
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรแกรมทัวรเ์วียดนามใต้ VIETNAM ดาลดั มุยเน่ ฌฮจิมินห ์(VN) 4วัน 3คืน - รหัสทัวร ์
VN2822172 



 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – หมู่บ้าน
ชาวประมง    

TIEN DAT RESORT 
หรือเทียบเท่า  

2 
นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา - ลาน
อเนกประสงค์ดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์เก็ต    

KING DALATHOTEL 
หรือเทียบเท่า  

3 
ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้าน
เพี้ยน – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดดตั๊กลัม    

KING DALAT HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

4 
สนามบินเลียนเคือง – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์
นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ     



 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห ์– เมืองมุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมง 

08.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การ
ตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 

11.20 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN600 (บริการอาหาร และ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.10 เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยว
ตามรายการ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม BANH MY 
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (MUINE) ในจังหวัด ฟานเทียต เป็น
เมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมี
ช่ือเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติ
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม เวลาในการเดินทางประมาณ 3-
4 ช่ัวโมง 
นำท่านชมจุดชมวิว หมู่บ้านชาวประมง (FISHING VILLAGE) เป็นจุด
รวมตัวของชาวประมงเมื่อเดินทางขึ้นฝั่งหลังจากการออกหาปลา เป็นวิถี
ชีวิตของคนท้องถิ่น ท่านยังจะได้เห็นวิวของทะเลเวียดนาม สัมผัสอากาศ
ชายทะเล 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พีก TIEN DAT RESORT ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
 
  

 



 
 

Day2 นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์
เก็ต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ทะเลทรายขาวเพื่อ นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย 
(WHITE SAND DUNES) กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตา
กว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและ
ท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้
พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม
หลากหลายไม่ว่าจะนั่ง หรือสามารถเช่าขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย 
หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 
40 เมตร หมายเหตุ: รวมเฉพาะค่ารถจิ๊บ 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
 นำท่านนั่ง นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ (ROLLER COASTER) สามารถน่ังได้คันละ 2 ท่าน สามารถบังคับความเร็วไดด้้วยตัวเอง ท่านจะได้ผมกับแนวต้นส้น

น้อยใหญ่สับกัน ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองดาลัดที่มีความเย็นตลอดปี สัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิ เมื่อเดินทางถึงปลายทางท่านจะได้พบกับ น้ำตกดา
ตันลา (DATANLA WATERFALL) เป็นน้ำตกในเมืองดาลัด สายลมพัดพาละอองน้ำตกกระทบบนผิวท่านรู้สึกสดช่ืนเปรียบเสมือนได้ชาร์จพลัง
ธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายโดยแท้ อีกทั้งยังมีคาเฟ่จำหน่ายเครื่องดื่ม นัง่จิ๊บเครื่องพร้อมกับชมธรรมชาติซึ่งท่านไม่ควรพลาด 

   



 
 

นำท่านเดินทางสู่  ลานอเนกประสงค์ เมืองดาลัด (DALAT LAM VIET 
SQUARE) เป็นลานกว้าง และมีห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวของเมือง จึงเป็นที่
รวมตัวของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นที่นี่มีการแต่งตัว แฟช่ัน ที่ไม่
ธรรมดาจริง ๆ ทั้งอากาศ ผู้คน เรียกได้ว่าเป็นเกาหลีแหล่งเวียดนามเลยทีเดียว
มีทั้งร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า จุดเช็คอินก็คืออาหารเล็กๆจำลองรูปแบบดอก
อาร์ติโชค   
อิสระท่านที่ ดาลัดไนท์มาร์เก็ต (DALAT NIGHT MARKET) ให้ท่านได้เดิน
ชมของพื้นเมืองมากมายอาทิเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ของทานเล่นท้องถิ่น เดินช้
อปปิ้งกับอากาศหนาวเย็นฟินๆ   

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก KING DALAT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรีอเทียบเท่า 
 

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

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบซวนเฮือง (XUAN HUONG LAKE) กล่าวว่าดาลัดคือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียก็ดูมีเหตุผลเมื่อท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ ณ 

ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 แรกเริ่มสร้างเพื่อกักเก็บน้ำ เอาไว้ใช้ในเมือง เพราะดาลัดตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา      
แต่ตอนนี้ทะเลสาบซวนเฮืองเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นให้มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ มีเรือให้ถีบเล่นกลางทะเลสาบ
ส่วนริมฝั่งรอบทะเลสาบก็มีสวนให้ชมทางรัฐบาลเวียดนามมีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบเมืองให้เต็มไปด้วยดอกไม้ตามฤดูกาล 

 



 
 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งไฮเดรนเยีย (HYDENYIA GARDEN) อีกหนึ่งทุ่งดอกไม้ ที่
ไม่ควรพลาดมาถ่ายรูปกัน อย่างที่ ทุ่งไฮเดรนเยีย ข้อดีของที่น่ี คือ มันจะบานตลอดทั้งปี 
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ (BAO DAI SUMMER 
PALACE) พระราชวังของกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี 
ภายในตัวอาคารมีห้องภาพขของพระเจ้าเบ๋าได๋ พระมเหสี พระโอรส พระธิดา มีห้อง
สำหรับทรงงานแต่บนโต๊ะสำหรับทรงงานกลับมีโทรศัพท์วางไว้สองเครื่อง อีกเครื่องคาด
ว่าจะเป็นของเหวียนวันเทียว อดีตประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ 
นำท่านเดินทางสู่ บ้านเพ้ียน (CRAZY HOUSE) บ้านเพี้ยนทรงสุดประหลาด ที่ถูก
ออกแบบโดย สถาปัตยกร ฮัง เวียน หงา ลูกสาวของประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม 
ที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากนิทานเรื่อง Alice in Wonderland  

 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 



 
 

นำท่านเดินทางชม โบสถ์สีชมพู (DOMAINE DE MARIE 
CONVENT) หรือ โบสถ์โดเมนเดมารี  ตั้ งอยู่บนเนินเขา  
โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2483 – 2485 ในปัจจุบัน
มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยมาเยือนที่นี่ ทั้งที่เป็นคริสต์ชน
และนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่สิ่งที่ทำให้โบสถ์แห่งนี้เป็นที่น่า
จดจำของนักท่องเที่ยวก็คือความสวยงามและตัวอาคารของ
โบสถ์เป็นสีชมพูให้ให้การถ่ายรูปกับโบสถ์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีก
ต่อไป 

 
 จากนั้นนำท่านสู่สถานีขึ้น กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เป็นกระเช้าไฟฟ้าขนาดไม่ใหญ่มากนัก สามารถจุได้ 3-5 คนต่อตู้ ระหว่างที่กระเช้านำท่าน

ลอยฟ้าไป ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของเมืองดาลัดแบบ 360 องศา เป็นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ผ่อนคลายในตู้กระเช้า
และถ่ายภาพกับวิวสวยงามของเมืองดาลัด 

 

ห ลั งจ าก นั้ น น ำ ท่ า น เดิ น ท า งสู่  วั ด ต๊ั ก ลั ม  (TRUC LAM 
MONASTERY) วัดพุทธนิกายเซนแห่งดาลัด หนึ่งในสถานที่ยอด
นิยมที่เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ที่จะต้องไปเยือน ที่วัดแห่งนี้
เป็นวัดพุทธนิกายเซนท่ีตั้งอยู่บนยอดเขา ท่ีเต็มไปด้วยป่าสน เป็นวัด
สไตล์ญี่ปุ่นอยู่ท่ากลางธรรมชาติสวยงาม และอากาศเย็นสบาย
ตลอดปี จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองดาลัดที่จะตอ้งไปเชค็อนิ 
เป็นวัดที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตารคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก KING DALAT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรีอเทียบเท่า 



  

Day4 สนามบินเลียนเคือง – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบนถัน – สนาม
บินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม BOX 
 นำท่านท่านเดินทางสู่ สนามบินเลียนเคือง เพื่อบินภายในประเทศสู่ เมืองโฮจิมินห์ ลดเวลาเดินทางโดยรถไปถึง 8 ช่ัวโมง 
07.55 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินท่ี VN1381 
08.55 เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม ออกเดินทางตามโปรแกรมทัวร ์
 นำท่านเดินทาสู่ เมืองโฮจิมินห์ (HOCHIMINH) หรือช่ือเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง 

นครโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ไซ่ง่อนในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อน ต่อมาเมื่อเวียดนามเข้ามายึดครอง
ดินแดนนี้ จึงได้เปลี่ยนช่ือเมืองเป็นภาษาเวียดนาม กาลเวลาหลายร้อยปีต่อมาอีก เมื่อแยกประเทศเวียดนาม ออกเป็นสองส่วน ไซ่ง่อนเป็นเมืองหลวง
ของเวียดนามใต้ เมื่อเวียดนามเหนือยึดได้จึงเปลี่ยนช่ือเป็น นครโฮจิมินห์ ตามช่ือผู้นำเวียดมินห์ คือ โฮจิมินห์ 

 นำท่านถ่ายรูปกับ ไปรษณีย์กลาง (CENTRAL POST OFFICE) ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีสูงที่สุดของนครโฮจิมินห์ ตรงข้ามคือโบสถ์นอร์ทเธอดาม ซึ่งสำนักงาน
ไปรษณีย์กลางไซ่ง่อนมีความงดงามตระการตาในแบบสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมาเที่ยวนครโฮจิมินห์ 

 นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์นอร์ทเธอดาม (NOTRE DAME CATHEDRAL) 
เป็นอาคารสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอีกแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของนครโฮจิมินห์ 
รูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบโบสถ์นอร์ทเธอดามประเทศฝรั่งเศส 
ด้านหน้ามีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูง 40 เมตร ได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์
คริสต์ที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 
พ.ศ.2420 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2426 ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
 นำท่านช้อปปิ้งของฝากท่ี ตลาดเบนถัน (BEN THAN MARKET) เป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ใจกลางนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม อาคารตลาด

แห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารยุคแรกสุดที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยไซ่ง่อนและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของนครโฮจิมินห์ โดยเป็นท่ีนิยมของนักท่องเที่ยวท่ีมองหา
สินค้าหัตถกรรม เครื่องประดับ ของที่ระลึก รวมทั้งอาหารในท้องถิ่น 

 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
16.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินท่ี VN607 (บริการอาหาร และเครื่องดื่ม

บนเครื่อง) 
18.30 เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ ... พร้อมความประทับใจ



 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาเด็กต่ำกว่า 9 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

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 

 
 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 

*ไม่รวมค่า ประกนัสุขภาพ 200 บาท / ท่าน* 
สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากวนัจอง และช าระ

ส่วนทีเ่หลอื 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรือ ราคาทัวร์พิเศษตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้  
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน า
เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดห้องพกัเพิม่เติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางต้องรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายส่วนนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นส่วนลดหรอืเงนิสดได ้
7. เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
 



 





 



 


