
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห – ไชนาทาวน-วัดเทียนหาว-โบสถนอรทเทรอดาม-

ไปรษณียกลาง-ตลาดเบนถัน – ลองเรือชมทรรศนียภาพของแมน้ําไซงอน    (-/-/D) 

08.30 น. คณะพรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร ชั้น 4 ประต ู4  เคานเตอร G 

เคานเตอรสายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร (VJ)เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความ

สะดวกแกทาน 

11.50 น. ออกเดินทางสู โฮจิมินห โดยเที่ยวบินท่ี VJ802 (ไมมีอาหารบนเคร่ือง) 

13.20 น.    เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห เมืองใหญอันดับหนึ่ง

ของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยูบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง 

เปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจของประเทศ หลังผานการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากรแลวนําทานเดินทางตอโดยรถบัสปรับอากาศ 

บาย บริการอาหารวางบนรถ ขนมปงฝรั่งเศสสไตลเวียดนาม 

ทานละ1อัน 

จากนั้น เดินทางสู ยานไชนาทาวน ชมชีวติความเปนอยู 

ของชาวจีนในเวียดนาม ชมวัดเทียนหาว วัดจีนในเขต ไชนา

ทาวนที่สรางอุทิศใหกับ แมพระผูครองชาวเรือหรือเทพีเทียน

หาว โดยชาวพุทธกวางตุงในชวงปลายศตวรรษที่ 18 ชาว

เวียดนามเชื่อ วาเทพองคคนมีกอนเมฆเปนพาหนะเพื่อชวยคุมครองผูคน

ใหรอดพนจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง จากนั้นนําทานสู โบสถนอร

ทเทรอดาม โบสถหลังคาสูงที่สรางในสมัยที่เวียดนามยังอยูในอาณานิคม

ของ ฝรั่งเศส โดยสรางเพื่อให เปนโบสถประจําเมืองไซงอนและไดสราง

ตามตนแบบของประเทศฝรั่งเศสนําทาน ชมไปรษณียกลาง ซึ่งถูกสราง

ขึ้นอยางวิจิตรตระการตา จากนั้น อิสระทานชอปปง ตลาดเบนถัน ซื้อ

ของฝากคนทางบานตามอัธยาศัย  

เย็น ลองเรือแมน้ําไซงอน พรอมกับบริการอาหารเย็นบนเรือ  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

เขาที่พัก LIBERTY HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสอง โฮจิมินห - มุยเน - ฟานเทียต - Fairly stream – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว          

(B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู เมืองมุยเน เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเวลาใน

การเดินทางประมาณ 4 ชม.)   
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 



 
 

หลังจากนั้นนําคณะทาน ออกเดินทางไปยัง เมืองฟานเทียต เปน

เมืองชายทะเลตากอากาศและแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามและ

มีชื่อเสียงทางภาคใตของเวียดนาม ระหวางการเดินทางผานชม

ธรรมชาติและวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเวียดนาม จากนั้นนําทาน

เดินทางสู ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพู

แดงจนเปนลานทรายกวางที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน แลวนําทาน 

ชม “แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร FAIRY 

STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ําและลมเปนลําธารลึกกวา 

20 เมตร เปดใหเห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดลวน

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมควรแกเวลา นําทาน สู ทะเลทรายขาว 

กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา มองไปทาง

ไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทองฟาเทานั้น ไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด 

(โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพักผอน  ถายรูป และชมวิว ที่ทานจะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรม

หลากหลายไมวาจะเปน เชารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการ

เลนแซนดดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกวา 40 เมตร   

(คาใชจายในการนั่งรถจ๊ิบ 1คัน นั่งได 4-5ทาน ราคาทานละ 300 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 
 

 
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก PEACH RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา  เชิญทานพักผอนหรือทองราตรี

ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วันท่ีสาม มุยเน - ดาลัด -น้ําตกดาทันลา -กระเชาไฟฟา - วัดจรุกลํา – พระราชวังฤดูรอน – 

ถนนคนเดินดาลัด    (B/L/D) 

 

เชา บริการอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นําทานเดินทางไปยัง เมือง ดาลัด อยูในจังหวัดลามดงดาลัดเปนอีกหนึ่งเมืองตาก

อากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้ งอยูบนที่สู งจาก

ระดับน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอากาศเย็นสบายตลอดทั้ งปแมกระทั้งในฤดู

รอน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดลอมดวยขุนเขา ไร กาแฟ และสวนดอกไม 

อาคารบานเรือนตางๆปลูกสรางรูปแบบสถาปตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณา

นิคม Alexdra Yersin  ไดคนพบเมืองดาลัด และเห็นวาบรรยากาศคอนขางด ีทางฝรั่งเศสจึงไดเขา

มาพัฒนาและสรางเมืองดาลัด เพื่อใหเปนเมืองตากอากาศสําหรับชาวฝรั่งเศส 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

จากนั้น นําทาน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผานผืนปาอันรมรื่นเขียวชอุม

ลงสูหุบเขาเบื้องลาง เพื่อชมและสัมผัสกับความ

สวยงามของ น้ําตกดาทันลา (Thac Datanla) 

น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมีชื่อเสียง อีกหนึ่งใน

สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ ไมควร

พลาด!! จากนั้น นําทานเดินทางสู สถานีกระเชาไฟฟา เคเบิลคาร กระเชาไฟฟา

แหงนี้เปนกระเชาไฟฟาที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม  และมีความปลอดภัยสูงที่สุดทานจะ

ได ชมวิว ของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได ทั้งเมือง ที่ตั้งอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม  จากนั้นนํา

ทานชม วัดจรุกลํา เปนวัดที่สรางอยูบนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวยใบไม

ดอกไม นานาพันธุ กับทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา จากนั้นนําทานชม พระราชวัง

ฤดูรอน พระราชวังตากอากาศของกษัตริยเบาได จักรพรรดิ์องคสุดทายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่

แหงนี้เปนพระราชวังสุดทาย ที่สรางขึ้นในสมัยเรืองอํานาจของฝรั่งเศส กอนที่จะเกิดสงคราม

เวียดนาม แลวทําใหจักรพรรดิ์บาวไดตองลี้ภัยไปอยูฝรั่งเศส แลวไมไดกลับมาเหยียบผืนแผนดิน

บานเกิดอีกเลย  

 

 

 

 

 

เย็น            บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร Huong Rung Restaurant  ... พรอมเสริฟไวนดาลัด.. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

จากนั้น นําทานเดินทางสูยาน ชอปปงตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัดใหทานไดเลือกซื้อสินคา นานา

ชนิดตามอัธยาศัย 

  เขาที่พัก  LA SAPINETTE HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสี่     สวนดอกไมเมืองหนาว - สนามบิน 

เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) 

จากนั้น นําทานเขาชม สวนดอกไมเมืองหนาวและถายรูปกับหมูมวลไม

ดอกเมืองหนาวนานาพันธุที่อวดโฉมรูปทรงและสีสันอันสุดตระการ

ตาตลอดทั้งปในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองดาลัด ได

เวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินดาลัด 

12.45 น.  เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai VietJet Air เที่ยวบินท่ี VZ941 

14.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็กต่ํากวา 12ป พักเด่ียว ที่นัง่ 

วันอาสาฬบูชา 

27 – 30 ก.ค 61 
14,888 14,888 3,500 

20+1 

17 - 20 ส.ค 61 12,888 12,888 3,500 20+1 

24 – 27 ส.ค 61 11,888 11,888 3,500 20+1 

7 – 10 ก.ย 61 11,888 11,888 3,500 20+1 



 
 

21 – 24 ก.ย 61 11,888 11,888 3,500 20+1 

28 ก.ย – 1 ต.ค 61 11,888 11,888 3,500 20+1 

5 – 8 ต.ค 61 12,888 12,888 3,500 20+1 

วันปยมหาราช 
21 – 24 ต.ค 61 

13,888 13,888 3,500 31+1 

26 - 29 ต.ค 61 12,888 12,888 3,500 20+1 

2 – 5 พ.ย 61 12,888 12,888 3,500 20+1 

9 - 12 พ.ย 61 12,888 12,888 3,500 20+1 

16 - 19 พ.ย 61 12,888 12,888 3,500 20+1 

23 - 26 พ.ย 61 12,888 12,888 3,500 20+1 

วันรัฐธรรมนูญ 
7 – 10 ธ.ค 61 

14,888 14,888 3,500 20+1 

NEW YEAR 

28 - 31 ธ.ค 61 
16,888 16,888 3,500 

20+1 

NEW YEAR 

30 ธ.ค – 2 ม.ค 62 
16,888 16,888 3,500 

36+1 

 

อัตรานี้เปนราคาโปรโมชั่น **** ไมมีราคาเด็ก**** 
ราคานี้เปนราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวรแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินคาจองทัวร คาทัวรไดในทุกกรณี 

หมายเหตุ:  
1.อัตราคาบริการเปนราคาตั๋วเคร่ืองบินชวงเทศกาลเมื่อจองทัวรไมสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงเลื่อนวันเดินทางไดและ/หรือขอคืนเงิน
คาทัวรคาจองทัวร 
2.กรุปออกเดินทางตองมีจํานวนไมต่ํากวา 20 ทานขึ้นไป 
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราคาบริการเนื่องจากคาภาษีเซอรชารทน้ํามันสายการบินปรับขึ้นและ/หรือมีผลมาจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 
4.กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจองมิฉะนั้นบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
อัตรานี้รวม 

• คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับกรุงเทพฯ – โฮจิมินห - กรุงเทพชั้นประหยัด 

• คาระวางน้ําหนักเกิน 20   กิโลกรัม 



 
 

• คาภาษีสนามบินกรุงเทพฯและโฮจิมินห 

• คาที่พักโรงแรมพักหองละ 2-3 ทาน 

• คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 

• คารถรับ-สงสนามบินและรายการทัวรตลอดรายการ 

• อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 

• คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาทตามเงือนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทใชบริการ 

อัตรานี้ไมรวม 

• ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %,  คาบริการ และคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ,คาระวางน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม  

• คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ 

•  

คาทิปไกดทองถิ่น คนขับรถ ทานละ 200 บาท / วัน / คน  (รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกคา 1 ทาน) 

****หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการ**** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหนาวางติดกัน

อยางนอย 2 หนา / การจองทัวร ทานละ 5,000 บาทที่เหลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย20วัน 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เนื่องจากเปนราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณ ี และ 

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใด

รายการหนึ่งหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจาก

รายการทัวรแบบเหมาเหมาจาย 

 
หนังสือเดินทาง 

*** กรุณาสงสําเนาหนังสือเดินทางใหบริษัทฯ กอนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะไดสงใหทางสายการบินเพื่อ
ออกตั๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันออก

เดินทาง) และตองเหลือหนาวางสําหรับแสตมปวีซามากกวา 2 หนาขึ้นไป   

 
หมายเหตุ :  

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและ

บริษัท 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน 

2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ 



 
 

4. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบนิ,การยกเลิกบิน,การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรมและ

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6. กอนตัดสินใจจองทัวร ทานควรอานเงื่อนไขตางๆ ใหครบถวนจนเปนที่พอใจกอนชําระคาบริการ ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนแกตัวทาน

และสมาชิกเอง และเมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆในบริษัทฯ กําหนด 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได โดย

อาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

9.กรณีผูเดนิทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น 

บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี

อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น  

11.ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผาน

การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว 

อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี

อื่น ๆ  

12. การขับรถในเวียดนาม จํากัดความเร็ว ไมเกิน 60-80 กมตอชั่วโมง (แลวแตพื้นที่) 

13. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 

14.ทางบริษัทฯ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที ่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุ

วุนวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติตางๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทําใหทางสายการบินงดเวนการบินตามเวลาที่กําหนด และ/หรือ

ตารางเวลาบินของสายการบินที่ใชในเที่ยวบินนั้นๆ ไมสามารถเดินทางตามเวลาที่กําหนด โดยคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้ง

ทางตรงและทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชาจากอุบัติเหตุตางๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา

และออกเมืองจากทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูก

ปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชนทุกทานสมาชิกเปนสําคัญ  

 

“ความสุขของทานคืองานบรกิารของเรา” 


