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นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อนัดบัหน่ึงของประเทศเวยีดนาม อนัเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ 
เมืองดาลดั ดินแดนเจา้ของสมญานาม “ปารีสแห่งอินโดจีน” อากาศเยน็ตลอดทั้งปี 

 โอบลอ้มดว้ยหุบเขาสูงแวดลอ้มไปดว้ยไร่กาแฟ สวนดอกไมเ้มืองหนาว และป่าสน 

เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล เมืองท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลทราย ทั้งทะเลทรายแดงและทะเลทรายขาว 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์- ช้อปป้ิง ตลาดราตรีดาลทั                 (L/D) 

04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารรับรองผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ (ช้ัน 3) ประตู 6 เคาน์เตอร์
สายการบินนกแอร์  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารแก่ท่าน...  

07.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม โดยเทีย่วบินที ่
                  DD 3210  

เวียดนามใต้ โฮจิมินห ์มยุเน่ ดาลดั 
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD) 
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09.05 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซินยตันครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อนัดบัหน่ึงของประเทศเวยีดนาม ซ่ึงตั้งอยูต่รง
บริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้าโขง อนัเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ หลงัผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองและ ศุลกากรแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ ดาลดัโดยรถโคช้ปรับอากาศ  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองดาลดั อยูใ่นจงัหวดัลามดง ดาลดัเป็นอีกหน่ึงเมืองตากอากาศท่ีมี
ช่ือเสียงอนัและโรแมนติคท่ีสุดของเวยีดนาม เน่ืองจากตั้งอยูบ่นท่ีสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร 
ท าใหอ้ากาศเยน็สบายตลอดทั้งปีแมก้ระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 14-25 องศาเซสเซียส 
แวดลอ้มดว้ยขนุเขา ไร่กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรม
ฝร่ังเศส เน่ืองจากในสมยัอาณานิคม Alexandra Yersin  ไดค้น้พบเมืองดาลดัและเห็นวา่บรรยากาศค่อนขา้งดี 
ทางฝร่ังเศสจึงไดเ้ขา้มาพฒันาและสร้างเมืองดาลดั เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศส าหรับชาวฝร่ังเศส จนไดรั้บ
การขนานนามวา่ “เมืองแห่งปารีสตะวนัออก”   

ค ่า       บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลดั ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ 
ดอกไม,้ เส้ือกนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

  ทีพ่กั SAPHIR HOTEL ***4 ดาว*** 
 

วนัทีส่อง ดาลดั - พระราชวงัฤดูร้อน-น่ังกระเช้าไฟฟ้า-น า้ตกดาทนัลา(น่ังรถราง) –สวนดอกไม้เมืองหนาว– 
                             มุยเน่            (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดูร้อน วงัท่ีประทบัของกษตัริยเ์บ๋าได๋ จกัรพรรดิองคสุ์ดทา้ยของประเทศ
เวยีดนาม ในยามท่ีพระองคเ์ด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ท่ีน่ีนบัวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยท่ี
สร้างข้ึนในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย!!  จากนั้นน าท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า “เคเบิลคาร์” ท่ีทนัสมยั
ท่ีสุดในประเทศเวยีดนามข้ึนสู่จุดชมววิ ใหเ้วลาท่านไดช้มและถ่ายรูปววิเมืองดาลดัในมุมมองท่ีสุดพิเศษไว้
เป็นท่ีระลึก น าท่านเขา้ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ชมและถ่ายรูปกบัหมู่มวลไมด้อกเมืองหนาวนานาพนัธ์ุ ท่ี
อวดโฉม รูปทรง และสีสันอนัสุดตระการตาตลอดทั้งปี ในบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติคของเมืองดาลดั น า
ท่าน น่ังรถราง  (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอนัร่มร่ืนเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบ้ืองล่าง เพื่อชมและสัมผสักบั
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ความสวยงามของ น า้ตกดาทันลา (Thac Datanla) น ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีช่ือเสียง อีกหน่ึงในสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมของดาลดัท่ีไม่ควรพลาด  

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางโดยรถบสัปรับอากาศสู่เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 160 
กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)ระหวา่งทางท่านจะไดช่ื้นชมธรรมชาติท่ีสวยงาม   

ค ่า       บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร   
  เข้าทีพ่กั THAO HA HOTEL ***3 ดาว*** 

 

วนัทีส่าม ฟานเทยีด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมล าธาร FAIRYSTREAM-โฮจิมินห์ (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
หลงัอาหาร น าท่านชมและสัมผสัความงดงามของทะเลทรายแดง ซ่ึงเป็นเนินทรายกวา้งใหญ่สีชมพูท่ีมี
ช่ือเสียงมากของเมืองมุยเน่ ทะเลทรายแดงอยูริ่มทะเลห่างจากตวัเมืองมุยเน่ประมาณ 5 กม. บริเวณดา้นหนา้
ทะเลท่ีติดกบัชายฝ่ังทะเลมีร้านอาหาร และตอนเยน็ๆ จะมีเด็ก ๆน าแผน่พลาสติกใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ล่น
สไลดบ์นเนินทราย จากนั้นเราไปเดินลุยน ้ากนัท่ี ซุยเตียน หรือ Fairly Stream เป็นธารน ้าสีแดง ขอแนะน า
วา่หากใครจะมาเท่ียวท่ีน่ีใหใ้ส่ร้องเทา้แตะ จะสะดวกท่ีสุด โดยการเดินทวนล าธารข้ึนไปเร่ือย ๆ  เหยยีบ
ทรายในล าคลองชวนใหนึ้กถึงสมยัเด็กๆ ซุยเตียน เกิดจากการกดัเซาะของน ้า ท่ีระยะเวลาผา่นมานานมากจึง
เกิดเป็นร่องน ้าและเกิดรอยกดัเซาะท่ีมีสีสันจากทรายท่ีสวยงาม จากนั้นน าทุกท่านสู่ ทะเลทรายขาว ซ่ึงอยู่
ห่างจากทะเลทรายแดงประมาณ 15 กม. โดยจะใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที ซ่ึงทะเลทรายขาวเป็นเนิน
ทรายสีขาวท่ีมีแหล่งน ้าจืดหรือโอเอซิสอยูใ่กล้ๆ  เป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปถ่ายรูป และ
เป็นจุดหน่ึงท่ีถ่ายภาพยนตร์ไทยเร่ือง “เราสอง สามคน” ไม่ไกลกนัมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซิส) ส าหรับให้
นกัท่องเท่ียวใชพ้กัผอ่น  ถ่ายรูป และชมววิ ท่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลายไม่วา่จะเป็น เช่า
รถจ๊ีป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกบัการเล่นแซนดดู์นล่ืนไถลจากเนินทรายสูงกวา่ 40 
เมตร (ค่าใช้จ่ายในกจิกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการทวัร์) 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร         
    หลงัอาหาร น าท่านเดินทางกลบัสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโคช้ปรับอากาศ 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ บนเรือ พร้อมล่องเรือแม่น า้ไซ่ง่อน   ชมบรรยากาศยามค ่าคืนชมทิวทศัน์และแสงสีตลอด    
                           สองฟากฝ่ังล าน ้าไซง่อน   
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เข้าทีพ่กั SEN VIET HOTEL *** 3 ดาว *** 
 

วนัทีส่ี่ โฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง-วดัเทยีนหาว-ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน 
                           –กรุงเทพฯ                                                                                (B/L/D) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกู่จี ชม อุโมงค์กู่จี อุโมงคข์องชาวเวยีดกงท่ีขดุข้ึนขนาดพอดีกบัตวัในสมยัท่ีท า
สงครามกบัทหารเวยีดนามใตแ้ละกองทพัอเมริกนั รวมถึงกองทหารพนัธมิตรจากนานาประเทศท่ีชาว
เวยีดนามจะตอ้งใชชี้วิตอยูภ่ายใตอุ้โมงคน้ี์ ซ่ึงในอดีตเคยมีชาวเวยีดนามอาศยัอยูภ่ายใตอุ้โมงคน้ี์ถึง 80,000 
คน ในระหวา่งการเกิดสงครามและยงัเคยใชเ้ป็นท่ีบญัชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภยั ซ่ึงมีความยาว
กวา่ 200 กิโลเมตรและอุโมงคน้ี์ยงัสามารถทะลุออกแม่น ้าไซ่ง่อนไดด้ว้ย ร้อมชมภาพถ่ายและวดีีโอของ
เหตุการณ์จริงในช่วงของสงคราม 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม เป็นโบสถ์คาทอลิกท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม ซ่ึงก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.
2420 ซ่ึงใชเ้วลาสร้างกวา่ 6 ปีโบสถแ์ห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงใน เ วี ย ด น า ม 
โดยในแต่ละวนัมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากมาย ลกัษณะของตวัโบสถ์เป็นรูปแบบของสมยัอาณานิคม มี
หอคอยคู่ส่ีเหล่ียมอยูด่า้นหนา้สูง 40 เมตร เป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสนสง่างามของโบสถแ์ห่งน้ี ดา้นหนา้โบสถมี์รูป
ป้ันขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี และใกล้ๆ กนัน าท่านชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมของ 
ไปรษณย์ีกลางโฮจิมินห์ ซ่ึงเป็นไปรษณียท่ี์ใหญ่สุดของเวยีดนาม ออกแบบและก่อสร้างในสไตลฝ์ร่ังเศสเป็น
ศิลปะแบบโกธิคท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ. 2439 และส าเร็จเสร็จส้ินลงในปี พ.ศ. 2444 ผูอ้อกแบบ
ไปรษณียแ์ห่งน้ีคือ Gustave Eiffel สถาปนิกระดบัโลกไปรษณียก์ลางแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบตกแต่งอยา่ง
งดงามดว้ยกระจกสี มีความโอ่โถงและอ่อนชอ้ยทวา่มัน่คง จนท าใหน้กัออกแบบมากมายตอ้งมาศึกษาเรียนรู้
เก่ียวกบัการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งน้ี จากนั้นผ่านชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซ่ึงตั้งอยู่หน้า
ศาลาวา่การ ก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสดว้ยเช่นกนั น าท่านผา่นชม ย่านไชน่าทาวน์  ให้ท่านได้
สัมผสั และชมชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในเวียดนาม จากนั้นชม วัดเทียนเฮา วดัจีนในเขตไชน่าทาวน์ ท่ี
สร้างอุทิศใหก้บัแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุง้ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 
ชาวเวียดนามเช่ือว่าเทพีองค์น้ีมีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผูค้นให้รอดพน้จากอนัตรายจาก
มหาสมุทรทั้ งปวง ให้ท่านนมัสการเจ้าแม่ เทียนเฮาด้วยธูปวง ซ่ึงเม่ือจุดแล้วสามารถอยู่ได้นานถึง 7 
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วนั หลงัจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเบนถันตลาดสินคา้พื้นเมืองเช่น รองเทา้ คริสตลั กระเป๋า ของท่ีระลึก 
ส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ มากมาย  

เยน็       บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร  
สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ตัน เซิน ยัต เพ่ือเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง 

20.45น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่ DD 3219 
22.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

........................................................................................ 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ SPIRIT OF VIETNAM☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
**ราคาตั๋ว , ภาษสีนามบิน หรือ ค่าทวัร์  อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

ข้อควรควรทราบ : ส าหรับท่านทีต้่องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้าทีฝ่่ายขายก่อนท าการออก ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการ  

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 

เด็กอายุต ่ากว่า  12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 
พกัเดี่ยว 

มีเตียง+2 ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง+2 ผู้ใหญ่ 

04-07  กมุภาพนัธ์  2561 
25-28  กมุภาพนัธ์ 2561 

13,900 13,900 12,900 3,500 

14-17  มนีาคม  2561 
18-21 มนีาคม  2561 
28-31 มนีาคม  2561 

13,900 13,900 12,900 3,500 

13-16 เมษายน 2561  วนัสงกรานต์ 14,900 14,900 14,900 3,500 
06-09 พฤษภาคม 2561 
16-19 พฤษภาคม 2561 
20-23 พฤษภาคม 2561 

13,900 13,900 12,900 3,500 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพ  ฯ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ //• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง // • ค่าโรงแรมท่ีพกั  3  คืน 

(พกัห้องละ 2 ท่าน) // • ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ // • ค่าพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียว ตามท่ีระบุใน
รายการ // • ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการเดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บั
บริษทัประกนั//• ค่ามคัคุเทศก์ท้องถ่ินน าเท่ียว (พูดไทย) // • ค่าน ้ าหนักสัมภาระข้ึนเคร่ืองคนละ 15 กิโลกรัม // • ค่า
มคัคุเทศกไ์ทยน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม  
+ ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ (ไกด+์คนขบัรถ+หวัหนา้ทวัร์) 
+ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ มินิบาร์,ซกัรีด, โทรศพัท,์พาหนะเดินทางนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการทวัร์ 
-ค่าวซ่ีาของชาวต่างชาติ 
การส ารองทีน่ั่ง  
1.ส่งหนงัสือเดินทาง  และวางเงินมดัจ าท่านละ 8,000 บาท 
2.ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  
เอกสารเดินทาง  
1.หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (นบัจากวนัเดินทาง)  
2.หนงัสือเดินทางควรมีหนา้วา่ง ๆ ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
3.กรุณาส่งเอกสารล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั  
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน  
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง 
6. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะ
ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  
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7. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
***ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจแล้วจึงวางมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่าน

เอง*** 


