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โปรแกรมทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์
นอทเทอร์ดัม – เมืองมุยเน่ – ลาธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง
นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้าตกดาตันลา - ลาน
อเนกประสงค์ดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์เก็ต
ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้าน
เพี้ยน – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม
ฟาร์มชะมด – เมืองโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณ
ภูมิ

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม
TIEN DAT RESORT
หรือเทียบเท่า
KING HOTEL
หรือเทียบเท่า
KING HOTEL
หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอทเทอร์ดัม – เมืองมุยเน่ – ลาธาร
นางฟ้า – ทะเลทรายแดง
04.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ
อานวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
07.35 นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE557
09.05 เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยว
ตามรายการ
นาท่านเดินทาสู่ โฮจิมินห์ (HOCHIMINH) หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขง นคร
โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ไซ่ง่อนในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อน ต่อมาเมื่อเวียดนามเข้ามายึดครอง
ดินแดนนี้ จึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นภาษาเวียดนาม กาลเวลาหลายร้อยปีต่อมาอีก เมื่อแยกประเทศเวียดนาม ออกเป็นสองส่วน ไซ่ง่อนเป็นเมืองหลวง
ของเวียดนามใต้ เมื่อเวียดนามเหนือยึดได้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น นครโฮจิมินห์ ตามชื่อผู้นาเวียดมินห์ คือ โฮจิมินห์
นาท่านถ่ายรูปกับ ไปรษณีย์กลาง (CENTRAL POST OFFICE) ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดของนครโฮจิมินห์ ตรงข้ามคือโบสถ์นอร์ทเธอดาม ซึ่งสานักงาน
ไปรษณีย์กลางไซ่ง่อนมีความงดงามตระการตาในแบบสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศที่มาเที่ยวนครโฮจิมินห์

นาท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์นอร์ทเธอดาม (NOTRE DAME CATHEDRAL) เป็นอาคารสถาปัตยกรรม
ฝรั่งเศสอีกแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของนครโฮจิมินห์ รูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบโบสถ์นอร์ทเธอดาม
ประเทศฝรั่งเศส ด้านหน้ามีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูง 40 เมตร ได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์คริ สต์ที่มี
ความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2420 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2426 ใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (MUINE) ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศ
และแหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามสวยงามและมี ชื่อ เสีย งทางภาคใต้ ข องเวีย ดนาม ระหว่างการเดิ น
ทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4
ชั่วโมง
นาท่านชม ลาธารนางฟ้า (FAIRY STREAM) หรือ แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม ที่เกิดจากการ
กัดเซาะของน้ าและลมเป็ น ลาธารลึก กว่า 20 เมตร เปิ ด ให้ เห็ น ชั้น ของดิ น และทรายหลากสี ซึ่ ง
ทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
นาท่านชม ทะเลทรายแดง (REDSAND DUNES) ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจน
เป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
ที่พกั TIEN DAT RESORT ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

Day2 นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้าตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์
เก็ต
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ท ะเลทรายขาวเพื่ อ นั่ ง รถจิ๊ บ ตะลุ ย ทะเลทราย
(WHITE SAND DUNES) กองเนินภู เขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้าง
ใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น
ไม่ไกลกันมีแหล่งน้าจืด สาหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และ
ชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะนั่ง หรือ
สามารถเช่าขับ รถ ATV ตะลุ ยเนิน ทราย หรือสนุ กสนานกับ การเล่ น
แซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร หมายเหตุ: รวม
เฉพาะค่ารถจิ๊บ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นาท่านนั่ง นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ (ROLLER COASTER) สามารถนั่งได้คันละ 2 ท่าน สามารถบังคับความเร็วได้ด้วยตัวเอง ท่านจะได้ผมกับแนวต้นส้น
น้อยใหญ่สับกัน ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองดาลัดที่มีความเย็นตลอดปี สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ เมื่อเดินทางถึงปลายทางท่านจะได้พบกับ น้าตกดา
ตันลา (DATANLA WATERFALL) เป็นน้าตกในเมืองดาลัด สายลมพัดพาละอองน้าตกกระทบบนผิวท่านรู้สึกสดชื่นเปรียบเสมือนได้ชาร์จพลัง
ธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายโดยแท้ อีกทั้งยังมีคาเฟ่จาหน่ายเครื่องดื่ม นั่งจิ๊บเครื่องพร้อมกับชมธรรมชาติซึ่งท่านไม่ควรพลาด

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ลานอเนประสงค์ เ มื อ งดาลั ด (DALAT LAM VIET
SQUARE) เป็นลานกว้าง และมีห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวของเมือง จึงเป็นที่
รวมตั ว ของคนทุ ก เพศทุ ก วัย โดยเฉพาะวั ย รุ่ น ที่ นี่ มี ก ารแต่ งตั ว แฟชั่ น ที่ ไม่
ธรรมดาจริง ๆ ทั้งอากาศ ผู้คน เรียกได้ว่าเป็นเกาหลีแหล่งเวียดนามเลยทีเดียว
มีทั้งร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า จุดเช็คอินก็คืออาหารเล็กๆจาลองรูปแบบดอก
อาร์ติโชค
อิสระท่านที่ ดาลัดไนท์มาร์เก็ ต (DALAT NIGHT MARKET) ให้ท่านได้เดิน
ชมของพื้นเมืองมากมายอาทิเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ของทานเล่นท้องถิ่น เดินช้
อปปิ้งกับอากาศหนาวเย็นฟินๆ
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
ที่พัก KING HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day3 ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้านเพี้ยน – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า –
วัดดตั๊กลัม
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบซวนเฮือง (XUAN HUONG LAKE) กล่าวว่าดาลัดคือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียก็ดูมีเหตุผลเมื่อท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ ณ
ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 แรกเริ่มสร้างเพื่อกักเก็บน้า เอาไว้ใช้ในเมือง เพราะดาลัดตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา
แต่ตอนนี้ทะเลสาบซวนเฮืองเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดนัก ท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นให้มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ มีเรือให้ถีบเล่นกลางทะเลสาบ
ส่วนริมฝั่งรอบทะเลสาบก็มีสวนให้ชมทางรัฐบาลเวียดนามมีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบเมืองให้เต็มไปด้วยดอกไม้ตามฤดูกาล
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทุ่งไฮเดรนเยีย (HYDENYIA GARDEN) อีกหนึ่งทุ่งดอกไม้ ที่
ไม่ควรพลาดมาถ่ายรูปกัน อย่างที่ ทุ่งไฮเดรนเยีย ข้อดีของที่นี่ คือ มันจะบานตลอดทั้งปี
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ พระราชวั ง ฤดู ร้อ นของจั ก รพรรดิ เบ๋ า ได๋ (BAO DAI SUMMER
PALACE) พระราชวังของกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี
ภายในตัวอาคารมีห้องภาพขของพระเจ้าเบ๋าได๋ พระมเหสี พระโอรส พระธิดา มีห้อง
สาหรับทรงงานแต่บนโต๊ะสาหรับทรงงานกลับมีโทรศัพท์วางไว้สองเครื่อง อีกเครื่องคาด
ว่าจะเป็นของเหวียนวันเทียว อดีตประธานาธิบดีของเวียดนามใต้
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ บ้ า นเพี้ ย น (CRAZY HOUSE) บ้ า นเพี้ ย นทรงสุ ด ประหลาด ที่ ถู ก
ออกแบบโดย สถาปัตยกร ฮัง เวียน หงา ลูกสาวของประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม
ที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากนิทานเรื่อง Alice in Wonderland

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
น าท่ า นเดิ น ทางชม โบสถ์ สี ช มพู (DOMAINE DE MARIE
CONVENT) หรื อ โบสถ์ โ ดเมนเดมารี ตั้ ง อยู่ บ นเนิ น เขา
โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2483 – 2485 ในปัจจุบัน
มีนักท่องเที่ยวจานวนไม่น้อยมาเยือนที่นี่ ทั้งที่เป็นคริสต์ชน
และนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไป แต่ สิ่ งที่ ท าให้ โบสถ์ แ ห่ งนี้ เป็ น ที่ น่ า
จดจาของนักท่องเที่ยวก็คือความสวยงามและตัวอาคารของ
โบสถ์เป็นสีชมพูให้ให้การถ่ายรูปกับโบสถ์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีก
ต่อไป
จากนั้นนาท่านสู่สถานีขึ้น กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เป็นกระเช้าไฟฟ้าขนาดไม่ใหญ่มากนัก สามารถจุได้ 3-5 คนต่อตู้ ระหว่างที่กระเช้านาท่าน
ลอยฟ้าไป ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของเมืองดาลัดแบบ 360 องศา เป็นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ผ่อนคลายในตู้กระเช้า
และถ่ายภาพกับวิวสวยงามของเมืองดาลัด

ห ลั งจ า ก นั้ น น า ท่ า น เดิ น ท า งสู่ วั ด ตั๊ ก ลั ม (TRUC LAM
MONASTERY) วัดพุ ทธนิกายเซนแห่งดาลั ด หนึ่งในสถานที่ยอด
นิยมที่เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ที่จะต้องไปเยือน ที่วัดแห่งนี้
เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ที่เต็มไปด้วยป่าสน เป็นวัด
สไตล์ ญี่ ปุ่ น อยู่ ท่ ากลางธรรมชาติ ส วยงาม และอากาศเย็ น สบาย
ตลอดปี จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองดาลัดที่จะต้องไปเช็คอิน
เป็นวัดที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตารคาร อาหารท้องถิ่น
ที่พัก KING HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day4 ฟาร์มชะมด – เมืองโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ก่อนจากลาเมืองดาลัดนาท่านเดินทางสู่ ฟาร์มมะมด (CIVET COFFEE FARM) ท่านจะได้พบกับ
ชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ์ ชมเมล็ดกาแฟที่มีเจ้าชะมดเป็นผู้ผลิต วิธีการ และขั้นตอน การชง
กาแฟชะมด กาแฟคั่วสดๆทางฟาร์มยังมีจาหน่ายเครื่องดื่ม และมีเมล็ดกาแฟท่านสามารถซื้อเป็น
ของฝากได้ อีกด้ วย หลั งจากนั้ น นาท่ านเดิน ทางกลั บ เมื องโฮจิ มิน ห์ (HOCHIMINH) ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นาท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดเบนถัน (BEN THAN MARKET) เป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ใจกลางนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม อาคารตลาด
แห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารยุคแรกสุดที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยไซ่ง่อนและเป็นสัญลักษณ์สาคัญของนครโฮจิมินห์ โดยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มองหา
สินค้าหัตถกรรม เครื่องประดับ ของที่ระลึก รวมทั้งอาหารในท้องถิ่น
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
20.10 นาท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE557
21.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน

ราคา
ห้องพักเดี่ยว

13 – 16 ตุลาคม 2565

17,990

12,990

3,900

21 – 24 ตุลาคม 2565

17,990

12,990

3,900

27 – 30 ตุลาคม 2565

15,990

10,990

3,900

10 – 13 พฤศจิกายน 2565

14,990

9,990

3,900

24 – 27 พฤศจิกายน 2565

15,990

10,990

3,900

02 – 05 ธันวาคม 2565

17,990

12,990

3,900

09 – 12 ธันวาคม 2565

17,990

12,990

3,900

15 – 18 ธันวาคม 2565

15,990

10,990

3,900

24 – 27 ธันวาคม 2565

16,990

11,990

4,900

อัตราค่าบริการสาหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน *

*ไม่รวมค่า ประกันสุขภาพ 200 บาท / ท่าน*
สาคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาระส่วนทีเ่ หลือ 21 วัน ก่อน
การเดินทาง กรณีวนั เดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือ ราคาทัวร์พิเศษต้องชาระค่าทัวร์เต็มจานวน 100% เท่านัน้
2. อัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผเู้ ดินทาง จานวน 15 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก่ าหนด ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
์
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั ๋วเครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกบัตรโดยสาร
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนาจากเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นเพียงการแนะนา
เท่านัน้
4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบั การตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทาความสะอาดห้องพักเพิม่ เติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์)
5. ในกรณีทภ่ี าครัฐทัง้ ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ กาหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือ้ โควิด-19 ทุกประเภท ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ดว้ ยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่ นแปลงเป็ นส่วนลดหรือเงินสดได้
7. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ฯประกันเป็ นผูพ้ จิ ารณา

