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นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อนัดบัหน่ึงของประเทศเวยีดนาม อนัเป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ 
เมืองดาลัด ดินแดนเจา้ของสมญานาม “ปารีสแห่งอินโดจีน” อากาศเยน็ตลอดทั้งปี โอบลอ้มดว้ยหุบเขาสูง

แวดลอ้มไปดว้ยไร่กาแฟ สวนดอกไมเ้มืองหนาว และป่าสน 

เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล เมืองท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลทราย 
 
 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

2-3 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 
ขวบ 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 
ขวบ 

ไม่มีเตียงเสริม 
พกัเดี่ยว 

วนัอาสาฬหบูชา : 30 ก.ค. – 2 ส.ค.2558 15,900 บาท 15,900 บาท 14,900 บาท 4,000 บาท 

สิงหาคม : 29 ส.ค.-1 ก.ย.  13,900 บาท 13,900 บาท 12,900 บาท 3,500 บาท 

กนัยายน : 26-29  13,900 บาท 13,900 บาท 12,900 บาท 3,500 บาท 

ตุลาคม : 8-11 13,900 บาท 13,900 บาท 12,900 บาท 3,500 บาท 

วนัปิยะมหาราช : 22-25 ตุลาคม 2558 15,900 บาท 15,900 บาท 14,900 บาท 4,000 บาท 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์-มุยเน่                                                                                                           (-/-D) 

11.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารรับรองผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์สายการ

บินเวยีดเจ็ท แอร์ (G) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารแก่ท่าน...  

14.00 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม โดยเทีย่วบินที ่VJ 802  

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซินยัตนครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อนัดบัหน่ึงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงตั้งอยู่ตรง

บริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้ าโขง อนัเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ หลงัผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและ ศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางต่อโดยรถบสัปรับอากาศสู่เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริม

ทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)   

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (1) 

    พกั ณ    MUINE PARADISE HOTEL // DOIDONG RESORT หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีส่อง  มุยเน่-ทะเลทรายแดง-ล าธาร FAIRY STREAM ทะเลทรายขาว-เมือง ดาลดั                               (B/L/D) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  

 หลงัอาหาร น าท่านชมและสัมผสัความงดงามของทะเลทรายแดง ซ่ึงเป็นเนินทรายกวา้งใหญ่สีชมพูท่ีมี

ช่ือเสียงมากของเมืองมุยเน่ ทะเลทรายแดงอยูริ่มทะเลห่างจากตวัเมืองมุยเน่ประมาณ 5 กม. บริเวณดา้นหน้า

ทะเลท่ีติดกบัชายฝ่ังทะเลมีร้านอาหาร และตอนเยน็ๆจะมีเด็กๆน าแผน่พลาสติกให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ล่นสไลด์

เนินทรายเล่นกนั จากนั้นเราไปเดินลุยน ้ ากนัก่อนท่ี ซุยเตียน หรือ Fairly Stream เป็นธารน ้ าสีแดง ขอ

แนะน าว่าหากใครจะมาเท่ียวท่ีน่ีให้ใส่ร้องแตะจะสะดวกท่ีสุด โดยการเดินทวนล าธารข้ึนไปเร่ือย เหยียบ

ทรายในล าคลองชวนให้นึกถึงสมยัเด็กๆซุยเตียนเกิดจากการกดัเซาะของน ้ 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 และชมวิว ท่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลายไม่วา่จะเป็น เช่า
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รถจ๊ีป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกบัการเล่นแซนดดู์นล่ืนไถลจากจากเนินทรายสูงกวา่ 40 

เมตร (ค่าใช้จ่ายในการกจิกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการทวัร์)  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3)  

 จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัเมืองดาลดั อยูใ่นจงัหวดัลามดงดาลดัเป็นอีกอีกหน่ึงเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง

อนัและโรแมนติคท่ีสุดและของเวียดนามเน่ืองจากตั้งอยูบ่นท่ีสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท า

ให้อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปีแมก้ระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดลอ้ม

ด้วยขุนเขา ไร่กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส 

เน่ืองจากในสมยัอาณานิคม  Alexdra Yersin  ได้ค้นพบเมืองดาลัดและเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทาง

ฝร่ังเศสจึงไดเ้ขา้มาพฒันาและสร้างเมืองดาลดั เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศส าหรับชาวฝร่ังเศสจนไดรั้บการ

ขนานนามวา่“เมืองแห่งปารีสตะวนัออก”  (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 

4 ชัว่โมง)  

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร(4) 

  พกั ณ   CAM DO HOTEL // NGOC PHAT HOTEL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีส่าม Crazy House -น่ังกระเช้าไฟฟ้า-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-น ้าตกดาทันลา (น่ังรถราง)-หุบ

เขาแห่งความรัก                                                                                                                               (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)  

 หลงัอาหาร น าท่านเขา้ชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บา้นสไตล์แปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาว

ประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวยีดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศส โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยาย

เร่ืองดงั “Alice in Wonderland” จากนั้นน าท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า “เคเบิลคาร์” ท่ีทนัสมยัท่ีสุดใน

ประเทศเวียดนามข้ึนสู่จุดชมวิว ให้เวลาท่านไดช้มและถ่ายรูปวิวเมืองดาลดัในมุมมองท่ีสุดพิเศษไวเ้ป็นท่ี

ระลึก จากนั้นน าท่านเขา้ชม พระราชวังฤดูร้อน วงัท่ีประทบัของกษตัริยเ์บ๋าได๋ จกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของ

ประเทศเวียดนาม ในยามท่ีพระองค์เด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ท่ีน่ีนับว่าเป็นพระราชวงัหลงั

สุดทา้ยท่ีสร้างข้ึนในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย!! 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) 
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 น าท่านเขา้ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ชมและถ่ายรูปกบัหมู่มวลไมด้อกเมืองหนาวนานาพนัธ์ุ ท่ีอวดโฉม 

รูปทรง และสีสันอนัสุดตระการตาตลอดทั้งปี ในบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกของเมืองดาลดั สมควรแก่เวลา 

น าท่าน นั่งรถราง  (Roller Coaster) ผา่นผืนป่าอนัร่มร่ืนเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบ้ืองล่าง เพื่อชมและสัมผสักบั

ความสวยงามของ น ้าตกดาทันลา (Thac Datanla) น ้ าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีช่ือเสียง อีกหน่ึงในสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมของดาลดัท่ีไม่ควรพลาด 

จากนั้นน าท่านพกัผอ่นกบัธรรมชาติท่ี หุบเขาแห่งความรัก (Thung Lung Tinh Yeu : Valley of Love) ท่ีน่ีเคย
เป็นผนืป่าท่ีจกัรพรรด์ิเบ๋าได๋ทรงเคยเขา้มาล่าสัตวเ์ม่ือในอดีต มีทะเลสาบตรงกลาง ห้อมลอ้มดว้ยเนินเขา
เล็กๆปัจจุบนัไดท้  าเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

ค ่า  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร(7) 

  พกั ณ    CAM DO HOTEL // NGOC PHAT HOTEL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีส่ี่ ดาลดั-นครโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณย์ีกลาง -ตลาดเบนทนั กรุงเทพฯ              (B/L/-) 

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8) หลงัอาหาร น าท่านเขา้สู่ สนามบินเมืองดาลดั 

09.55 น.  ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเทีย่วบินที ่VJ 8360  

10.45 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ หลังผ่านพิธีการทางสนามบินเรียบร้อยแล้ว น าท่าน

เดินทางสู่ร้านอาหาร 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม เป็นโบสถค์าทอลิกท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม ซ่ึงก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.

2420 ซ่ึงใชเ้วลาสร้างกวา่ 6 ปีโบสถแ์ห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงใน เ วี ย ด น า ม 

โดยในแต่ละวนัมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากมาย ลกัษณะของตวัโบสถ์เป็นรูปแบบของสมยัอาณานิคม มี

หอคอยคู่ส่ีเหล่ียมอยูด่า้นหนา้สูง 40 เมตร เป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสนสง่างามของโบสถแ์ห่งน้ี ดา้นหนา้โบสถ์มีรูป

ป้ันขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี และใกล้ๆ กนัน าท่านชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมของ 

ไปรษณย์ีกลางโฮจิมินห์ ซ่ึงเป็นไปรษณียท่ี์ใหญ่สุดของเวยีดนาม ออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝร่ังเศสเป็น

ศิลปะแบบโกธิคท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ. 2439 และส าเร็จเสร็จส้ินลงในปี พ.ศ. 2444 ผูอ้อกแบบ

ไปรษณียแ์ห่งน้ีคือ Gustave Eiffel สถาปนิกระดบัโลกไปรษณียก์ลางแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบตกแต่งอยา่ง

งดงามดว้ยกระจกสี มีความโอ่โถงและอ่อนชอ้ยทวา่มัน่คง จนท าให้นกัออกแบบมากมายตอ้งมาศึกษาเรียนรู้
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เก่ียวกบัการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งน้ี จากนั้นผ่านชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซ่ึงตั้งอยู่หน้า

ศาลาวา่การ ก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสดว้ยเช่นกนั อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงที่ตลาดเบนทัน กบั

สินคา้ราคาถูก จนถึงเวลานดัหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

16.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่VJ 803 

18.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ… 

 

      www.ทวัร์เกาะลงักาวี.com       
**ราคาตั๋ว , ภาษสีนามบิน หรือ ค่าทวัร์  อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพ  ฯ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ // ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายใน ดาลดั– โฮจิมินห์ //• ค่าภาษี

สนามบินทุกแห่ง // • ค่าโรงแรมท่ีพกั  3  คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) // • ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ // • ค่าพาหนะท่ี
ใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ // • ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการเดินทาง
ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั//• ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินน าเท่ียว (พูดไทย) // • ค่าน ้ าหนกัสัมภาระ
ข้ึนเคร่ืองคนละ 15 กิโลกรัม // • ค่ามคัคุเทศกไ์ทยน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม  

 ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ (ไกด+์คนขบัรถ+หวัหนา้ทวัร์ ) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ มินิบาร์,ซกัรีด, โทรศพัท,์พาหนะเดินทางนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการทวัร์ 

 ค่าวซ่ีาของชาวต่างชาติ 
การส ารองทีน่ั่ง  
1.ส่งหนงัสือเดินทาง  และวางเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2.ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  
เอกสารเดินทาง  
1.หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (นบัจากวนัเดินทาง)  
2.หนงัสือเดินทางควรมีหนา้วา่ง ๆ ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั  
การยกเลกิทวัร์   

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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1.ยกเลิกทวัร์ ก่อนเดินทาง 30 วนั บริษทัคืนเงินใหท้ั้งหมด 
2.ยกเลิกทวัร์ ภายใน 10 วนัก่อนการเดินทาง บริษทัฯจะเก็บค่ามดัจ าทวัร์หรือเก็บค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงครับ (ในกรณีท่ี
บริษทัฯ หาลูกคา้มาทดแทนได ้บริษทัฯ คืนเงินใหท้ั้งหมดหรือหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงครับ) 
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 

บริษทั ฯ ซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ อาทิ การนัด
หยดุงาน  การจลาจล  ภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่าง ๆ ฯลฯ  ซ่ึงอาจจะท าใหน้กัท่องเท่ียวจากต่างประเทศไม่สามารถเขา้
มาท่องเท่ียวในประเทศไทยไดพ้ร้อมทั้งสายการบินนั้น ๆ ไม่สามารถบินเขา้มาประเทศไทยตามเวลาท่ีก าหนดและ/หรือ
ตารางเวลาการบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินนั้น ๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนดได ้ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน
จากทั้งทางตรงและทางออ้มเช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ ฯลฯ  รวมถึง
การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีต ารวจตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี ทั้งน้ีทางบริษทัจะยึดผลประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั  บริษทั ฯ จึงแจง้มา
เพื่อนทราบในทา้ยน้ี 

***ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจงึ
วางมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง*** 

 

 


