
  
  
 
 
 
 
        
 
     ไปเคร่ือง-กลบัเคร่ืองแอรเ์อเชย 4 วนั 

 
 
 
 
      16.00 น.    คณะออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง ดว้ยสายการบิน แอร์เอเชีย เท่ียวบิน FD 2794 

              มุ่งหนา้สู่ นครโฮจิมินห์                                          
      เยน็           ล่องเรือ รับประทานอาหารบนเรือ พร้อมชมบรรยากาศสองฝากฝ่ังกลางแม่นํ้าไซง่อน 
                       พร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง ชมการแสดงโชว ์บรรยากาศสุดแสนประทบัใจ ต่างกล่าวขาน 
               วา่ เป็นเมืองทีมี่ชีวติทีสุ่ดยามคํา่คนื 
 
             

วนัแรก  :  กรงุเทพมหานคร - โฮจมินิห ์

เยอืนนครโฮจมินิห ์ดาลดัเมอืงหนาว 

บรษิทั เขยลาว จํากดั 34 ม.2 ต.คําเขือ่นแกว้ อ.สรินิธร จ.อบุลราชธาน ี34350 
โทร.045-476828,087-8703909 แฟกซ ์045-476809  E-mail : phairot@kl-tour.com 
ใบอนุญาตนําเทีย่วในและตา่งประเทศเลขที ่51/0235 

วนัทีส่อง  :  โฮจมินิห ์- ดาลดั 

KL6.2 

 

      เชา้            เขา้ชม วงัเอกภาพ ใชเ้ป็นหอประชุมรวมชาติ เคยเป็นทาํเนียบโนโรโดมของอดีตประธานาธิบดี 
                       เวียดนามใต ้ถูกทาํลายและสร้างข้ึนใหม่ใหช่ื้อวา่ทาํเนียบอิสรภาพทุกวนัน้ีเปิดเป็นพพิิธภณัฑใ์ห ้
                       เขา้เท่ียวชมไดมี้ 4 ชั้นชั้นบนมีลานจอดเฮริคอปเตอร์ ซ่ึงมองลงไปขา้งล่างจะเห็นทิวทศัน์ท่ีงดงาม 
                       เกบ็ภาพท่ีระลึก ศาลาว่าการกรุงโฮจิมินห์ซิตี ้สถาปัตยกรรมฝร่ังเศส แลว้ออกเดินทางสู่ เมืองดาลดั  
      บ่าย          ชม นํา้ตกดามรี  นํ้าตกขนาดใหญ่ท่ีสุดของภาคใตต้อ้ง ลงลฟิท์แก้ว ชมความงามเบ้ืองล่าง 
                       ระทึกใจกบัสายนํ้าพุง่กระโจนกระทบโขดหินเบ้ืองล่าง เป็นประกายไอนํ้า สวยงามยิง่นกั 
                       ถึง เมืองดาลดั เพลินตากบัอาคารบา้นเรือนท่ีปลูกกระจายอยูต่ามเชิงเขา ลกัษณะวิลล่า                             
               สไตลฝ์ร่ังเศส จนดูเหมือน ปารีสตะวนัออก อากาศตลอดปี 15-25 องศาเซลเซียส ทั้งเมือง 
                       ถูกประดบัดว้ยดอกไมเ้มืองหนาว ไดส้มญานามวา่ สวสิเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย  
                       เร่ิมเท่ียวชม ดว้ยการชม วดั LINH PHUOC หรือ วดัมังกรแก้ว วดัพทุธนิกายเซน 
               แบบฉบบัของเวียดนาม ก่อสร้างวิจิตรมาก ตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองเซรามิคหลากหลายสีสนั 
               มีเจดีย ์7 ชั้นสูงเด่นสวยงามมาก รอบบริเวณวดัมีส่ิงก่อสร้างท่ีลว้นแลว้แต่สวยงามวิจิตร 
               มีหอระฆงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม  
        เยน็         เดิน ราตรีถนนคนเดิน  จตุัรัสใจกลางเมือง คึกคกัดว้ยแหล่งบนัเทิง สาํราญ ร้านอาหาร ภตัตาคาร 
                       ผบั ประดบัประดาไฟสวยงาม สินคา้วางจาํหน่ายริมถนน เบิกบานสาํราญใจ อากาศเยน็สบาย 
          
 

mailto:phairot@kl-tour.com


บรษิทั เขยลาว จํากดั 34 ม.2 ต.คําเขือ่นแกว้ อ.สรินิธร จ.อบุลราชธาน ี34350 

โทร.045-476828,087-8703909 แฟกซ ์045-476809  E-mail : phairot@kl-tour.com 
ใบอนุญาตนําเทีย่วในและตา่งประเทศเลขที ่51/0235 

 
 
 
 
         เชา้          เขา้ชมบา้นพกัตากอากาศ กษตัริย ์BAO DAI กบตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของเวียดนาม ตั้งอยูบ่นเขา 
                มองเห็นทิวทศัน์ของเมืองดาลดัโดยทัว่ 
                        ไป สํานักแม่ชีบุปผาชาติ ตั้งอยูเ่นินเขาทาํเลสวยงาม สามารถมองเห็นทิวทศัน์ดา้นล่างของ 
                         เมืองดาลดั รูปลกัษณ์โดดเด่นสีชมพนูวลงามจบัตา ลานกวา้งตกแต่งดว้ยไมด้อก สร้างสวนหยอ่ม 
                         เลก็ตกแต่งแตม้สีสีนดว้ยไมเ้มืองหนาวหลากหลายความงาม ร้านคา้ของโบสถมี์หตักรรม 
                         ฝีมือชาวบา้นท่ีอยูใ่นความอุปการะของแม่ชี มีทั้งเส้ือผา้อาภรณ์ราคาถูก 
                        ชม วหิารดาลดั แหล่งท่องเท่ียวท่ีทาํใหเ้มืองดาลดัโดดเด่นเป็นสง่า และภาคภูมิใจเป็นท่ีรู้จกัคุน้หู 
                         ช่ือวหิารไก่ เพราะยอดบนวิหารมีกงัหนับอกทิศทางลมเป็นรูปไก่ นิวาสถานของพระผูเ้ป็นเจา้นั้น 
                         เป็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงามยิง่นกั ดา้นหลงัวิหารดาลดัแห่งน้ี มีสวนสวยและบา้นพกั มองเห็น 
                         ทิวทศัน์ดา้นหน่ึงของเมืองดาลดัอยา่งน่าต่ืนตาต่ืนใจยิง่นกั 
         บ่าย          ข้ึนเขาสู่ วดัจุ๊บหลาํ เป็นวดัในลทัธิเซ็น ไดรั้บการบูรณปฏิสงัขรณ์สวยงามมาก พระเป็นท่ี 
                          ผนวชของจกัรพรรดิ ท่ีสละราชสมบติัทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ท่ีน่ีไมด้อกไมป้ระดบัตกแต่ง 
                         เตม็พื้นท่ีสวยงาม มองเห็นทะเลสาบอยูเ่บ้ืองล่าง ตอ้งน่ังกระเช้าไฟฟ้าข้ึนไปจะไดช้มทิวทศัน ์
                         เมืองดาลดัจากเบ้ืองบน 
         เยน็          ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว สวยงามหลากหลายสีสนั สวยงามหลายพนัธ์ุจากยโุรปเมืองหนาว 
                 จดัแสดงไวส้วยงาม เดิน ราตรีถนนคนเดิน  จตุัรัสใจกลางเมืองดาลดัอีกรอบ 
 
 
            

วนัทีส่ ี ่ :  ดาลดั - โฮจมินิห ์- กรงุเทพมหานคร  

วนัทีส่าม :  ซสืตีท้วัรด์าลดั  

         เชา้          อาํลาเมืองดาลดั ออกเดินทางมุ่งสู่ นครโฮจิมินห์ แวะชิมชา-กาแฟจากสวนริมถนน 
         บ่าย         ถึง นครโฮจมินห์ ชม วหิารนอร์เธอดาม สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสอนัโดดเด่น สร้างดว้ยอิฐแดงทั้งหลงั 
                        ขนาบดว้ย หอระฆงัสูง ไมก้างเขนบนยอดหอสูงโดดเด่น เดิมช่ือวหิารไซง่อน เป็นท่ีนิยมของคู่บ่าวสาว 
                        มาทาํพิธีมงคลถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกท่ีวหิารนอร์เธอดามน้ี วนัละหลายคู่ ต่อดว้ยการเยีย่มชม ทีท่าํการ 
                        ไปรษณย์ีกลาง อยูติ่ดกนักบัวิหารนอร์เธอดาม ก่อสร้างโดยสถาปนิกช่ือดงั GUSTAEV EIFFEL  
                        ชาวฝร่ังเศส ผูอ้อกแบบหอไอเฟลของนครปารีส และเทพีสนัติภาพของนครนิวยอร์ค อาคารทาํ 
                        การไปรษณียก์ลางท่ีน่ี ถือไดว้า่เป็นไปรษณียแ์ห่งแรกของเอเชียใต ้  
                            ชอ้บป้ิงท่ีตลาด ตลาดเบนทรัน  สินคา้ต่างประเทศมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย ราคาถูก 
      18.00 น.    สายการบิน แอร์เอเชีย เท่ียวบิน FD 2791 นาํคณะกลบั ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบรกิาร  รับ- ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

    จาํนวน  4 - 6 ท่าน 10-14 ท่าน   16 - 19 ท่าน 20 - 26 ท่าน 35 ท่านข้ึนไป 
18,500 17,500 17,000 16,250 15,550 ค่าบริการ 

 
อตัราน้ีรวม         ค่าเคร่ืองบินไปกลบักรุงเทพ-โฮจิมินห์  

  ค่ารถยนตน์าํเท่ียว ตลอดรายการ 
   ค่าอาหาร 8  ม้ือ /  ค่าท่ีพกั 3 คืน 
   ค่ามคัคุเทศกแ์ละค่าเขา้ชมสถานท่ี  

            ประกนัอุบติัเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท 
อตัราน้ีไม่รวม     ค่าเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ 

  ค่ากระเป๋าข้ึนเคร่ืองบินท่ีมีนํ้ าหนกัเกิน 15 กิโลกรัม 
 ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

เง่ือนไขการบรกิาร      หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) อายเุหลือก่อนวนัเดินทาง 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 
                                              อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส่งก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั  

   จองก่อนวนัเดินทาง 1 เดือน วางเงินมดัจาํท่านละ 5,000 บาทในวนัจอง ส่วนท่ี    
        เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั 
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 50% ของราคาทวัร์  
   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

                                        โอนเขา้บญัชี นายไพโรจน์  แก้ววงษา 
                                              ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมงัสาหาร บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี 361-239008-7 
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