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ไซงอ่น สวสิเอเชยี ไขม่กุทะเลจนีใต ้KL6.4 

โปรแกรมไปรถ-กลบัรถ  7 วัน 6 คนื 
 

วนัแรก :  อบุลราชธานี - จําปาสกั - อตัตะปือ 

                 

     เชา้              รับคณะท่ีด่านพรมแดนช่องเมก็ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ผา่นพิธีการเขา้สู่ลาว แขวงจาํปาสกั 
                        ผา่นเมืองปากเซ ข้ึนเขาเขา้เขตหนาวเมืองปากซอง รายลอ้มดว้ยแมกไม ้ไร่ชา กาแฟ มีใหเ้ห็น 
                ตลอดสองขา้งทาง ชมนํา้ตกคู่แฝด ตกจากยอดเขา สู่เหวลึก กวา่ 120 เมตร ระทึกใจกบัความงาม 
                        ท่ีไดเ้พยีงยนืมอง นํา้ตกตาดฟาน                                                                                                                           
                      ชม นํา้ตกตาดเยอืง สายนํ้าจากภูเขาท่ีใสสะอาด ตกจากหนา้ผาสูงชนั ลดหลัน่ประดบัดว้ยกลว้ยไมป่้า 
                เกาะตามหนา้ผา สวยงามมากยิง่นกั 
     บ่าย            ออกเดินทาง ผา่นเมืองปากซอง แขวงจาํปาสกั แขวงเซกอง สู่แขวงอตัตะปือ เขา้ท่ีพกั 
 

 
                                 

วนัท่ีสอง :    อตัตะปือ -เปลยก์ ู- บานเมทวด 

           เชา้            ออกเดินทางข้ึนภูเขาสูง  ทิวเขาสลบัซบัซอ้น ป่าดงดิบรายรอบถนนเสน้ทางใหม่ สวยกวา่              
                                 ทุกเสน้ทางท่ี เช่ือมต่อลาว-เวียดนามถึง ด่านพูเกอื ผา่นพิธีการเขา้สู่เวียดนามท่ี ด่านโบว ี 
          บ่าย           ชม พพิธิภัณฑ์ดั๊กโต บา้นหลงัคาสูงโดดเด่น แลว้เลยไปชม โบสถ์ไม้สัก ขนาดใหญ่  
                                  ท่ีทาํดว้ยไมส้กัทั้งหลงั ก่อนออกเดินทางต่อ 
               เยน็             เขา้ท่ีพกั ท่ีเมือง บานเมทวด 
 

วนัท่ีสาม  :   บานเมทวด –  โฮจิมินห ์
 

               เชา้             ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ นครโฮจิมินห์ เดินทางไปจุดท่ีไกลท่ีสุดเท่ียวยอ้นกลบั 
                                  ก่อนไดเ้ตม็ท่ี 
               บ่าย            ถึงเมือง โฮจิมินห์ หรือ ไซง่อน เขา้ชม วงัเอกภาพ ใชเ้ป็นหอประชุมรวมชาติ เคยเป็นทาํเนียบ              
                                 โนโรโดมของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต ้ถูกทาํลายและสร้างข้ึนใหม่ใหช่ื้อวา่ 
                                 ทาํเนียบอิสรภาพทุกวนัน้ีเปิดเป็นพพิิธภณัฑใ์หเ้ขา้เท่ียวชมไดมี้ 4 ชั้นชั้นบนมีลานจอดเฮริคอปเตอร์ 
                                 ซ่ึงมองลงไปขา้งล่างจะเห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามเกบ็ภาพท่ีระลึก ศาลาว่าการกรุงโฮจิมินห์ซิตี ้
                                 ชอ้บป้ิงท่ีตลาด ตลาดเบนทรัน  สินคา้ต่างประเทศมีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 
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                เยน็           ล่องเรือ รับประทานอาหารบนเรือ พร้อมชมบรรยากาศสองฝากฝ่ังกลางแม่นํ้าไซง่อน 
                                พร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง ชมการแสดงโชว ์บรรยากาศสุดแสนประทบัใจ ต่างกล่าวขานวา่ 
                         เป็นเมืองทีมี่ชีวติทีสุ่ดยามคํา่คนื 
 

วนัท่ีส่ี  :   โฮจิมินห ์- ดาลดั 
 

               เชา้             ชม วหิารนอร์เธอดาม สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสอนัโดดเด่น สร้างดว้ยอิฐแดงทั้งหลงั ขนาบดว้ย 
                                 หอระฆงัสูง ไมก้างเขนบนยอดหอสูงโดดเด่น เดิมช่ือวิหารไซง่อน เป็นท่ีนิยมของคู่บ่าวสาว 
                                 มาทาํพิธีมงคลถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกท่ีวหิารนอร์เธอดามน้ี วนัละหลายคู่ ต่อดว้ยการเยีย่มชม ทีท่าํการ 
                                  ไปรษณย์ีกลาง อยูติ่ดกนักบัวหิารนอร์เธอดาม ก่อสร้างโดยสถาปนิกช่ือดงั GUSTAEV EIFFEL  
                                 ชาวฝร่ังเศส ผูอ้อกแบบหอไอเฟลของนครปารีส และเทพีสนัติภาพของนครนิวยอร์ค อาคารทาํ 
                                 การไปรษณียก์ลางท่ีน่ี ถือไดว้า่เป็นไปรษณียแ์ห่งแรกของเอเชียใต ้
               บ่าย          ชม นํา้ตกดามรี  นํ้าตกขนาดใหญ่ท่ีสุดของภาคใตต้อ้ง ลงลฟิท์แก้ว ชมความงามเบ้ืองล่าง 
                                ระทึกใจกบัสายนํ้าพุง่กระโจนกระทบโขดหินเบ้ืองล่าง เป็นประกายไอนํ้า สวยงามยิง่นกั 
                                ถึง เมืองดาลดั เพลินตากบัอาคารบา้นเรือนท่ีปลูกกระจายอยูต่ามเชิงเขา ลกัษณะวลิล่า                             
               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  

น.     แวะ นํา้ตกดามรี นํ้าตกขนาดใหญ่ท่ีสุดของภาคใต ้ลงลฟิท์แก้ว ชมความงามเบ้ืองล่าง 11.30 
                                  สายนํ้าพุง่กระโจนกระทบโขดหินเบอ้งล่าง สวยงามยิง่นกั 
               12.30 น.     รับประทานอาหาร(11)ท่ี ริมนํา้ตกดามรี 
               17.00 น.     ถึง เมืองดาลดั เพลินตากบัอาคารบา้นเรือนท่ีปลูกกระจายอยูต่ามเชิงเขา ลกัษณะวิลล่า                            
                      สไตลฝ์ร่ังเศส จนดูเหมือน ปารีสตะวนัออก อากาศตลอดปี 15-25 องศาเซลเซียส ทั้งเมือง 
                                 ถูกประดบัดว้ยดอกไมเ้มืองหนาว ไดส้มญานามวา่ สวสิเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เขา้ท่ีพกั 
                                 NGOC LAN HOTEL เมืองดาลดั ทาํธุระส่วนตวั 

                                       18.00 น.    รับประทานอาหาร(12) NGOC HAI RESTAURENT แลว้เดินชมและเลือกซอ้สินคา้  
                                                         ราตรีถนนคนเดนิ วางจาํหน่ายริมถนน  อาคารบนเชิงเขาประดบัไฟแสงสีสวยงามเพลินตา 
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                          วนัท่ีหา้  :   ดาลดั - ยาตรงั 

 

                                        06.00 น.    รับประทานอาหาร(13) 
           07.30 น.    นาํคณะชม วดั LINH PHUOC หรือ วดัมังกรแก้ว ก่อสร้างวิจิตรมาก ตกแต่งดว้ยขวดแกว้                
                       เศษกระเบ้ืองโมเสด มีเจดีย ์7 ชั้นสูงเด่นสวยงาม มีหอระฆงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม                              
                 08.30 น.    นาํคณะสู่วงั BAO DAI บา้นพกักษตัริยสุ์ดทา้ยของเวียดนาม ตั้งอยูบ่นเขา มองเห็น 
                                  ทิวทศัน์ของเมืองดาลดัโดยทัว่ จากนั้นนาํชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ท่ีปลูกตกแต่งไว ้
                                  สวยงาม แลว้นาํคณะ ขึน้กระเช้าไฟฟ้า มองดูความสวยงามของเมืองดาลดัจากท่ีสูง  

                                                          ลงจากกระเชา้ไฟฟ้า ชม วดัจุ๊บหลาํ วดัพทุธมหายานท่ีสง่างาม ประดบัตกแต่งดว้ยดอกไม ้ 
                                                          มองลงเบ้ืองล่าง เห็น ทะเลสาบลาม เป็นภาพท่ีสวยงามยิง่นกั 

               12.00 น.     รับประทานอาหาร(14)ท่ี TRUC LINH 4 RESTAURENT เมืองดาลดั  
          15.00 น.   ถึง ยาจาง  ตรงไปยงัท่าเรือ เพื่อลงเรือชมความงามของอ่าวยาจาง มีกระเชา้ไฟฟ้าขา้มเกาะ                        
                      สู่บ่อนคาสิโน สถานท่ี ประกวดนางงามจักรวาล  เป็นสถานท่ีสวยงามมาก ไดรั้บการให ้
                                  สมญานามวา่ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ 
               16.30 น.     แวะ ตลาดยาจาง มีสินคา้ราคาถูกใหเ้ลือกมากมาย พลาดไม่ไดก้บั ไข่มุก จากทอ้งทะเล 
                                  เปล่งประกายใหช้วนชม งามท่ีสุดของเวียดนาม 
               18.00 น.     รับประทานอาหารทะเลสดๆ(15) NGOC SUONG RESTAURENT ก่อนเขา้ท่ีพกั  
                       HOANG DANG HOTEL 
 

วนัท่ีหก  :   ยาตรงั - กอนตมู 

                 

               05.30 น.     ดูพระอาทิตยย์ามเชา้ เดินเล่นบนชายหาดยาตรัง ก่อนรับประทานอาหาร(16)                                             
          07.00 น.     ชม เมืองยาจาง เร่ิมตน้ท่ีวดั LONG SON   มีพระพทุธรูปหินอ่อนองคใ์หญ่ประทบั 
                                  โดดเด่นบนยอดเขา มองเห็นตวัเมืองยาตรังโดยรอบ รายลอ้มดว้ยภูเขา ทิวทศัน์สวยงาม 
                                   ต่อดว้ยการชมวดั  PONAGAR โบราณสถานอนัเก่าแก่สมยั อาณาจักรจามปา โดดเด่น 
                                   เป็นสง่า และมีสภาพท่ีสมบูรณ์ ควรค่าแก่การศึกษา เบ้ืองล่างรายลอ้มดว้ยทะเลสาบ                               
                                  สะพานคู่ขนานทอดยาวเช่ือมสองฝ่ังเขา้ดว้ยกนั แลว้ออกเดินทาง     
            12.00 น.     ถึง เมืองบานเมทวด รับประทานอาหาร(17) แลว้เดินทางต่อ ผา่นเมืองเปลก์ ู 
                18.00 น.     ถึง เมืองกอนตูม รับประทานอาหาร(18) เขา้ท่ีพกั INDOCHINE HOTEL 
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วนัท่ีเจ็ด  :  เวียดนาม- ลาว – อบุลราชธานี 

            

            06.00 น.    รับประทานอาหารเชา้(19) แลว้ออกเดินทางไปชายแดนเวยีดนาม- ลาว 
            09.00 น.    ถึงจุดผา่นแดนเวยีดนาม-ลาว ผา่นพิธีการเขา้สูลาว มุ่งหนา้สู่ แขวงอตัตะปือ ข้ึนเขาอีกคร้ัง  
            11.00 น.    รับประทานอาหาร(20)ท่ี ร้านอาหารเลข 1 ออกเดินต่อ ผา่นแขวงเซกอง แขวงจาํปาสกั 
                              มุ่งหนา้สู่ด่านช่องเมก็ จ.อุบลราชธานี 
            17.30 น.    ถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี รับประทานอาหาร(21)ท่ี เขื่อนสิรินธร ก่อนกลบั 
                              โดยสวสัดิภาพ 
 

อตัราค่าบรกิาร  รับ-ส่ง ด่านช่องเมก็ จ.อุบลราชธานี 
 

   จาํนวน  6 - 8 ท่าน   14 - 18 ท่าน   20 - 28 ท่าน 35 - 41 ท่าน 
     18,000     17,500      15,900      12,900      ราคา 

 

อตัราน้ีรวม           ค่าธรรมเนียมพิธีการขา้มพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม 
                               ค่ารถยนตไ์ทย-ลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ 

   ค่าอาหาร  จาํนวน 21  ม้ือ 
   ค่าท่ีพกั 6 คืน 

                                 ค่ามคัคุเทศกล์าว-เวียดนาม พนกังานบริการ และค่าเขา้ชมสถานท่ี 
บริการของวา่งมาตรฐานเขยลาว และ หมวก  

            ประกนัอุบติัเหตุเดินทาง ท่านละ1,000,000 บาท 
เง่ือนไขการบรกิาร      หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) อายเุหลือก่อนวนัเดินทาง 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 
                                              อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส่งก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั  

   จองก่อนวนัเดินทาง 1 เดือน วางเงินมดัจาํท่านละ 3,000 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 
 

mailto:phairot@kl-tour.com

