
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮ

จิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอทเทอร์ดัม – เมือง

มุยเน่ – ล าธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง 

   

TIEN DAT 

RESORT 

หรือเทียบเท่า  

2 

นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์

โคสเตอร์ – น้ าตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลัด 

– ดาลัดไนท์มาร์เก็ต 

   
KING HOTEL 

หรือเทียบเท่า 
 

3 

ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดู

ร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้านเพ้ียน – โบสถ์สีชมพู 

– กระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม 

   
KING HOTEL 

หรือเทียบเท่า 
 

4 
ฟาร์มชะมด – เมืองโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – สนาม

บินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ 
    



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิต้ – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณย์ีกลาง – โบสถ์นอทเทอร์ดัม – เมืองมุยเน่ – ล าธาร
นางฟ้า – ทะเลทรายแดง  

04.30 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หนา้ท่ี เลทส์โก
กรุ๊ป ใหก้ารตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

07.35  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิต้ ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เท่ียวบินท่ี WE557 
09.05 เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิต้ ประเทศเวยีดนาม หลงัจากนั้นน าผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง  รับกระเป๋าสัมภาระ หลงัจากนั้น

ออกเดินทางท่องเท่ียวตามรายการ 
น าท่านเดินทาสู่ โฮจิมินห์ (HOCHIMINH) หรือช่ือเดิม ไซ่ง่อน  เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศเวยีดนาม ตั้งอยูบ่ริเวณ
สามเหล่ียมปากแม่น ้าโขง นครโฮจิมินห์เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของเวยีดนาม  ไซ่ง่อนในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครอง
ของเขมรมาก่อน ต่อมาเม่ือเวยีดนามเขา้มายดึครองดินแดนน้ี จึงไดเ้ปล่ียนช่ือเมืองเป็นภาษาเวยีดนาม กาลเวลาหลายร้อยปีต่อมา
อีก เม่ือแยกประเทศเวยีดนาม ออกเป็นสองส่วน ไซ่ง่อนเป็นเมืองหลวงของเวยีดนามใต ้เม่ือเวยีดนามเหนือยดึไดจึ้งเปล่ียนช่ือ
เป็น นครโฮจิมินห์ ตามช่ือผูน้ าเวยีดมินห์ คือ โฮจิมินห์ 
น าท่านถ่ายรูปกบั ไปรษณย์ีกลาง (CENTRAL POST OFFICE) ตั้งอยูบ่น
พื้นท่ีสูงท่ีสุดของนครโฮจิมินห์ ตรงขา้มคือโบสถน์อร์ทเธอดาม ซ่ึง
ส านกังานไปรษณียก์ลางไซ่ง่อนมีความงดงามตระการตาในแบบ
สถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษท่ี 19 จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของ
นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศท่ีมาเท่ียวนครโฮจิมินห์ 
 

   น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์นอร์ทเธอดาม (NOTRE DAME CATHEDRAL) เป็นอาคารสถาปัตยกรรมฝร่ังเศสอีกแห่งท่ีเป็น 
  สัญลกัษณ์ของนครโฮจิมินห์ รูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบโบสถ์ นอร์ทเธอดามประเทศฝร่ังเศส ดา้นหนา้มีหอคอยคู่ส่ีเหล่ียม 
  สูง 40 เมตร ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นโบสถค์ริสตท่ี์มีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศเวยีดนาม เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ.2420 
  เสร็จเม่ือ พ.ศ.2426 ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

  

  



เท่ียง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (MUINE) ในจงัหวดั ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเล
ตากอากาศและแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงทางภาคใตข้อง
เวยีดนาม ระหวา่งการเดินทางผา่นชมธรรมชาติและวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาว
เวยีดนาม เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง 
น าท่านชม ล าธารนางฟ้า (FAIRY STREAM) หรือ แกรนดแ์คนยอ่นแห่งเวยีดนาม ท่ี
เกิดจากการกดัเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลึกกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชั้นของดิน
และทรายหลากสี ซ่ึงทั้งหมดลว้นเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
 น าท่านชม ทะเลทรายแดง (REDSAND DUNES)  ท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของทราย
สีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งท่ีมีช่ือเสียงของเมืองมุยเน่ 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
ท่ีพกั TIEN DAT RESORT ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
Day2  น่ังรถจ๊ิบตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลดั – น่ังโรลเลอร์โคสเตอร์ – น า้ตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลดั – ดาลดัไนท์มาร์เกต็ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ทะเลทรายขาวเพื่อ น่ังรถจ๊ิบตะลุย
ทะเลทราย (WHITE SAND DUNES) กองเนินภูเขาทรายสี
ขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็น
เพียงผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกนัมีแหล่งน ้าจืด  
ส าหรับใหน้กัท่องเท่ียวใชพ้กัผอ่น ถ่ายรูป และชมววิ ท่ีท่าน
จะไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลายไม่วา่จะนัง่ หรือ
สามารถเช่าขบัรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกบั
การเล่นแซนดดู์นล่ืนไถลจากจากเนินทรายสูงกวา่ 40 เมตร 
หมายเหตุ: รวมเฉพาะค่ารถจ๊ิบ 

 

 



เท่ียง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านนัง่ น่ังโรลเลอร์โคสเตอร์ (ROLLER COASTER) สามารถนัง่ไดค้นัละ 2 ท่าน สามารถบงัคบัความเร็วไดด้ว้ยตวัเอง 
ท่านจะไดผ้มกบัแนวตน้ส้นนอ้ยใหญ่สับกนั ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองดาลดัท่ีมีความเยน็ตลอดปี สัมผสักบัอากาศบริสุทธ์ิ 
เม่ือเดินทางถึงปลายทางท่านจะไดพ้บกบั น า้ตกดาตันลา (DATANLA WATERFALL) เป็นน ้าตกในเมืองดาลดั สายลมพดัพา
ละอองน ้าตกกระทบบนผวิท่านรู้สึกสดช่ืนเปรียบเสมือนไดช้าร์จพลงัธรรมชาติเขา้สู่ร่างกายโดยแท ้อีกทั้งยงัมีคาเฟ่จ าหน่าย
เคร่ืองด่ืม นัง่จ๊ิบเคร่ืองพร้อมกบัชมธรรมชาติซ่ึงท่านไม่ควรพลาด 

   
  
น าท่านเดินทางสู่ ลานอเนประสงค์เมืองดาลดั (DALAT LAM 
VIET SQUARE) เป็นลานกวา้ง และมีหา้งสรรพสินคา้แห่งเดียว
ของเมือง จึงเป็นท่ีรวมตวัของคนทุกเพศทุกวยั โดยเฉพาะวยัรุ่นท่ีน่ีมี
การแต่งตวั แฟชัน่ ท่ีไม่ธรรมดาจริง ๆ ทั้งอากาศ ผูค้น เรียกไดว้า่
เป็นเกาหลีแหล่งเวยีดนามเลยทีเดียวมีทั้งร้านกาแฟ หา้งสรรพสินคา้  
จุดเช็คอินก็คืออาหารเล็กๆจ าลองรูปแบบดอกอาร์ติโชค   
อิสระท่านท่ี ดาลดัไนท์มาร์เกต็ (DALAT NIGHT MARKET) ให้
ท่านไดเ้ดินชมของพื้นเมืองมากมายอาทิเคร่ืองนุ่งห่มกนัหนาว ของ
ทานเล่นทอ้งถ่ิน เดินชอ้ปป้ิงกบัอากาศหนาวเยน็ฟินๆ  

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
ท่ีพกั KING HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 



 

 

Day3 ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยยี – พระราชวงัฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้านเพีย้น – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – 
 วดัดตั๊กลมั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านถ่ายรูปกบั ทะเลสาบซวนเฮือง (XUAN HUONG LAKE) กล่าววา่ดาลดัคือสวติเซอร์แลนดแ์ห่งเอเชียก็ดูมีเหตุผลเม่ือ
ท่านไดเ้ห็นววิทิวทศัน์ ณ ทะเลสาบแห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 แรกเร่ิมสร้างเพื่อกกัเก็บน ้า เอาไวใ้ช้
ในเมือง เพราะดาลดัตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา     แต่ตอนน้ีทะเลสาบซวนเฮืองเปรียบเสมือนแม่เหล็กท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวและคน
ทอ้งถ่ินใหม้าเดินเล่นพกัผอ่นหยอ่นใจ มีเรือใหถี้บเล่นกลางทะเลสาบส่วนริมฝ่ังรอบทะเลสาบก็มีสวนใหช้มทางรัฐบาล
เวยีดนามมีการปรับภูมิทศัน์โดยรอบเมืองใหเ้ตม็ไปดว้ยดอกไมต้ามฤดูกาล 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทุ่งไฮเดรนเยยี  (HYDENYIA GARDEN) อีกหน่ึง
ทุ่งดอกไม ้ท่ีไม่ควรพลาดมาถ่ายรูปกนั อยา่งท่ี ทุ่งไฮเดรนเยยี ขอ้ดีของท่ีน่ี 
คือ มนัจะบานตลอดทั้งปี 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ (BAO DAI 
SUMMER PALACE) พระราชวงัของกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของเวยีดนาม ใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี ภายในตวัอาคารมีหอ้งภาพขของพระเจา้เบ๋าได๋ 
พระมเหสี พระโอรส พระธิดา มีหอ้งส าหรับทรงงานแต่บนโตะ๊ส าหรับทรง
งานกลบัมีโทรศพัทว์างไวส้องเคร่ือง อีกเคร่ืองคาดวา่จะเป็นของเหวยีนวนั
เทียว อดีตประธานาธิบดีของเวยีดนามใต ้
น าท่านเดินทางสู่ บ้านเพีย้น (CRAZY HOUSE) บา้นเพี้ยนทรงสุด
ประหลาด ท่ีถูกออกแบบโดย สถาปัตยกร ฮงั เวยีน หงา ลูกสาวของ
ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวยีดนาม ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจในการออกแบบมา
จากนิทานเร่ือง Alice in Wonderland  

 

   



 

 

เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
น าท่านเดินทางชม โบสถ์สีชมพู ( DOMAINE DE 
MARIE CONVENT) หรือ โบสถโ์ดเมนเดมารี 
ตั้งอยูบ่นเนินเขา   โบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนระหวา่งปี 
พ.ศ.2483 – 2485 ในปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวจ านวน
ไม่นอ้ยมาเยอืนท่ีน่ี ทั้งท่ีเป็นคริสตช์นและ
นกัท่องเท่ียวทัว่ไป  แต่ส่ิงท่ีท าใหโ้บสถแ์ห่งน้ีเป็นท่ี
น่าจดจ าของนกัท่องเท่ียวก็คือความสวยงามและตวั
อาคารของโบสถเ์ป็นสีชมพูใหใ้หก้ารถ่ายรูปกบั
โบสถไ์ม่ใช่เร่ืองน่าเบ่ืออีกต่อไป 

 

จากนั้นน าท่านสู่สถานีข้ึน กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เป็นกระเชา้ไฟฟ้าขนาดไม่ใหญ่มากนกั สามารถจุได ้3-5 คนต่อตู ้
ระหวา่งท่ีกระเชา้น าท่านลอยฟ้าไป ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นววิของเมืองดาลดัแบบ 360 องศา เป็นเมืองท่ีสวยงาม เตม็ไปดว้ย
ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ผอ่นคลายในตูก้ระเชา้และถ่ายภาพกบัววิสวยงามของเมืองดาลดั 

 หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัตั๊กลมั (TRUC LAM 
MONASTERY) วดัพุทธนิกายเซนแห่งดาลดั หน่ึงในสถานท่ี
ยอดนิยมท่ีเมืองดาลดั ประเทศเวยีดนาม ท่ีจะตอ้งไปเยอืน ท่ี
วดัแห่งน้ีเป็นวดัพุทธนิกายเซนท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา ท่ีเตม็ไป
ดว้ยป่าสน เป็นวดัสไตลญ่ี์ปุ่นอยูท่่ากลางธรรมชาติสวยงาม 
และอากาศเยน็สบายตลอดปี จึงเป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์คของ
เมืองดาลดัท่ีจะตอ้งไปเช็คอิน เป็นวดัท่ีเตม็ไปดว้ยธรรมชาติท่ี
สวยงาม 

ค ่า      บริการอาหารค ่า ณ ภตัตารคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
ท่ีพกั KING HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 



 

  

Day4  ฟาร์มชะมด – เมืองโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิต้ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ก่อนจากลาเมืองดาลดัน าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มมะมด (CIVET COFFEE FARM) 
ท่านจะไดพ้บกบัชะมดตวัเป็นๆ หลากสายพนัธ์ุ ชมเมล็ดกาแฟท่ีมีเจา้ชะมดเป็นผูผ้ลิต 
วธีิการ และขั้นตอน การชงกาแฟชะมด กาแฟคัว่สดๆทางฟาร์มยงัมีจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 
และมีเมล็ดกาแฟท่านสามารถซ้ือเป็นของฝากไดอี้กดว้ย หลงัจากนั้นน าท่านเดินทาง
กลบัเมืองโฮจิมินห์ (HOCHIMINH) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง 

 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านชอ้ปป้ิงของฝากท่ี ตลาดเบนถัน (BEN THAN MARKET) เป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งหน่ึง ใจกลางนครโฮจิมินห์ 
ประเทศเวยีดนาม อาคารตลาดแห่งน้ีเป็นหน่ึงในอาคารยคุแรกสุดท่ียงัหลงเหลืออยูจ่ากสมยัไซ่ง่อนและเป็นสัญลกัษณ์ส าคญั
ของนครโฮจิมินห์ โดยเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีมองหาสินคา้หตัถกรรม เคร่ืองประดบั ของท่ีระลึก รวมทั้งอาหารใน
ทอ้งถ่ิน 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญ้ิต เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
20.10  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เท่ียวบินท่ี WE557 
21.35  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 



 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว 

เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

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 

 

 

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

*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 

*ไม่รวมค่า ประกนัสขุภาพ 200 บาท / ท่าน* 

ส าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระสว่นทีเ่หลอื 21 วนั 

ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรือ ราคาทัวร์พิเศษตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน้  

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง  จาํนวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนทีก่าํหนด  ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ  (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํการออกบตัรโดยสาร  

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์  หรอื เวลาบนิ  โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการ
แนะนําเท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนกัท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ  ทางโรงแรมอาจมคี่าทาํความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ  (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย  และประเทศปลายทางมขีอ้กาํหนดในการกกัตวั  หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ -19 ทุกประเภท  ผูเ้ดนิทางตอ้ง

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได้ 

7. เงื่อนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 

 



 





 



 


