
 
 
 
 
 
 

                               

                             รหัสโปรแกรม : 25108 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 
 

 
 

  



 

 
  

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิ
มนิห์ – เมอืงมยุเน่ – หมูบ่า้นชาวประมง 

 
Banh 
My 

 
TIEN DAT 
RESORT 
หรือเทยีบเทา่  

2 
นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลดั – นั่งโรลเลอร์โค
สเตอร์ – น ้าตกดาตนัลา - ลานอเนกประสงค์ดาลดั – ดาลดั
ไนท์มาร์เก็ต 

   
KING 
DALATHOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

3 
ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุง่ไฮเดรนเยีย – พระราชวงัฤดูรอ้น
ของจกัรพรรดเิบา๋ได ๋– บา้นเพี้ยน – โบสถ์สีชมพู – กระเช้า
ไฟฟ้า – วดัดต ัก๊ลมั 

   
KING DALAT 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

4 
สนามบินเลียนเคือง – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิ
มินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบน
ถนั – สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

    

** รายการขา้งตน้อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ** 



 
 

 
 

BKK  HAN HAN  BKK 

  
VN610 12.20 14.20 VN619 15.40 17.55 

** ไฟล์ทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟล์ททีค่อนเฟิร์มจากเจา้หน้าทีท่กุคร ัง้ ** 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่ีเตยีง 

อายุไมเ่กนิ 12 ปี 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 20,990 19,990 5,900 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 20,990 19,990 5,900 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 21,990 20,990 5,900 

01 – 04 มกราคม 2566 17,990 16,990 4,900 

05 – 08 มกราคม 2566 15,990 14,990 4,900 

06 – 09 มกราคม 2566 15,990 14,990 4,900 

12 – 15 มกราคม 2566 16,990 15,990 4,900 

13 – 16 มกราคม 2566 16,990 15,990 4,900 

26 – 29 มกราคม 2566 16,990 15,990 4,900 

27 – 30 มกราคม 2566 16,990 15,990 4,900 

02 – 05 กุมภาพนัธ์ 2566 16,990 15,990 4,900 

03 – 06 กุมภาพนัธ์ 2566 16,990 15,990 4,900 

09 – 12 กุมภาพนัธ์ 2566 16,990 15,990 4,900 

10 – 13 กุมภาพนัธ์ 2566 16,990 15,990 4,900 

16 – 19 กุมภาพนัธ์ 2566 16,990 15,990 4,900 

17 – 20 กุมภาพนัธ์ 2566 16,990 15,990 4,900 

23 – 26 กุมภาพนัธ์ 2566 16,990 15,990 4,900 

24 – 27 กุมภาพนัธ์ 2566 16,990 15,990 4,900 

25 – 28 กุมภาพนัธ์ 2566 16,990 15,990 4,900 
อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 1,500 บาท 

 
 
 
 
 

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ VIETNAM 

AIRLINES (VN) 

           เทีย่วบนิที ่        เวลาออก  เวลาถงึ            เทีย่วบนิที ่        เวลาออก  เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่ีเตยีง 

อายุไมเ่กนิ 12 ปี 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

02 – 05 มีนาคม 2566 16,990 15,990 4,900 

03 – 06 มีนาคม 2566 17,990 16,990 4,900 

04 – 07 มีนาคม 2566 17,990 16,990 4,900 

05 – 08 มีนาคม 2566 16,990 15,990 4,900 

09 – 12 มีนาคม 2566 16,990 15,990 4,900 

10 – 13 มีนาคม 2566 16,990 15,990 4,900 

16 – 19 มีนาคม 2566 16,990 15,990 4,900 

17 – 20 มีนาคม 2566 16,990 15,990 4,900 

23 – 26 มีนาคม 2566 16,990 15,990 4,900 
อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 1,500 บาท 

 
ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท/ทา่น 

และช าระสว่นทีเ่หลือ 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั หรือราคาโปรโมชั่นตอ้ง
ช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั
ราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่ก
คร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จง้
ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด
หอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 
ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ประกนัของทางบรษิทัฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัเทา่นัน้เป็นผูพ้จิารณา 
7. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรือสว่นลดอืน่ๆ ได้ 
8. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ  

อตัราคา่บรกิาร 



 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบนิเตนิเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – หมู่บ้าน
ชาวประมง 

08.30 พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ VIETNAM AIRLINES 
(VN) โดยมเีจา้หน้าที ่เลทส์โกกรุป๊ ใหก้ารตอนรบั และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

11.20 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES 
(VN) เทีย่วบนิที ่VN600 (บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

13.10 เดนิทางถงึ สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ ประเทศเวียดนาม หลงัจากนัน้น าผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเป๋า
สมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ขนมปงัฝร ั่งเศสสไตล์เวียดนาม BANH MY 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (MUINE) ใน
จงัหวดั ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศ
และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมี
ชือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวียดนาม ระหวา่งการเดนิ
ทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเวียดนาม เวลาในการเดินทางประมาณ 
3-4 ชั่วโมง 
น า ท่ า นชมจุ ด ชมวิ ว  หมู่ บ้ า นช า วปร ะมง 
(FISHING VILLAGE) เ ป็นจุ ด รวมต ัวของ
ชาวประมงเมือ่เดนิทางขึน้ฝั่งหลงัจากการออกหา
ปลา เป็นวถิีชีวติของคนทอ้งถิน่ ทา่นยงัจะไดเ้ห็น
ววิของทะเลเวียดนาม สมัผสัอากาศชายทะเล 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่ีก TIEN DAT RESORT ระดบั 3 ดาวหรือเทยีบเทา่ 

 
 
  
   



 
 

Day2 นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลดั – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น ้าตกดาตนัลา - ลาน
อเนกประสงค์ดาลดั – ดาลดัไนท์มาร์เก็ต 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ทะเลทรายขาวเพื่อ นั่งรถจิ๊บ
ตะลุยทะเลทราย (WHITE SAND DUNES) 
กองเนินภเูขาทรายสขีาวกระจา่งตากวา้งใหญส่ดุ
สายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทราย
และท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกนัมีแหล่งน ้าจืด 
ส าหรบัใหน้กัท่องเที่ยวใช้พกัผ่อน ถ่ายรูป และ
ชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินก ับกิจกรรม
หลากหลายไม่ว่าจะนั่ง หรือสามารถเช่าขบัรถ 
ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกบัการ
เล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 
40 เมตร หมายเหตุ: รวมเฉพาะคา่รถจิบ๊ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่านนั่ง นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ (ROLLER COASTER) สามารถนั่งได้คนัละ 2 ท่าน สามารถบงัคบั

ความเร็วไดด้ว้ยตวัเอง ทา่นจะไดผ้มกบัแนวตน้สน้น้อยใหญส่บักนั ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงดาลดัทีม่ี
ความเย็นตลอดปี สมัผสักบัอากาศบริสุทธิ ์เมื่อเดินทางถึงปลายทางท่านจะได้พบกบั น ้าตกดาตนัลา 
(DATANLA WATERFALL) เป็นน ้าตกในเมืองดาลดั สายลมพดัพาละอองน ้าตกกระทบบนผวิทา่นรูส้กึ
สดชื่นเปรียบเสมือนไดช้าร์จพลงัธรรมชาตเิข้าสูร่า่งกายโดยแท ้อีกท ัง้ยงัมีคาเฟ่จ าหน่ายเครือ่งดืม่ นั่งจิบ๊
เครือ่งพรอ้มกบัชมธรรมชาตซิึง่ทา่นไมค่วรพลาด 

   



  



 
 

น าท่านเดินทางสู่  ลานอเนกประสงค์ เมืองดาล ัด 
(DALAT LAM VIET SQUARE) เ ป็นลานกว้ า ง 
และมีห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวของเมือง จึงเป็นที่
รวมตวัของคนทุกเพศทุกวยั โดยเฉพาะวยัรุน่ทีน่ี่มกีาร
แต่งตวั แฟชั่น ที่ไม่ธรรมดาจริง ๆ ท ั้งอากาศ ผู้คน 
เรียกได้ว่าเป็นเกาหลีแหล่งเวียดนามเลยทีเดียวมีท ัง้
รา้นกาแฟ หา้งสรรพสนิคา้ จุดเช็คอนิก็คืออาหารเล็กๆ
จ าลองรูปแบบดอกอาร์ตโิชค   
อิสระท่านที่ ดาลดัไนท์มาร์เก็ต (DALAT NIGHT 
MARKET) ให้ท่านได้เดินชมของพื้นเมืองมากมาย
อาทเิครื่องนุ่งหม่กนัหนาว ของทานเล่นทอ้งถิ่น เดินช้
อปป้ิงกบัอากาศหนาวเย็นฟินๆ  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั KING DALAT HOTEL ระดบั 4 ดาวหรีอเทยีบเทา่ 
 

Day3 ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุง่ไฮเดรนเยีย – พระราชวงัฤดรูอ้นของจกัรพรรดเิบา๋ได ๋– บา้น
เพี้ยน – โบสถ์สีชมพู – กระเชา้ไฟฟ้า – วดัดต ัก๊ลมั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นถ่ายรูปกบั ทะเลสาบซวนเฮือง (XUAN HUONG LAKE) กล่าวว่าดาลดัคือสวิตเซอร์แลนด์แหง่

เอเชียก็ดูมีเหตุผลเมือ่ทา่นไดเ้ห็นววิทวิทศัน์ ณ ทะเลสาบแหง่น้ี เป็นสถานทีท่ีม่นุษย์สรา้งขึน้ ต ัง้แตปี่ ค.ศ. 
1919 แรกเริ่มสร้างเพื่อกกัเก็บน ้า เอาไว้ใช้ในเมือง เพราะดาลดัต ั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา     แต่ตอนน้ี
ทะเลสาบซวนเฮืองเปรียบเสมอืนแมเ่หล็กทีด่งึดูดนกัทอ่งเทีย่วและคนทอ้งถิน่ใหม้าเดนิเลน่พกัผอ่นหยอ่นใจ 
มีเรือใหถ้ีบเลน่กลางทะเลสาบสว่นรมิฝั่งรอบทะเลสาบก็มีสวนใหช้มทางรฐับาลเวียดนามมีการปรบัภมูทิศัน์
โดยรอบเมอืงใหเ้ต็มไปดว้ยดอกไมต้ามฤดูกาล 

 
  



 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทุ่งไฮเดรนเยีย (HYDENYIA 
GARDEN) อีกหน่ึงทุ่งดอกไม้ ที่ไม่ควรพลาดมาถ่ายรูป
กนั อย่างที่ ทุ่งไฮเดรนเยีย ข้อดีของที่น่ี คือ มนัจะบาน
ตลอดท ัง้ปี 
น าทา่นเดินทางสู ่พระราชวงัฤดูรอ้นของจกัรพรรดิเบา๋ได๋ 
(BAO DAI SUMMER PALACE) พระร าชว ัง ของ
กษตัรย์ิองค์สุดทา้ยของเวียดนาม ใช้เวลากอ่สรา้งนานถงึ 5 
ปี ภายในตวัอาคารมีห้องภาพขของพระเจ้าเบ๋าได๋ พระ
มเหสี พระโอรส พระธดิา มีหอ้งส าหรบัทรงงานแตบ่นโต๊ะ
ส าหรบัทรงงานกลบัมีโทรศพัท์วางไวส้องเครือ่ง อีกเครื่อง
คาดว่าจะเป็นของเหวียนวนัเทียว อดีตประธานาธิบดีของ
เวียดนามใต ้
น าท่านเดินทางสู่ บ้านเพี้ยน (CRAZY HOUSE) บ้าน
เพี้ยนทรงสุดประหลาด ทีถู่กออกแบบโดย สถาปตัยกร ฮงั 
เวียน หงา ลูกสาวของประธานาธิบดีคนที ่2 ของเวียดนาม 
ทีไ่ดแ้รงบนัดาลใจในการออกแบบมาจากนิทานเรือ่ง Alice 
in Wonderland  

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 



 
 

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ช ม  โ บ ส ถ์ สี ช ม พู  
(DOMAINE DE MARIE CONVENT) 
หรือ โบสถ์โดเมนเดมารี ต ัง้อยู่บนเนินเขา  
โบสถ์แหง่น้ีสรา้งขึน้ระหวา่งปี พ.ศ.2483 – 
2485 ในปัจจุบนัมีนกัท่องเที่ยวจ านวนไม่
น้อยมาเยือนที่น่ี  ท ั้งที่เป็นคริสต์ชนและ
นกัทอ่งเทีย่วท ั่วไป แต่สิง่ทีท่ าใหโ้บสถ์แห่ง
น้ีเป็นทีน่่าจดจ าของนกัทอ่งเทีย่วก็คือความ
สวยงามและตวัอาคารของโบสถ์เป็นสีชมพู
ใหใ้หก้ารถ่ายรูปกบัโบสถ์ไมใ่ช่เรือ่งน่าเบือ่
อกีตอ่ไป  

 จากนั้นน าท่านสู่สถานีขึ้น กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เป็นกระเช้าไฟฟ้าขนาดไม่ใหญ่มากนกั 
สามารถจุได ้3-5 คนตอ่ตู ้ระหวา่งทีก่ระเชา้น าทา่นลอยฟ้าไป ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นววิของเมอืงดาลดั
แบบ 360 องศา เป็นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ผ่อนคลายในตู้กระเช้าและ
ถา่ยภาพกบัววิสวยงามของเมอืงดาลดั 

 

หล ังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ว ัดต ั๊กล ัม 
(TRUC LAM MONASTERY) ว ัดพุทธ
นิกายเซนแห่งดาลดั หน่ึงในสถานที่ยอด
นิยมทีเ่มอืงดาลดั ประเทศเวียดนาม ทีจ่ะตอ้ง
ไปเยือน ทีว่ดัแหง่น้ีเป็นวดัพุทธนิกายเซนที่
ต ัง้อยูบ่นยอดเขา ทีเ่ต็มไปดว้ยป่าสน เป็นวดั
สไตล์ญี่ปุ่ นอยู่ท่ากลางธรรมชาติสวยงาม 
และอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็นอีกหน่ึง
แลนด์มาร์คของเมืองดาล ัดที่จะต้องไป
เช็คอิน เป็นวดัที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่
สวยงาม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตารคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั KING DALAT HOTEL ระดบั 4 ดาวหรีอเทยีบเทา่ 
  



  

Day4 สนามบนิเลียนเคือง – สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ – เมืองโฮจมินิห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์
นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบนถนั – สนามบนิเตนิเซินเญิต้ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม BOX 
 น าทา่นทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเลยีนเคอืง เพือ่บนิภายในประเทศสู ่เมอืงโฮจมินิห์ ลดเวลาเดนิทางโดยรถ

ไปถงึ 8 ช ั่วโมง 
07.55 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ VIETNAM AIRLINES 

(VN) เทีย่วบนิที ่VN1381 
08.55 เดนิทางถงึ สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ ประเทศเวยีดนาม ออกเดนิทางตามโปรแกรมทวัร์ 
 น าท่านเดินทาสู่ เมืองโฮจิมินห์ (HOCHIMINH) หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ

เวียดนาม ต ัง้อยูบ่รเิวณสามเหลีย่มปากแมน่ ้าโขง นครโฮจมินิห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิของเวียดนาม 
ไซง่อ่นในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมากอ่น ตอ่มาเมือ่เวียดนามเขา้มายดึครองดนิแดนน้ี 
จงึไดเ้ปลีย่นชือ่เมอืงเป็นภาษาเวียดนาม กาลเวลาหลายรอ้ยปีตอ่มาอีก เมือ่แยกประเทศเวียดนาม ออกเป็น
สองสว่น ไซง่อ่นเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต ้เมือ่เวียดนามเหนือยดึไดจ้งึเปลีย่นชือ่เป็น นครโฮจมินิห์ 
ตามชือ่ผูน้ าเวียดมนิห์ คอื โฮจมินิห์ 

 น าท่านถ่ายรูปกบั ไปรษณีย์กลาง (CENTRAL POST OFFICE) ต ัง้อยู่บนพื้นที่สูงที่สุดของนครโฮจิ
มนิห์ ตรงขา้มคอืโบสถ์นอร์ทเธอดาม ซึง่ส านกังานไปรษณีย์กลางไซง่อ่นมีความงดงามตระการตาในแบบ
สถาปตัยกรรมสมยัศตวรรษที ่19 จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนกัทอ่งเทีย่วท ัง้ในและต่างประเทศ
ทีม่าเทีย่วนครโฮจมินิห์ 
 น าทา่นถ่ายรูปกบั โบสถ์นอร์ทเธอดาม (NOTRE 
DAME CATHEDRAL) เ ป็ น อ า ค า ร
สถาปตัยกรรมฝร ั่งเศสอีกแหง่ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของ
นครโฮจิมินห์ รูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบ
โบสถ์นอร์ทเธอดามประเทศฝร ั่งเศส ด้านหน้ามี
หอคอยคูส่ีเ่หลีย่มสูง 40 เมตร ไดร้บัการยกยอ่งวา่
เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความงดงามที่สุดแห่งหน่ึงใน
ประเทศเวียดนาม เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2420 
เสร็จเมือ่ พ.ศ.2426 ในสมยัสงครามโลกคร ัง้ที ่2 

 
เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นชอ้ปป้ิงของฝากที ่ตลาดเบนถนั (BEN THAN MARKET) เป็นตลาดขนาดใหญแ่หง่หน่ึง ใจกลาง

นครโฮจมินิห์ ประเทศเวียดนาม อาคารตลาดแหง่น้ีเป็นหน่ึงในอาคารยุคแรกสุดทีย่งัหลงเหลืออยูจ่ากสมยั
ไซ่ง่อนและเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของนครโฮจิมินห์  โดยเป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวที่มองหาสินค้า
หตัถกรรม เครือ่งประดบั ของทีร่ะลกึ รวมท ัง้อาหารในทอ้งถิน่ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 
16.45 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) 

เทีย่วบนิที ่VN607 (บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 



18.30 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 



 





 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                         หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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