
 

เวยีดนามใต ้ดาลทั-มยุเน-่ 
โฮจมินิห ์4วนั 3คนื 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ!!! เทีย่วสุดคุม โปรแกรมซวิๆๆๆ  

พักโรงแรมระดับ 4ดาว เมอืงดาลทั แสนโรแมนตกิ 

แถมฟร ี!!! กระเปาชอปปงสดุเก พบัเก็บได จขุองไดเยอะ 

+ หมวก 

โปรแกรมนั่งรถไมเหนือ่ย เขาเมอืงดาลัท-ออกเมอืงโฮจิ

มินห 



 

วนัที�1 กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ -ดาลทั 
08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวก 

10.20 น. ออกเดินทางสู่เมอืงดาลทั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที�ยวบินที� 
VZ940 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชั�วโมง) 

12.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลทั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนเูฝอ เวยีดนาม) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศที�มชี ื�อเสยีงอันและโรแมนตคิที�สดุและของ
เวยีดนามเนื�องจากตั �งอยูบ่นที�สงูจากระดับนํ�าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอ้ากาศเย็น
สบายตลอดทั�งปีแมก้ระทั�งในฤดูรอ้น อุณหภูมิเฉลี�ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส 
แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสรา้งรูปแบบ
สถาปัตยกรรมฝรั�งเศส เนื�องจากในสมัยอาณา
นคิม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมอืงดาลัด และ
เห็นวา่บรรยากาศคอ่นขา้งด ีทางฝรั�งเศสจงึได ้ เขา้
มาพัฒนาและสรา้งเมืองดาลัด เพื�อใหเ้ป็นเมือง
ตากอากาศสําหรับชาวฝรั�งเศส ถงึดาลัท นําท่าน 
น ั�งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่ม
รื�นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื�องล่าง เพื�อชมและ
สัมผัสกับความสวยงามของ นํ �าตกดาทนัลา 
(Thac Datanla) นํ�าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มี
ชื�อเสียง อีกหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยม

ของดาลัดที�ไม่ควรพลาด!! นําท่านสู่ สถานี
กระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี�
เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที�ทันสมัยที�สุดของประเทศ
เวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสงูที�สดุท่านจะได ้
ชมววิของเมอืงดาลัด ที�มองเห็นได ้ทั �งเมอืง ที�ตั �ง
อยูท่่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  นําท่านชม วดัต ิ�
กกลาม  เป็นวัดที�ส รา้งอยู่บนเนิน เขาเหนือ 
ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไม ้
ดอกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิสนที�ยนืตน้ตระหงา่นปก
คลมุทกุหบุเขา  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
  จากนั�นนําท่านเดนิทางสูย่า่น ชอ้ปปิ� งตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัทใหท้่านไดเ้ลอืก

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

 



 

วนัที�2 ดาลทั-ฟานเทยีต 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  นําท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของ

เมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มืองหนาวที�อวดโฉม 
รูปทรงและสสีันแปลกตา ซึ�งเป็นสายพันธ ์มาจาก
ยโุรปสัมผัสกับบรรยากาศที�แสนโรแมนตกิ จากนั�น
นําท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวังตาก
อากาศของกษัตรยิเ์บ๋าได๋ จักรพรรดิ�องค์สุดทา้ย
ของเวียดนาม ซึ�งสถานที�แห่งนี�เป็นพระราชวัง
สดุทา้ย ที�สรา้งขึ�นในสมัยเรอืงอํานาจของฝรั�งเศส 
ก่อนที� จ ะเกิดส งค ราม เวียดนาม  แล ว้ทํ าให ้
จักรพรรดิ�บา๋วไดต้อ้งลี�ภัยไปอยูฝ่รั�งเศส แลว้ไมไ่ด ้
กลับมาเหยยีบผนืแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย นําท่าน
เขา้ชม บา้นเพี�ยน (Crazy House) บา้นสไตล์
แปลกๆที�ออกแบบโดยฝีมอืลูกสาวประธานาธบิดี
คนที� 2 ของเวยีดนาม ซึ�งเรยีนจบสถาปัตยกรรมมา
จากฝรัง ่เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนิยายเรื�อง
ดัง “Alice in Wonderland” ถา้ยังมเีวลาจะนําท่าน
ไปทําบญุทวีดั Van Hanh ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน ่ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและ
แหล่งท่องเที�ยวที�มคีวามสวยงามและมชีื�อเสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหวา่งการเดนิ
ทางผ่านชมธรรมชาตแิละวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวเวยีดนาม นําท่านสมัผสัอากาศ
บรสิุทธิ� ณ ท่าเรอืมุยเน่ ที�อบอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึ�ง
กลับเขา้ฝั�งหลังออกหาปลาในยามคํ�าคนื  

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

 

วนัที�3 ฟานเทยีต(มยุเน)่-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-โฮจมินิห ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสี

ขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สดุสายตา มองไปทาง
ไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเทา่นั�น ไม่
ไกลกันมีแหล่งนํ� าจืด (โอเอซิส) สําหรับให ้
นักท่องเที�ยวใชพั้กผ่อน  ถ่ายรูป และชมววิ ที�
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่
วา่จะเป็น นั�งรถจี�ป (*รวมคา่รถจิ�ฟ 1คัน/6 ทา่น) 
หรือสามารถเช่าขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย 
หรอืสนุกสนานกับการเล่นแซนดด์นูลื�นไถลจาก
จากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร นําท่านชม ทะเลทรายแดง  ที�เกดิจากการรวมตัวกันของ
ทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งที�มชี ื�อเสยีงของเมอืงมุยเน่ แลว้นําท่าน ชม “แก
รนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที�เกดิจากการกัดเซาะของนํ�า



 

และลมเป็นลําธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชั �นของดนิและทรายหลากส ีซึ�งทั �งหมดลว้น
เกดิขึ�นเองตามธรรมชาต ิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศสู ่นครโฮจมินิห ์เมอืงศนูยก์ารเศรษฐกจิของประเทศ
เวยีดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ํ �าไซง่อ่น ชมบรรยากาศสอง
ฟากฝั�งยามคํ�าคนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี� หรอืจะเลอืกสนุกสนานกับวงดนตรพีื�นเมอืงที
บรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 
พักที� Liberty Hotel, Hochiminh City หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

วนัที�4 โฮจมินิห-์กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลังคา
สงูที�สรา้งในสมัยที�เวยีดนามยังอยู่ในอาณานิคม
ของ ฝรั�งเศส โดยสรา้งเพื�อใหเ้ป็นโบสถ์ประจํา
เมอืงไซง่อ่นและไดส้รา้งตามตน้แบบของประเทศ
ฝรั�งเศสนําท่าน ชม ไปรษณียก์ลาง ซึ�งถูกสรา้ง
ขึ�นอย่างวจิิตรตระการตา ชมอนุสาวรยี ์ท่าน
ประธานาธบิดโีฮจมินิห  ์ตั �งอยู่ดา้นหนา้ศาลา
กลาง กอ่สรา้งดว้ย สถาปัตยากรรมแบบฝรั�งเศส  
นําท่านชมทําเนยีบอสิรภาพ เคยเป็นทําเนียบ
ของอดตีประธานาธบิดเีวยีดนามใต ้และทําเนียบของผูว้า่การฝรั�งเศสที�เรยีกวา่ทําเนียบโน
โรโดม ถูกระเบดิทําลายใน พ.ศ. 2506 แลว้ไดม้กีารสรา้งอาคารขึ�นใหม่ใหช้ื�อวา่ทําเนียบ
อสิรภาพ ออกแบบโดยโงเวยีดทู ทุกวันนี�เปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หเ้ขา้ชมได ้ชั �นล่างเป็นหอ้ง
จัดเลี�ยง หอ้งโถงใหญ่ที�รัฐบาลเวยีดนามใตป้ระกาศยอมแพ ้ชั �นสองเป็นหอ้งรับรองของ
ประธานาธบิดตีรันวนัเฮอืง หอ้งพักของประธานนาธบิดเีหงยีนวนัเทยีว หอ้งอาหาร หอ้งสวด
มนตค์าทอลกิ ชั �นสามเป็นหอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิด ีชั �นสี�เป็นหอ้งฉายภาพยนต์
สว่นตัวและลานจอดเฮลคิอบเตอรซ์ ึ�งมองลงไปขา้งลา่งจะเห็นทวิทัศนง์ดงามของถนนเลหย่
วนไดช้ัดเจน จากนั�นเดนิทางผ่านย่านไชน่าทาวน ์ชมชวีตคิวามเป็นอยู่ของชาวจีนใน
เวยีดนาม ชมวดัเทยีนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที�สรา้งอุทิศใหก้ับ แม่พระผูค้รอง
ชาวเรอืหรอืเทพเีทยีนหาว โดยชาวพุทธกวางตงุใ้นชว่งปลายศตวรรษที� 18 ชาวเวยีดนาม
เชื�อ วา่เทพองคค์นมกีอ้นเมฆเป็นพาหนะเพื�อชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตรายจาก
มหาสมทุรทั�งปวง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ท่านอสิระท่านชอ้ปปิ�ง ตลาดเบนถนั ตามอัธยาศัย เลอืซื�อของฝาก ของพิ�นเมอืง และสิ�น
คา้ตา่งๆ เชน่ เสื�อ รองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้ จากนั�นนําท่านเดนิทางไปสูส่นามบนิโฮจมินิห ์
เพื�อเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

17.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโฮจมินิห ์กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เที�ยวบนิที� 
VJ805 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชั�วโมง) 

18.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
อตัราคา่บรกิาร 



 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว 
12-15 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 
13-16 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 
20-23 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 
26-29 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500 
27-30 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500 
02-05 พ.ย.61 12,900 12,900 3,500 
03-06 พ.ย.61 12,900 12,900 3,500 
10-13 พ.ย.61 12,900 12,900 3,500 
16-19 พ.ย.61 12,900 12,900 3,500 
17-20 พ.ย.61 12,900 12,900 3,500 
23-26 พ.ย.61 12,900 12,900 3,500 

30 พ.ย.-03 ธ.ค.61 12,900 12,900 3,500 
14-17 ธ.ค.61 13,900 13,900 3,500 
28-31 ธ.ค.61 14,900 14,900 4,000 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิโดยสารชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชื�อเพลงิ 
 คา่ที�พักหอ้งคู ่ดังที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่รถนําเที�ยว ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
 คา่รถจิ�ฟทะเลมยุเน่ 1คัน/6 ทา่น 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

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

 คา่ปรับ สําหรับนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ�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 


