กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั หรือ ราคาทัวรพิเศษตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จํานวน 100% เท่านนั  
2. อตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขนึไป ในแต่ละคณะ กรณีทีมผีูเ้ดนิทางไม่ถึงตามจํานวนทีกําหนด ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านทตีอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวัเครอืงบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครงัก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

เนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลียนไฟล์ท หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าทีเป็นเพียงการ

แนะนําเท่านนั 
4. ระหวา่งท่องเทยีวหากนักท่องเทียวไดร้บัการตรวจยืนยนัว่ามเีชอืโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทําความสะอาดห้องพกัเพิมเติม (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 
5. ในกรณีทีภาครฐัทังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง

รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายสว่นนีดว้ยตวัท่านเอง (ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลยีนแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้



7. เงอืนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
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