
 

เวยีดนามใต ้โฮจมินิห-์มยุเน่
ดาลทั 4วนั 3คนื 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ!!! เที�ยวสดุคุม้ โปรแกรมซวิๆๆๆ พกัโรงแรม 4
ดาวเมอืงดาลทั  
แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปปิ� งสดุเก ๋พบัเก็บได ้จขุองได้
เยอะ + หมวก 
ฟร ี!!! รวมราคาน ั�งรถจี�ฟ ตะลยุทะเลทรายขาว 
โปรแกรมน ั�งรถไมเ่หนื�อย เขา้เมอืงโฮจมินิห-์ออก
เมอืงดาลทั 
 



 

วนัที�1 กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ โฮจมินิห-์โบสถน์อรท์เทรอดาม-ตลาดเบนถนั-ลอ่งเรอื 
09.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวก 

11.50 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เที�ยวบนิที� 
VJ802 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชั�วโมง) 

  อํานวยความสะดวก 
13.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงโฮจมินิห ์หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านเดนิทางสู่

ตัวเมอืง โฮจมินิหเ์ป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิหลักของประเทศเวยีดนาม  
กลางวนั รบัประทานอาหารขนมปัง(บ ั�นหมี�) ขนมปังเวยีดนามที�ไดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศ

ฝรั�งเศส หรอืเรยีกอกีชื�อวา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 
นําท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที�สรา้งในสมัยที�เวยีดนามยังอยู่ใน
อาณานคิมของ ฝรั�งเศส โดยสรา้งเพื�อใหเ้ป็นโบสถ์
ประจําเมืองไซ่ง่อนและไดส้รา้งตามตน้แบบของ
ประเทศฝรั�งเศสนําท่าน ชม ไปรษณียก์ลาง ซึ�ง
ถูกสรา้งขึ�นอย่างวจิติรตระการตา ชมอนุสาวรยี ์
ทา่นประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ตั �งอยูด่า้นหนา้ศาลา
กลาง ก่อสรา้งดว้ย สถาปัตยากรรมแบบฝรั�งเศส  
จากนั�นนําท่านช๊อปปิ�งซื�อของ ตลาดเบนถนั ตาม
อัธยาศัย 

คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่ง
ไปตามแมน่ํ �าไซง่อ่น ชมบรรยากาศสองฟากฝั�งยามคํ�าคนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี� หรอืจะ
เลอืกสนุกสนานกับวงดนตรพีื�นเมอืงทบีรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 
พักที� Liberty Hotel, Hochiminh City หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัที�2 โฮจมินิห-์ฟานเทยีต-ทะเลทรายมยุเน ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่  เม ืองมุยเน่ เมือง
ชายหาดรมิทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการ
เดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตาก
อากาศและแหล่งท่องเที�ยวที�มคีวามสวยงามและมชีื�อเสยีงทาง
ภาคใตข้องเวยีดนาม ระหวา่งการเดนิทางผ่านชม
ธรรมชาติแล ะวิถีชีว ิตความ เป็นอยู่ของชาว
เวียดนาม นําท่านสมัผสัอากาศบริสุทธิ� ณ 
ท่าเรอืมุยเน่ ที�อบอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบ
ชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึ�งกลับเขา้ฝั� งหลังออก
หาปลาในยามคํ�าคนื นําท่านชม ทะเลทรายแดง  
ที�เกดิจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจน



 

เป็นลานทรายกวา้งที�มชี ื�อเสยีงของเมอืงมุยเน่ แลว้นําท่าน ชม “แกรนดแ์คนยอ่นแห่ง
เวยีดนาม” ลาํธาร FAIRY STREAM ที�เกดิจากการกัดเซาะของนํ�าและลมเป็นลําธารลกึ
กว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชั �นของดนิและทรายหลากสี ซึ�งทั �งหมดลว้นเกดิขึ�นเองตาม
ธรรมชาต ินําท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุด
สายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านั�น ไม่ไกลกันมแีหล่งนํ�าจดื 
(โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กท่องเที�ยวใชพั้กผ่อน  ถ่ายรูป และชมววิ ที�ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ
กับกจิกรรมหลากหลายไมว่า่จะเป็น เชา่รถจี�ป หรอืรถ ATV ตะลยุเนนิทราย หรอืสนุกสนาน
กับการเล่นแซนดด์ูนลื�นไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร (รวมค่ารถจิ�ป โดยสารได ้
5-6 ทา่น/1คัน) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที� Peace Resort, Muine (ตดิรมิทะเล) หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัที�3 ฟานเทยีต-ดาลทั-นํ �าตกดาทนัลา-น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศที�มชี ื�อเสยีง
อันและโรแมนตคิที�สดุและของเวยีดนามเนื�องจากตั �งอยูบ่น
ที�สงูจากระดับนํ�าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอ้ากาศ
เย็นสบายตลอดทั�งปีแมก้ระทั�งในฤดูรอ้น อุณหภูมเิฉลี�ย
ประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร ่
กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสรา้ง
รูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั�งเศส เนื�องจากในสมัยอาณา
นิคม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมืองดาลัด และเห็นว่า
บรรยากาศค่อนขา้งด ีทางฝรั�งเศสจงึไดเ้ขา้มาพัฒนาและ
สรา้งเมืองดาลัด เพื�อใหเ้ป็นเมืองตากอากาศสําหรับชาว
ฝรั�งเศส ถงึ ดาลัทนําท่าน น ั�งรถราง (Roller Coaster) 
ผ่านผืนป่าอันร่มรื�นเขยีวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื�องล่าง เพื�อชม
และสัมผัสกับความสวยงามของ นํ �าตกดาทนัลา (Thac 
Datanla) นํ�าตกขนาดไมใ่หญม่ากแตม่ชีื�อเสยีง อกีหนึ�งใน
สถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนยิมของดาลัดที�ไมค่วรพลาด!! 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําทา่นสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี�เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที�ทันสมัย

ที�สดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสงูที�สดุทา่นจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ที�
มองเห็นได ้ทั �งเมอืง ที�ตั �งอยูท่่ามกลางหบุเขาอันสวยงาม  นําทา่นชม วดัต ิ�กกลาม เป็นวัด
ที�สรา้งอยูบ่นเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์
กับทิวสนที�ยืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา จากนั�นนําท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น 
พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บ๋าได๋ จักรพรรดิ�องคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึ�งสถานที�
แห่งนี�เป็นพระราชวังสุดทา้ย ที�สรา้งขึ�นในสมัยเรืองอํานาจของฝรั�งเศส ก่อนที�จะเกิด
สงครามเวยีดนาม แลว้ทําใหจั้กรพรรดิ�บ๋าวไดต้อ้งลี�ภัยไปอยู่ฝรั�งเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมา
เหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย นําท่านเขา้ชม บา้นเพี�ยน (Crazy House) บา้นสไตล์
แปลกๆที�ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที� 2 ของเวียดนาม ซึ�งเรียนจบ



 

สถาปัตยกรรมมาจากฝรัง ่เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรื�องดัง “Alice in Wonder-
land” ถา้ยังมเีวลาจะนําทา่นไปทําบญุทวีดั Van Hanh ) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
  จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ย่าน  ชอ้ปปิ� งตลาดไนทบ์ารซ์่า   ของเมืองดาลัดใหท้่านได ้

เลอืกซื�อสนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 
พักที� La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 
 
 
 
 
 

 
วนัที�4 ดาลทั-สวนดอกไม-้ฟารม์เลี�ยงชะมด-กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืง
ดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวที�อวดโฉม รูปทรงและ
สสีันแปลกตา ซึ�งเป็นสายพันธ ์มาจากยุโรปสัมผัสกับ
บรรยากาศที�แสนโรแมนตกิ นําท่านชม ฟารม์เลี�ยง
ชะมด ดูกระบวนการผลติกาแฟจากขี�ชะมด ที�ข ึ�นชื�อ
ของเมอืงดาลัท ทั�งเอกลักษ์พรอ้มวธิกีารเลี�ยงชะมด
หลากหลายสายพันธุอ์ย่างใกลช้ดิ และสามารถเลอืก
ซื�อผลิตภัณธ์กาแฟขี�ชะมดกลับเป็นของฝากได ้
จากนั�นนําท่านเดนิทางไปสูส่นามบนิเมอืงดาลทั เพื�อ
เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

13.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เที�ยวบนิที� 
VZ941 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชั�วโมง) 

15.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว 

05-08 ก.ค.61 10,999 10,999 3,500 
12-15 ก.ค.61 10,999 10,999 3,500 
20-23 ก.ค.61 10,999 10,999 3,500 
26-29 ก.ค.61 12,999 12,999 3,500 
27-30 ก.ค.61 13,999 13,999 3,500 
03-06 ส.ค.61 10,999 10,999 3,500 
10-13 ส.ค.61 12,999 12,999 3,500 
23-26 ส.ค.61 10,999 10,999 3,500 
24-27 ส.ค.61 10,999 10,999 3,500 

30 ส.ค.-02 ก.ย.61 10,999 10,999 3,500 
06-09 ก.ย.61 9,999 9,999 3,500 
13-16 ก.ย.61 9,999 9,999 3,500 
20-23 ก.ย.61 9,999 9,999 3,500 
27-30 ก.ย.61 9,999 9,999 3,500 



 

28 ก.ย.-01 ต.ค.61 9,999 9,999 3,500 
04-07 ต.ค.61 10,999 10,999 3,500 
05-08 ต.ค.61 10,999 10,999 3,500 
11-14 ต.ค.61 10,999 10,999 3,500 
12-15 ต.ค.61 12,999 12,999 3,500 
18-21 ต.ค.61 10,999 10,999 3,500 
19-22 ต.ค.61 10,999 10,999 3,500 
25-28 ต.ค.61 11,999 11,999 3,500 
26-29 ต.ค.61 11,999 11,999 3,500 
01-04 พ.ย.61 11,999 11,999 3,500 
02-05 พ.ย.61 11,999 11,999 3,500 
08-11 พ.ย.61 11,999 11,999 3,500 
15-18 พ.ย.61 11,999 11,999 3,500 
16-19 พ.ย.61 11,999 11,999 3,500 
22-25 พ.ย.61 11,999 11,999 3,500 
23-26 พ.ย.61 11,999 11,999 3,500 

29 พ.ย.-02 ธ.ค.61 11,999 11,999 3,500 
30 พ.ย.-03 ธ.ค.61 11,999 11,999 3,500 

06-09 ธ.ค.61 12,999 12,999 3,500 
13-16 ธ.ค.61 12,999 12,999 3,500 
14-17 ธ.ค.61 12,999 12,999 3,500 
20-23 ธ.ค.61 12,999 12,999 3,500 
21-24 ธ.ค.61 12,999 12,999 3,500 
27-30 ธ.ค.61 14,999 14,999 4,000 
28-31 ธ.ค.61 14,999 14,999 4,000 

30 ธ.ค.61-02 ม.ค.62 16,999 16,999 4,000 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิโดยสารชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชื�อเพลงิ 
 คา่ที�พักหอ้งคู ่ดังที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่รถนําเที�ยว ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ สําหรับนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิ�น วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจํา 5,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 



 

 การชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�
พักและตั�วเครื�องบนิ มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ �งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั�งหมด (แต่สามารถเปลี�ยนชื�อผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนี�บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้�งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด 


