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04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ช้ัน 3) 
ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์หรือแอร์เอเชีย เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารแก่ท่าน... 

07.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เที่ยวบินที่ DD 3210 หรือ 

07.45 น.  ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม  
   เที่ยวบินที่ FD 650 

09.05 น./09.15 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซินยัตนครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อนัดบัหน่ึงของประเทศเวียดนาม 
ซ่ึงตั้งอยูต่รงบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้ าโขง อนัเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ

วันแรก  กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์- ช้อปป้ิง ตลาดราตรีดาลัท                           (-/L/D) 
 

เมืองดาลดั ดินแดนเจา้ของสมญานาม 
“ปารีสแห่งอินโดจีน” อากาศเยน็ตลอดทั้งปี 

 โอบลอ้มดว้ยหุบเขาสูงแวดลอ้มไปดว้ยไร่
กาแฟ สวนดอกไมเ้มืองหนาว และป่าสน 

นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อนัดบัหน่ึงของ
ประเทศเวียดนาม อนัเป็นศูนยก์ลางทางดา้น
เศรษฐกิจของประเทศ 

เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล เมืองท่ี
ห้อมลอ้มไปดว้ยทะเลทราย ทั้งทะเลทราย
แดงและทะเลทรายขาว 
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ของประเทศ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ ศุลกากรแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ 
ดาลัดโดยรถโคช้ปรับอากาศ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองดาลัด อยูใ่นจงัหวดัลามดง ดาลดัเป็นอีกหน่ึงเมือง
ตากอากาศที่มีช่ือเสียงอันและโรแมนติคที่สุดของเวียดนาม เน่ืองจากตั้งอยู่บนที่สูงจาก
ระดับน ้ าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้ งในฤดู
ร้อน อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 14-25 องศาเซสเซียส แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่กาแฟ และสวน
ดอกไม้ อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส เน่ืองจากในสมัย
อาณานิคม Alexandra Yersin  ได้ค้นพบเมืองดาลัดและเห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งดี ทาง
ฝร่ังเศสจึงได้เขา้มาพฒันาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศส าหรับชาว
ฝร่ังเศส จนไดรั้บการขนานนามวา่ “เมืองแห่งปารีสตะวนัออก”   

ค า่        บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลดั ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานา
ชนิด อาทิ ดอกไม้, เส้ือกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้ งสดและแห้ง, ผกันานาชนิด, ขนม
พื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

ที่พัก    PLAZA DALAT HOTEL 3STAR  หรือเทียบเท่า  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

วันที่สอง   ดาลัด-พระราชวังฤดูร้อน-น่ังกระเช้าไฟฟ้า-น ้าตกดาทันลา(น่ังรถราง)  
สวนดอกไม้เมืองหนาว- มุยเน่                                    (B/L/D) 
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จากนั้นน าท่านเขา้ชม พระราชวังฤดูร้อน วงัที่ประทบัของกษตัริยเ์บ๋าได๋ จกัรพรรดิองค์
สุดทา้ยของประเทศเวียดนาม ในยามที่พระองคเ์ด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ที่น่ี
นบัวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยที่สร้างขึ้นในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย!!  จากนั้นน า
ท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า “เคเบิลคาร์” ที่ทนัสมยัที่สุดในประเทศเวียดนามขึ้นสู่จุดชมวิว 
ให้เวลาท่านไดช้มและถ่ายรูปววิเมืองดาลดัในมุมมองที่สุดพิเศษไวเ้ป็นที่ระลึก น าท่านเขา้
ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ชมและถ่ายรูปกบัหมู่มวลไมด้อกเมืองหนาวนานาพนัธุ ์ที่อวด
โฉม รูปทรง และสีสันอันสุดตระการตาตลอดทั้งปี ในบรรยากาศที่แสนโรแมนติคของ
เมืองดาลัด น าท่าน น่ังรถราง  (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มร่ืนเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขา
เบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผสักับความสวยงามของ น ้าตกดาทันลา (Thac Datanla) น ้ าตก
ขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีช่ือเสียง อีกหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควรพลาด  

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารน าท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองมุยเน่  เมืองชายหาดริมทะเล 
(ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)ระหว่างทาง
ท่านจะไดช่ื้นชมธรรมชาติที่สวยงาม   

ค า่         บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร   
 ที่พัก    PACE RESORT MUI NE (3STAR) หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
หลงัอาหาร น าท่านชมและสมัผสัความงดงามของทะเลทรายแดง ซ่ึงเป็นเนินทรายกวา้ง
ใหญ่สีชมพทูี่มีช่ือเสียงมากของเมืองมุยเน่ ทะเลทรายแดงอยูริ่มทะเลห่างจากตวัเมืองมุยเน่
ประมาณ 5 กม. บริเวณดา้นหนา้ทะเลที่ติดกบัชายฝ่ังทะเลมีร้านอาหาร และตอนเยน็ๆ จะมี
เด็ก ๆน าแผน่พลาสติกใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ล่นสไลดบ์นเนินทราย จากนั้นเราไปเดินลุยน ้ า

วันที่สาม   ฟานเทยีด(มยุเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมล าธารFAIRYSTREAM 
โฮจิมินห์                      (B/L/D) 
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กนัที่ ซุยเตียน หรือ Fairly Stream เป็นธารน ้ าสีแดง ขอแนะน าวา่หากใครจะมาเที่ยวที่น่ี
ใหใ้ส่ร้องเทา้แตะ จะสะดวกที่สุด โดยการเดินทวนล าธารขึ้นไปเร่ือย ๆ  เหยยีบทรายในล า
คลองชวนใหนึ้กถึงสมยัเด็กๆ ซุยเตียน เกิดจากการกดัเซาะของน ้ า ที่ระยะเวลาผา่นมานาน
มากจึงเกิดเป็นร่องน ้ าและเกิดรอยกดัเซาะที่มีสีสนัจากทรายที่สวยงาม จากนั้นน าทุกท่านสู่ 
ทะเลทรายขาว ซ่ึงอยูห่่างจากทะเลทรายแดงประมาณ 15 กม. โดยจะใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที ซ่ึงทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวที่มีแหล่งน ้ าจืดหรือโอเอซิสอยู่
ใกล้ๆ  เป็นอีกหน่ึงจุดท่องเที่ยวที่นกัท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป และเป็นจุดหน่ึงที่ถ่าย
ภาพยนตร์ไทยเร่ือง “เราสอง สามคน” ไม่ไกลกนัมีแหล่งน ้ าจืด (โอเอซิส) ส าหรับให้
นกัท่องเที่ยวใชพ้กัผอ่น  ถ่ายรูป และชมววิ ที่ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลาย
ไม่วา่จะเป็น เช่ารถจ๊ีป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกบัการเล่นแซนดดู์น
ล่ืนไถลจากเนินทรายสูงกวา่ 40 เมตร (รวมค่าเช่ารถจ๊ิบทะเลทรายขาว) 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร         
      หลงัอาหาร น าท่านเดินทางกลบัสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโคช้ปรับอากาศ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ บนเรือ พร้อมล่องเรือแม่น ้าไซ่ง่อน   ชมบรรยากาศยามค ่าคืนชม
ทิวทศัน์และแสงสีตลอดสองฟากฝ่ังล าน ้ าไซง่อน   

ที่พัก    SEN VIET HOTEL / HOANG PHU GIA HOTEL 3STAR หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

 
 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกู่ จี ชม อุโมงค์กู่ จี อุโมงคข์องชาวเวยีดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกบั
ตัวในสมัยที่ท  าสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหาร
พนัธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะตอ้งใชชี้วติอยูภ่ายใตอุ้โมงคน้ี์ ซ่ึงในอดีตเคย  
มีชาวเวยีดนามอาศยัอยูภ่ายใตอุ้โมงคน้ี์ถึง 80,000 คน ในระหวา่งการเกิดสงครามและยงัเคย

วันที่ส่ี    โฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณย์ีกลาง-วัดเทียนหาว 
ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน-กรุงเทพฯ                                                                         (B/L/-)
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ใชเ้ป็นที่บญัชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภยั ซ่ึงมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและ
อุโมงคน้ี์ยงัสามารถทะลุออกแม่น ้ าไซ่ง่อนไดด้ว้ย ร้อมชมภาพถ่ายและวดีีโอของเหตุการณ์
จริงในช่วงของสงคราม 

 เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เต็มอิ่มกับ อาหาร BUFFET VIETNAM 
จากนั้นน าท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม เป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ซ่ึง
ก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2420 ซ่ึงใชเ้วลาสร้างกว่า 6 ปีโบสถ์แห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งว่ามีความ
งดงามที่สุดแห่งหน่ึงใน เวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ ยวมาเยือนมากมาย 
ลกัษณะของตวัโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมยัอาณานิคม มีหอคอยคู่ส่ีเหล่ียมอยูด่า้นหนา้สูง 40 
เมตร เป็นเอกลกัษณ์ที่แสนสง่างามของโบสถ์แห่งน้ี ด้านหน้าโบสถ์มีรูปป้ันขนาดใหญ่สี
ขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี และใกล้ๆกันน าท่านชมความงดงามทางสถาปัตยกรรม
ของ ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์  ซ่ึงเป็นไปรษณียท์ี่ใหญ่สุดของเวียดนาม ออกแบบและ
ก่อสร้างในสไตล์ฝร่ังเศสเป็นศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 2439 
และส าเร็จเสร็จส้ินลงในปี พ.ศ. 2444 ผู ้ออกแบบไปรษณีย์แห่งน้ีคือ Gustave Eiffel 
สถาปนิกระดบัโลกไปรษณียก์ลางแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยกระจก
สี มีความโอ่โถงและอ่อนชอ้ยทวา่มัน่คง จนท าใหน้ักออกแบบมากมายตอ้งมาศึกษาเรียนรู้
เก่ียวกบัการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งน้ี จากนั้นผา่นชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ 
ซ่ึงตั้งอยูห่น้าศาลาว่าการ ก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสดว้ยเช่นกนั น าท่านผ่าน
ชม ย่านไชน่าทาวน์  ให้ท่านได้สัมผสั และชมชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในเวียดนาม 
จากนั้ นชม วัดเทียนเฮา วดัจีนในเขตไชน่าทาวน์ ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผูคุ้ ้มครอง
ชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุง้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนาม
เช่ือว่าเทพีองคน้ี์มีกอ้นเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุม้ครองผูค้นให้รอดพน้จากอนัตรายจาก
มหาสมุทรทั้งปวง ให้ท่านนมสัการเจา้แม่เทียนเฮาดว้ยธูปวง ซ่ึงเม่ือจุดแลว้สามารถอยูไ่ด้
นานถึง 7 วนั หลงัจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดเบนถันตลาดสินคา้พื้นเมืองเช่น รองเทา้ 
คริสตลั กระเป๋า ของที่ระลึก ส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ มากมาย  
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  
สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ตัน เซิน ยัต เพ่ือเดนิทางสู่สนามบินดอน
เมือง กรุงเทพฯ 

20.45น.   ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3219 
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21.35 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 659 
22.25 น./23.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

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

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

ให้ทราบล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการ  

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 
เดก็อายุต ่ากว่า  12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
มเีตียง+2 ผู้ใหญ่ ไม่มเีตียง+2 ผู้ใหญ่ 

12-15 กรกฎาคม 2561 
19-22 กรกฎาคม 2561 

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

11-14  สิงหาคม 2561 วนัแม่ 14,900 14,900 14,900 4,500 
13-16 กนัยายน 2561 13,900 13,900 12,900 3,500 
27-30 กนัยายน 2561 13,900 13,900 12,900 3,500 
13-16 ตุลาคม 2561 วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9 14,900 14,900 14,900 4,500 
 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 

-ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ 
-ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน,คนขบัรถและหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 
150 บาท/วนั รวมเป็น 600 บาท 

-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง -ค่าวซ่ีาของชาวต่างชาติ 
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การส ารองที่น่ัง  
1.ส่งหนงัสือเดินทาง และวางเงินมดัจ าท่านละ 8,000 บาท 
2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  
เอกสารเดินทาง  
1.หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (นบัจากวนัเดินทาง)  
2.หนงัสือเดินทางควรมีหนา้วา่ง ๆ ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
3.กรุณาส่งเอกสารล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั  
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน  
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 20 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง 
6. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  
7. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวน

-ค่าโรงแรมที่พ ัก  3  คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) // • ค่าอาหาร
ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศพัท,์พาหนะ
เดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทวัร์ 

-ค่าพาหนะที่ใชใ้นการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ - ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการ
เดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั 

 

-ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเที่ยว (พดูไทย)  

-ค่าน ้ าหนกัสมัภาระขึ้นเคร่ืองคนละ 20 กิโลกรัม  
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สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมดัจ าเพ่ือประโยชน์                 
ของท่านเอง*** 


