
 

 

เวียดนามใต ้ดาลทั-มุยเน่-โฮจิมินห ์4วนั 3คืน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ!!! เท่ียวสุดคุม้ โปรแกรมซิวๆๆๆ  

พกัโรงแรมระดบั 4ดาว เมืองดาลัท แสนโรแมนตกิ 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก ๋พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ + หมวก 

โปรแกรมนั่งรถไม่เหน่ือย เขา้เมืองดาลัท-ออกเมืองโฮจมิินห ์



 

 

วนัที1่ กรุงเทพ (สวุรรณภูม)ิ -ดาลทั 
08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวก 

10.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดาลทั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่
VZ940 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

12.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลทั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนูเฝอ เวยีดนาม) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงอันและโรแมนตคิทีส่ดุและ
ของเวียดนามเนื่องจากตัง้อยู่บนทีสู่งจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําให ้
อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทัง้ในฤดูรอ้น อุณหภมูเิฉลีย่ประมาณ 15-25 องศา

เซสเซยีส แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรอืนต่างๆปลูก
สรา้งรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากใน

สมัยอาณานิคม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมือง
ดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งดี ทาง
ฝรั่งเศสจงึได ้ เขา้มาพัฒนาและสรา้งเมืองดาลัด 

เพื่อใหเ้ป็นเมืองตากอากาศสําหรับชาวฝรั่งเศส 
ถงึดาลัท นําท่าน น ัง่รถราง (Roller Coaster) 

ผา่นผนืป่าอันรม่รืน่เขยีวชอุ่มลงสูหุ่บเขาเบือ้งล่าง 
เพือ่ชมและสมัผัสกับความสวยงามของ น า้ตกดา

ทนัลา (Thac Datanla) น้ําตกขนาดไม่ใหญ่
มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!! นําท่านสู ่

สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้า
แห่งนี้ เ ป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของ

ประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุด
ทา่นจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ทีม่องเห็นได ้ทัง้

เมือง ที่ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  นํา
ทา่นชม วดัติก๊กลาม เป็นวัดทีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขา
เหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไม ้

ดอกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิสนทีย่นืตน้ตระหง่านปก
คลมุทกุหบุเขา  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
  จากน่ันนําท่านเดนิทางสู่ย่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่า ของเมอืงดาลัทใหท้่านได ้

เลอืกซือ้สนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 

พกัที ่พักที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

วนัที2่ ดาลทั-ฟานเทยีต 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  นําท่านเดินทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว 

ของเมอืงดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มืองหนาวทีอ่วด

โฉม รูปทรงและสสีันแปลกตา ซึง่เป็นสายพันธ ์
มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมน

ติก จากนั้นนําท่านชม พระราชวงัฤดูร ้อน 
พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ 

จักรพรรดิอ์งคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานที่
แห่งนี้เป็นพระราชวังสดุทา้ย ทีส่รา้งขึน้ในสมัย
เรืองอํานาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกดิสงคราม

เวียดนาม แลว้ทําใหจั้กรพรรดิบ์๋าวไดต้อ้งลี้ภัย
ไปอยู่ฝรั่งเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมาเหยียบผืน

แผ่นดินบา้นเกิดอีกเลย นําท่านเขา้ชม บา้น
เพีย้น (Crazy House) บา้นสไตล์แปลกๆที่
ออกแบบโดยฝีมอืลูกสาวประธานาธบิดคีนที่ 2 

ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมา
จากฝรัง่ เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนิยาย

เรือ่งดัง “Alice in Wonderland” ถา้ยังมเีวลาจะ
นําทา่นไปทําบญุทวีัด Van Hanh ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน่ ในจังหวัด ฟาน
เทยีต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมี

ชือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวียดนาม ระหว่างการเดนิทางผ่านชมธรรมชาตแิละวถิีชวีติ
ความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม น าท่านสมัผสัอากาศบรสิุทธิ ์ณ ท่าเรอืมุยเน่ ทีอ่บ

อวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาใน
ยามคํ่าคนื  

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

 

 

วนัที3่ ฟานเทยีต(มยุเน)่-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-โฮจมินิห ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านสู ่ทะเลทรายขาว กองเนินภเูขาทรายสี

ขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา มองไปทาง
ไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไม่

ไกลกันมีแหล่ง น้ําจืด (โอเอซิส) สําหรับให ้
นักท่องเที่ยวใชพั้กผ่อน  ถ่ายรูป และชมววิ ที่

ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่
วา่จะเป็น น่ังรถจี๊ ป (*รวมค่ารถจิ๊ฟ 1คัน/6 ท่าน) 



 

 

หรอืสามารถเชา่ขับรถ ATV ตะลยุเนนิทราย หรอืสนุกสนานกับการเลน่แซนดด์นูลืน่ไถล
จากจากเนนิทรายสงูกว่า 40 เมตร นําท่านชม ทะเลทรายแดง  ทีเ่กดิจากการรวมตัว

กันของทรายสชีมพแูดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมุยเน่ แลว้นําท่าน 
ชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัด

เซาะของน้ําและลมเป็นลําธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ี
ซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศสู ่นครโฮจมินิห  ์เมอืงศูนย์การเศรษฐกจิของ
ประเทศเวยีดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อ่น ชมบรรยากาศ
สองฟากฝ่ังยามคํ่าคนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกบัวงดนตรี

พืน้เมอืงทบีรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 
พักที ่Liberty Hotel, Hochiminh City หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

วนัที4่ โฮจมินิห-์กรุงเทพ(สวุรรณภูม)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลังคา

สงูที่สรา้งในสมัยทีเ่วียดนามยังอยู่ในอาณานิคม
ของ ฝรั่งเศส โดยสรา้งเพื่อใหเ้ป็นโบสถ์ประจํา

เมอืงไซง่่อนและไดส้รา้งตามตน้แบบของประเทศ
ฝรั่งเศสนําทา่น ชม ไปรษณียก์ลาง ซึง่ถูกสรา้ง
ขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา ชมอนุสาวรยี ์ท่าน

ประธานาธบิดโีฮจมินิห์ ตัง้อยู่ดา้นหนา้ศาลา
กลาง กอ่สรา้งดว้ย สถาปัตยากรรมแบบฝรั่งเศส  

นําท่านชมท าเนยีบอสิรภาพ เคยเป็นทําเนียบ
ของอดตีประธานาธบิดเีวยีดนามใต ้และทําเนียบของผูว้า่การฝรั่งเศสทีเ่รยีกว่าทําเนียบ
โนโรโดม ถูกระเบดิทําลายใน พ.ศ. 2506 แลว้ไดม้กีารสรา้งอาคารขึน้ใหม่ใหช้ือ่ว่า

ทําเนียบอสิรภาพ ออกแบบโดยโงเวยีดทู ทุกวันนี้เปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หเ้ขา้ชมได ้ชัน้
ล่างเป็นหอ้งจัดเลีย้ง หอ้งโถงใหญ่ที่รัฐบาลเวยีดนามใตป้ระกาศยอมแพ ้ชัน้สองเป็น

หอ้งรับรองของประธานาธบิดตีรันวันเฮอืง หอ้งพักของประธานนาธบิดเีหงียนวันเทยีว 
หอ้งอาหาร หอ้งสวดมนตค์าทอลกิ ชัน้สามเป็นหอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิด ีชัน้สี่

เป็นหอ้งฉายภาพยนตส์่วนตัวและลานจอดเฮลคิอบเตอรซ์ึง่มองลงไปขา้งล่างจะเห็น
ทวิทศัน์งดงามของถนนเลหยว่นไดช้ดัเจน จากนัน้เดนิทางผา่นยา่นไชนา่ทาวน ์ชมชวี
ตคิวามเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม ชมวดัเทยีนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่

สรา้งอทุศิใหก้ับ แมพ่ระผูค้รองชาวเรอืหรอืเทพเีทยีนหาว โดยชาวพุทธกวางตุงใ้นชว่ง
ปลายศตวรรษที ่18 ชาวเวยีดนามเชือ่ ว่าเทพองค์คนมกีอ้นเมฆเป็นพาหนะเพือ่ชว่ย

คุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวง 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

ทา่นอสิระทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั ตามอัธยาศัย เลอืซือ้ของฝาก ของพิน้เมอืง และ
สิน้คา้ตา่งๆ เชน่ เสือ้ รองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปสูส่นามบนิโฮ

จมินิห ์เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
17.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโฮจมินิห ์กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิ

ที ่VJ805 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 
18.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

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 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 คา่รถจิ๊ฟทะเลมยุเน่ 1คัน/6 ทา่น 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ ค่า
โทรศัพท ์ฯลฯ 

 คา่ปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขับรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 



 

 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของ

คา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้ง
ใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ

จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุ๊ปได ้
อยา่งนอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่
อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การ

จลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่า

เหตผุลใด  ๆก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 


