
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญ้ิต 
หมูบานชาวประมง 

2 น่ังรถจ๊ิบตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด –
ตันลา - ลานอเนกประสงคดาลัด – ดาลัดไนทมารเก็ต

3 ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุงไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบา
ได – บานเพี้ยน – โบสถสีชมพู – กระเชาไฟฟา 

4 
สนามบินเลียนเคือง – สนามบินเตินเซินเญ้ิต 
กลาง – โบสถนอรทเธอดาม – ตลาดเบนถัน 
สนามบินสุวรรณภูมิ 

** รายการขางตนอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

โปรแกรมทวัร อาหาร
เชา เท่ียง 

สนามบินเตินเซินเญ้ิต – เมืองโฮจิมินห – เมืองมุยเน – 
 

Banh 

My 

– น่ังโรลเลอรโคสเตอร – นํ้าตกดา
ดาลัดไนทมารเก็ต   

พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบา
กระเชาไฟฟา – วัดดต๊ักลัม   

สนามบินเตินเซินเญ้ิต – เมืองโฮจิมินห – ไปรษณีย
ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญ้ิต –   

รายการขางตนอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 โรงแรม เย็น 

 
TIEN DAT RESORT 
หรือเทียบเทา  

 
KING DALATHOTEL 
หรือเทียบเทา  

 
KING DALAT HOTEL 
หรือเทียบเทา  

  

รายการขางตนอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ** 



 

BKK  

VN610 12.20 
** ไฟลทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลททีค่อนเฟรมจากเจาหนาทีท่กุ

วันเดนิทาง 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 

01 – 04 มกราคม 2566 

05 – 08 มกราคม 2566 

06 – 09 มกราคม 2566 

12 – 15 มกราคม 2566 

13 – 16 มกราคม 2566 

26 – 29 มกราคม 2566 

27 – 30 มกราคม 2566 

02 – 05 กมุภาพนัธ 2566 

03 – 06 กมุภาพนัธ 2566 

09 – 12 กมุภาพนัธ 2566 

10 – 13 กมุภาพนัธ 2566 

16 – 19 กมุภาพนัธ 2566 

17 – 20 กมุภาพนัธ 2566 

23 – 26 กมุภาพนัธ 2566 

24 – 27 กมุภาพนัธ 2566 

25 – 28 กมุภาพนัธ 2566 

อัตราคาบรกิารสําหรับเดก็อายไุมเกิน

อัตรานี ้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคเุทศกทองถิ่น และ หวัหนาทวัร ทานละ 

 
 
 
 
 
 

เทีย่วบินที ่  เวลาออก  

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 3 

HAN HAN 
 

14.20 VN619 15.40
ไฟลทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลททีค่อนเฟรมจากเจาหนาทีท่กุ

ครัง้ ** 

ราคาทัวร/ทาน 
พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเดก็
ไมมเีตยีง 

อายไุมเกนิ 12 
20,990 19,990 

20,990 19,990 

21,990 20,990 

17,990 16,990 

15,990 14,990 

15,990 14,990 

16,990 15,990 

16,990 15,990 

16,990 15,990 

16,990 15,990 

16,990 15,990 

16,990 15,990 

16,990 15,990 

16,990 15,990 

16,990 15,990 

16,990 15,990 

16,990 15,990 

16,990 15,990 

16,990 15,990 

อัตราคาบรกิารสําหรับเดก็อายไุมเกิน 2 ป ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 5,

อัตรานี ้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคเุทศกทองถิ่น และ หวัหนาทวัร ทานละ 1,5

อตัราคาบรกิาร 

เทีย่วบินที ่  เวลาออก เวลาถงึ 

 คนื : โดยสายการบนิ VIETNAM   

 BKK 
 

15.40 17.55 
ไฟลทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลททีค่อนเฟรมจากเจาหนาทีท่กุ

 
ราคาทัวรเดก็ 

12 ป 

ราคา 
หองพักเดีย่ว 

5,900 

5,900 

5,900 

4,900 

4,900 

4,900 

4,900 

4,900 

4,900 

4,900 

4,900 

4,900 

4,900 

4,900 

4,900 

4,900 

4,900 

4,900 

4,900 

,000 บาท 

1,500 บาท 

เวลาออก  เวลาถงึ 

VIETNAM 



 
 

 

วันเดนิทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเดก็ 
ไมมเีตยีง 

อายไุมเกนิ 12 ป 

ราคา 
หองพักเดีย่ว 

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 

อัตราคาบรกิารสําหรับเดก็อายไุมเกิน 2 ป ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 5,000 บาท 
อัตรานี ้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคเุทศกทองถิ่น และ หวัหนาทวัร ทานละ 1,500 บาท 

 
สาํคญัโปรดอาน 
1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 5,000 บาท/

ทาน และชําระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน หรือราคา
โปรโมชั่นตองชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทาง
ไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนํา
เทาน้ัน 

4. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทํา
ความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโค
วิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการ
ทัวร) 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เปนไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกันเทาน้ันเปนผูพิจารณา 
7. ของสมนาคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนเงินสดหรือสวนลดอ่ืนๆ ได 
8. อาหารบนเครื่องเปนไปตามนโยบายของสายการบิน  

อตัราคาบรกิาร 



 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินเตินเซินเญิ้ต –เมืองโฮจิมินห–เมืองมุยเน –
หมูบานชาวประมง 

08.30 พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน VIETNAM 
AIRLINES (VN) โดยมีเจาหนาท่ี เลทสโกกรุป ใหการตอน
รับ และ อํานวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน 

11.20 นําทานเดินทางสู สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 
โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN)เท่ียวบินท่ี 
VN600(บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.10 เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 
หลังจากน้ันนําผานดานตรวจคนเขาเมืองรับกระเปาสัมภาระ 
หลังจากน้ันออกเดินทางทองเท่ียวตามรายการ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ขนมปงฝรั่งเศสสไตลเวียดนาม BANH MY 
นําทานออกเดินทางสู เมืองมุยเน (MUINE)ในจังหวัด ฟานเทียต เปนเมืองชายทะเลตากอากาศและ
แหลงทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใตของเวียดนาม ระหวางการเดินทางผานชม
ธรรมชาติและวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเวียดนาม เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4ชั่วโมง 
นําทานชมจุดชมวิว หมูบานชาวประมง (FISHING VILLAGE) เปนจุดรวมตัวของชาวประมงเมื่อ
เดินทางขึ้นฝงหลังจากการออกหาปลา เปนวิถีชีวิตของคนทองถิ่น ทานยังจะไดเห็นวิวของทะเล
เวียดนาม สัมผัสอากาศชายทะเล 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ท่ีพีก TIEN DAT RESORT ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 

Day2 นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอรโคสเตอร– น้ําตกดาตันลา 
- ลานอเนกประสงคดาลัด – ดาลัดไนทมารเก็ต 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสูทะเลทรายขาวเพ่ือ นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย (WHITE 
SANDDUNES)กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุด
สายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทองฟาเทาน้ัน ไมไกล
กันมีแหลงนํ้าจืดสําหรับใหนักทองเท่ียวใชพักผอน ถายรูป และชมวิว ท่ี
ทานจะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไมวาจะน่ัง หรือสามารถเชา
ขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกวา 
40 เมตร หมายเหตุ:รวมเฉพาะคารถจ๊ิบ 
 
 
 

 



 
 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
 นําทานน่ัง นั่งโรลเลอรโคสเตอร(ROLLER COASTER)สามารถ

น่ังไดคันละ 2 ทาน สามารถบังคับความเร็วไดดวยตัวเอง ทานจะ
ไดผมกับแนวตนสนนอยใหญสับกัน ทามกลางบรรยากาศของเมือง
ดาลัดท่ีมีความเย็นตลอดป สัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิ เมื่อเดินทางถึง
ป ล า ย ท า ง ท า น จ ะ ไ ด พ บ กั บ  น้ํ า ต ก ด า ตั น ล า  (DATANLA 
WATERFALL)เปนนํ้าตกในเมืองดาลัด สายลมพัดพาละอองนํ้าตก
กระทบบนผิวทานรูสึกสดชื่นเปรียบเสมือนไดชารจพลังธรรมชาติ
เขาสูรางกายโดยแท อีกท้ังยังมีคาเฟจําหนายเครื่องดื่ม น่ังจ๊ิบ
เครื่องพรอมกับชมธรรมชาติซึ่งทานไมควรพลาด 
นําทานเดินทางสู ลานอเนกประสงคเมืองดาลัด (DALAT LAM VIET SQUARE)เปนลานกวาง 
และมีหางสรรพสินคาแหงเดียวของเมือง จึงเปนท่ีรวมตัวของคน
ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุนท่ีน่ีมีการแตงตัว แฟชั่น ท่ีไม
ธรรมดาจริง ๆ ท้ังอากาศ ผูคน เรียกไดวาเปนเกาหลีแหลง
เวียดนามเลยทีเดียวมีท้ังรานกาแฟ หางสรรพสินคาจุดเช็คอินก็
คืออาหารเล็กๆจําลองรูปแบบดอกอารติโชค  
อิสระทานท่ี ดาลัดไนทมารเก็ต (DALAT NIGHT MARKET)ให
ทานไดเดินชมของพ้ืนเมืองมากมายอาทิเครื่องนุงหมกันหนาว ของทานเลนทองถิ่น เดินชอปปงกับ
อากาศหนาวเย็นฟนๆ  

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ท่ีพัก KING DALAT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรีอเทียบเทา 
 

Day3 ทะเลสาบซวนเฮือง –ทุงไฮเดรนเยยี –พระราชวงัฤดรูอนของจักรพรรดเิบาได–
บานเพี้ยน –โบสถสชีมพ ู–กระเชาไฟฟา – วดัดตัก๊ลัม 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานถายรูปกับ ทะเลสาบซวนเฮือง(XUAN HUONG LAKE)กลาววาดาลัดคือสวิตเซอรแลนด

แหงเอเชียก็ดูมีเหตุผลเมื่อทานไดเห็นวิวทิวทัศน ณ ทะเลสาบแหงน้ี เปนสถานท่ีท่ีมนุษยสรางขึ้น 
ตั้งแตป ค.ศ. 1919 แรกเริ่มสรางเพ่ือกักเก็บนํ้า เอาไวใชในเมือง เพราะดาลัดตั้งอยูทามกลางหุบ
เขาแตตอนน้ีทะเลสาบซวนเฮืองเปรียบเสมือนแมเหล็กท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวและคนทองถิ่นใหมา
เดินเลนพักผอนหยอนใจ มีเรือใหถีบเลนกลางทะเลสาบสวนริมฝงรอบทะเลสาบก็มีสวนใหชมทาง
รัฐบาลเวียดนามมีการปรับภูมิทัศนโดยรอบเมืองใหเต็มไปดวยดอกไมตามฤดูกาล 

 
  



 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ทุงไฮเดรนเยีย (HYDENYIA GARDEN) อีก
หน่ึงทุงดอกไม ท่ีไมควรพลาดมาถายรูปกัน อยางท่ี ทุงไฮเดรนเยีย ขอดี
ของท่ีน่ี คือ มันจะบานตลอดท้ังป 
นําทานเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได(BAO DAI 
SUMMER PALACE)พระราชวังของกษัตริยองคสุดทายของเวียดนาม 

ใชเวลากอสรางนานถึง 5 ปภายในตัวอาคารมีหองภาพขของพระเจาเบา
ได พระมเหสี พระโอรส พระธิดา มีหองสําหรับทรงงานแตบนโตะสําหรับ
ทรงงานกลับมีโทรศัพทวางไวสองเครื่อง อีกเครื่องคาดวาจะเปนของเห
วียนวันเทียว อดีตประธานาธิบดีของเวียดนามใต 
นําทานเดินทางสู บานเพี้ยน (CRAZY HOUSE)บานเพ้ียนทรงสุด
ประหลาด ท่ีถูกออกแบบโดย สถาปตยกร ฮัง เวียน หงา ลูกสาวของประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ
เวียดนาม ท่ีไดแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากนิทานเรื่อง Alice in Wonderland 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
นําทานเดินทางชม โบสถสีชมพู (DOMAINE DE MARIE CONVENT)หรือ โบสถโดเมนเดมารี
ตั้งอยูบนเนินเขา โบสถแหงน้ีสรางขึ้นระหวางป พ.ศ.2483 – 2485 ในปจจุบันมีนักทองเท่ียวจํานวน
ไมนอยมาเยือนท่ีน่ี ท้ังท่ีเปนคริสตชนและนักทองเท่ียวท่ัวไปแตส่ิงท่ีทําใหโบสถแหงน้ีเปนท่ีนาจดจํา
ของนักทองเท่ียวก็คือความสวยงามและตัวอาคารของโบสถเปนสีชมพูใหใหการถายรูปกับโบสถ
ไมใชเรื่องนาเบ่ืออีกตอไป 

 

 จากน้ันนําทานสูสถานีขึ้น กระเชาไฟฟา (CABLE CAR)เปน
กระเชาไฟฟาขนาดไมใหญมากนัก สามารถจุได 3-5 คนตอตู 
ระหวางท่ีกระเชานําทานลอยฟาไป ระหวางทางทานจะไดเห็นวิว
ของเมืองดาลัดแบบ 360 องศา เปนเมืองท่ีสวยงาม เต็มไปดวย
ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ผอนคลายในตูกระเชาและถายภาพกับวิว
สวยงามของเมืองดาลัด 

 
 
 
 
 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู วัดตั๊กลัม (TRUC LAM MONASTERY)วัดพุทธนิกายเซนแหง
ดาลัด หน่ึงในสถานท่ียอดนิยมท่ีเมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ท่ีจะตองไปเยือนท่ีวัดแหงน้ีเปนวัด
พุทธนิกายเซนท่ีตั้งอยูบนยอดเขา ท่ีเต็มไปดวยปาสน เปนวัดสไตลญ่ีปุนอยูทากลางธรรมชาติ
สวยงาม และอากาศเย็นสบายตลอดป จึงเปนอีกหน่ึงแลนดมารคของเมืองดาลัดท่ีจะตองไป
เช็คอิน เปนวัดท่ีเต็มไปดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตารคาร อาหารทองถิ่น 
ท่ีพัก KING DALAT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรีอเทียบเทา 
  



 
 

  

Day4 สนามบินเลียนเคือง–สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห –ไปรษณียกลาง –
โบสถนอรทเธอดาม –ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต– สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมBOX 
 นําทานทานเดินทางสู สนามบนิเลยีนเคอืงเพ่ือบินภายในประเทศสู เมอืงโฮจมินิห ลดเวลาเดินทาง

โดยรถไปถึง 8 ชัว่โมง 
07.55 นําทานเดินทางสู สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน VIETNAM 

AIRLINES (VN)เท่ียวบินท่ี VN1381 
08.55 เดินทางถึง สนามบนิเตนิเซนิเญิต้ ประเทศเวยีดนามออกเดินทางตามโปรแกรมทัวร 
 นําทานเดินทาสู  เมืองโฮจิมินห (HOCHIMINH)หรือชื่อเดิม 

ไซงอนเปนเมืองใหญท่ีสุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูบริเวณ
สามเหลี่ยมปากแม นํ้าโขง นครโฮจิมินหเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจของเวียดนามไซงอนในอดีตเคยเปนเมืองในการ
ปกครองของเขมรมากอนตอมาเมื่อเวียดนามเขามายึดครอง
ดินแดนน้ี จึงไดเปลี่ยนชื่อเมืองเปนภาษาเวียดนามกาลเวลาหลาย
รอยปตอมาอีก เมื่อแยกประเทศเวียดนาม ออกเปนสองสวน ไซงอนเปนเมืองหลวงของเวียดนามใต 
เมื่อเวียดนามเหนือยึดไดจึงเปลี่ยนชื่อเปน นครโฮจิมินห ตามชื่อผูนําเวียดมินห คือ โฮจิมินห 

 นําทานถายรูปกับ ไปรษณียกลาง(CENTRAL POST OFFICE)ตั้งอยูบนพ้ืนท่ีสูงท่ีสุดของนครโฮ
จิมินห ตรงขามคือโบสถนอรทเธอดาม ซึ่งสํานักงานไปรษณียกลางไซงอนมีความงดงามตระการ
ตาในแบบสถาปตยกรรมสมัยศตวรรษท่ี 19 จนกลายเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเท่ียวท้ัง
ในและตางประเทศท่ีมาเท่ียวนครโฮจิมินห 

 นําทานถายรูปกับ โบสถนอรทเธอดาม(NOTRE DAME CATHEDRAL)เปนอาคารสถาปตยกรรม
ฝรั่งเศสอีกแหงท่ีเปนสัญลักษณของนครโฮจิมินห รูปแบบสถาปตยกรรมเลียนแบบโบสถนอรทเธอ
ดามประเทศฝรั่งเศส ดานหนามีหอคอยคูส่ีเหลี่ยมสูง 40 เมตร ไดรับการยกยองวาเปนโบสถคริสตท่ีมี
ความงดงามท่ีสุดแหงหน่ึงในประเทศเวียดนาม เริ่มกอสรางเมื่อป พ.ศ.2420 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2426 ใน
สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
 นําทานชอปปงของฝากท่ี ตลาดเบนถัน (BEN THAN MARKET)เปนตลาดขนาดใหญแหงหน่ึง

ใจกลางนครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม อาคารตลาดแหงน้ีเปนหน่ึงในอาคารยุคแรกสุดท่ียัง
หลงเหลืออยูจากสมัยไซงอนและเปนสัญลักษณสําคัญของนครโฮจิมินหโดยเปนท่ีนิยมของ
นักทองเท่ียวท่ีมองหาสินคาหัตถกรรมเครื่องประดับ ของท่ีระลึก รวมท้ังอาหารในทองถิ่น 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินเตินเซินเญ้ิต เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
16.45 นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES 

(VN)เท่ียวบินท่ี VN607(บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
18.30 เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
 










