
เวียดนามใต โฮจิมินห-มุยเน-ดาลัท 4วัน 3คืน 

โปรแกรมดอกไม นั่งรถไมเหนื่อย เขาเมืองโฮจิมินห-ออกเมืองดาลัท 

(Vietjet Air) 

NIDN191941



 

 

พิเศษ!!! เที่ยวสุดคุม โปรแกรมซิวๆๆๆ พกัโรงแรม 4ดาวเมืองดาลัท 

แถมฟร ี!!! กระเปาชอปปงสดุเก พับเก็บได จุของไดเยอะ + หมวก 

ฟรี !!! รวมราคานั่งรถจ๊ีฟ ตะลุยทะเลทรายขาว 

วันที่1 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) โฮจิมินห-เชค็อิน Café Apartment-ตลาดเบนถัน 

               ลองเรือรบัประทานอาหารเยน็แมน้ําไซงอน 

09.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet 

Jet Air พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

11.50 น. ออกเดินทางสูเมืองโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VJ802 (ใช

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

  อํานวยความสะดวก 

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโฮจิมินห หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูตัวเมือง โฮจิมินห

เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจหลักของประเทศเวียดนาม  

กลางวัน รับประทานอาหารขนมปง(บั๋นหม่ี) ขนมปงเวียดนามที่ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียก

อีกช่ือวา "แซนดวิชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 

จากน้ันนําทานแวะถายรูปเช็คอิน Café Apartment จุดเช็คอินยอดนิยมสุดฮิต มาโฮจิมินหสถานที่น้ีไม

ควรพลาด นําทานชอปปงซื้อของ ตลาดเบนถัน ใหทานอิสระตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากสินคา

พ้ืนเมือง รองเทา กระเปา เสื้อผา และอาหารอ่ืนๆมากมาย 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือลองไปตามแมน้ําไซงอน ชมบรรยากาศสองฟากฝงยามค่ําคืน

ของเมืองโฮจิมินหซิต้ี หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพ้ืนเมืองทีบรรเลงเพลงอยางสนุกสนาน 

พักที่ Liberty Hotel, Hochiminh City หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

วันที่2 โฮจิมินห-โบสถนอรทเทรอดาม-ไปรษณียกลาง-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานชม โบสถนอรทเทรอดาม โบสถหลังคาสูงที่สรางในสมัยที่เวียดนามยังอยูในอาณานิคมของ

ฝรั่งเศส โดยสรางเพ่ือใหเปนโบสถประจําเมืองไซงอนและไดสรางตามตนแบบของประเทศฝรั่งเศสนํา

ทาน ชม ไปรษณียกลาง ซึ่งถูกสรางขึ้นอยางวิจิตรตระการตา ชมอนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห 

ต้ังอยูดานหนาศาลากลาง กอสรางดวย สถาปตยากรรมแบบฝรั่งเศส นําทานเดินทางโดยรถบัสปรับ

อากาศสู เมืองมุยเน เมืองชายหาดริมทะเล 



 

 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู เมืองฟานเทียต เปนเมืองชายทะเลตากอากาศและแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงาม

และมีช่ือเสียงทางภาคใตของเวียดนาม ระหวางการเดินทางผานชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเปนอยู

ของชาวเวียดนาม นําทานสัมผัสอากาศบริสุทธ์ิ ณ ทาเรือมุยเน ที่อบอวนไปดวยบรรยากาศแบบ

ชาวประมงเวียดนามแทๆ ซึ่งกลับเขาฝงหลังออกหาปลาในยามค่ําคืน นําทานชม ทะเลทรายแดง ที่เกิด

จากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเปนลานทรายกวางที่มีช่ือเสียงของเมืองมุยเน แลวนําทานชม 

“แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของนํ้าและลมเปนลํา

ธารลึกกวา 20เมตร เปดใหเห็นช้ันของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดลวนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นํา

ทานสู ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็น

เพียงผืนทรายและทองฟาเทาน้ัน ไมไกลกันมีแหลงนํ้าจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพักผอน 

ถายรูป และชมวิว ที่ทานจะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไมวาจะเปน เชารถจี๊ป หรือรถ ATV 

ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกวา 40 เมตร (รวมคา

รถจิ๊ป โดยสารได 5-6 ทาน/1คัน) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

วันที่3 ฟานเทียต-ดาลัท-น้ําตกดาทนัลา-นัง่กระเชาไฟฟา-บานเพี้ยน-ตลาดกลางคืน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองดาลัท เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนาม

เน่ืองจากต้ังอยูบนที่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปแมกระ

ทั้งในฤดูรอน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดลอมดวยขุนเขา ไร กาแฟ และสวน

ดอกไม อาคารบานเรือนตางๆปลูกสรางรูปแบบสถาปตยกรรมฝรั่งเศส เน่ืองจากในสมัยอาณา

นิคม Alexdra Yersin ไดคนพบเมืองดาลัด และเห็นวาบรรยากาศคอนขางดี ทางฝรั่งเศสจึงไดเขามา

พัฒนาและสรางเมืองดาลัด เพ่ือใหเปนเมืองตากอากาศสําหรับชาวฝรั่งเศส ถึงดาลัทนําทาน นั่งรถราง 

(Roller Coaster) ผานผืนปาอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบ้ืองลาง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงาม

ของ น้ําตกดาทันลา (Thac Datanla) นํ้าตกขนาดไมใหญมากแตมีช่ือเสียง อีกหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยว

ยอดนิยมของดาลัดที่ไมควรพลาด!! 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

  นําทานสู สถานีกระเชาไฟฟา เคเบิลคาร กระเชาไฟฟาแหงน้ีเปนกระเชาไฟฟาที่ทันสมัยที่สุดของ

ประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดทานจะได ชมวิวของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได ทั้งเมือง 

ที่ต้ังอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม นําทานชม วัดต๊ิกกลาม เปนวัดที่สรางอยูบนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบ

เตวียนลาม แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา 

จากน้ันนําทานชม พระราชวังฤดูรอน พระราชวังตากอากาศของกษัตริยเบาได จักรพรรด์ิองคสุดทาย

ของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แหงน้ีเปนพระราชวังสุดทาย ที่สรางขึ้นในสมัยเรืองอํานาจของฝรั่งเศส กอนที่จะ

เกิดสงครามเวียดนาม แลวทําใหจักรพรรด์ิบาวไดตองลี้ภัยไปอยูฝรั่งเศส แลวไมไดกลับมาเหยียบผืน

แผนดินบานเกิดอีกเลย นําทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดย

ฝมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรัง เศสโดยไดแรง

บันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมเสริฟไวนดาลัท 

  จากน่ันนําทานเดินทางสูยานชอปปงตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัดใหทานไดเลือกซื้อสินคา นานา

ชนิด ตามอัธยาศัย 

พักที่ La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว 

 

 

 

 

 

 

วันที่4 ดาลัท-สวนดอกไม-สวนดอกไฮเดรนเยีย-ฟารมเลี้ยงชะมด-กรุงเทพ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางชม สวนดอกไมเมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรง

และสีสันแปลกตา ซึ่งเปนสายพันธ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก จากน้ันนําทานชม 

สวนดอกไฮเดรนเยีย ใหทานอิสระชมความงามในทุงดอกไฮเดรนเยีย กับบรรยากาศเมืองหนาวกลางหุบ

เขาดาลัท อีกหน่ึงจุดที่มาเมืองน้ีแลวตองแวะถายรูปสวยๆเช็คอิน นําทานชม ฟารมเลี้ยงชะมด ดู

กระบวนการผลิตกาแฟจากขี้ชะมด ที่ขึ้นช่ือของเมืองดาลัท ทั้งเอกลักษพรอมวิธีการเลี้ยงชะมด

หลากหลายสายพันธุอยางใกลชิด และสามารถเลือกซื้อผลิตภัณธกาแฟขี้ชะมดกลับเปนของฝากได 

จากน้ันนําทานเดินทางไปสูสนามบินเมืองดาลัท เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ

สัมภาระ 

13.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ941 (ใช

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ช่ัวโมง) 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 

07-10 เม.ย.62 11,999 11,999 3,500 

10-13 เม.ย.62 12,999 12,999 3,500 

12-15 เม.ย.62 14,999 14,999 3,500 

14-17 เม.ย.62 14,999 14,999 3,500 

20-23 เม.ย.62 10,999 10,999 3,500 

24-27 เม.ย.62 10,999 10,999 3,500 

26-29 เม.ย.62 11,999 11,999 3,500 

03-06 พ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

04-07 พ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

05-08 พ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

08-11 พ.ค.62 12,999 12,999 3,500 

10-13 พ.ค.62 11,999 11,999 3,500 

17-20 พ.ค.62 13,999 13,999 3,500 

18-21 พ.ค.62 13,999 13,999 3,500 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงื�อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื�อประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 

 

19-22 พ.ค.62 11,999 11,999 3,500 

24-27 พ.ค.62 10,999 10,999 3,500 

31 พ.ค.-03 มิ.ย.62 10,999 10,999 3,500 

07-10 มิ.ย.62 10,999 10,999 3,500 

14-17 มิ.ย.62 10,999 10,999 3,500 

21-24 มิ.ย.62 10,999 10,999 3,500 

28 มิ.ย.-01 ก.ค.62 11,999 11,999 3,500 

29 มิ.ย.-02 ก.ค.62 11,999 11,999 3,500 

05-08 ก.ค.62 10,999 10,999 3,500 

12-15 ก.ค.62 11,999 11,999 3,500 

13-16 ก.ค.62 13,999 13,999 3,500 

14-17 ก.ค.62 13,999 13,999 3,500 

19-22 ก.ค.62 10,999 10,999 3,500 

26-29 ก.ค.62 13,999 13,999 3,500 

27-30 ก.ค.62 13,999 13,999 3,500 

28-31 ก.ค.62 11,999 11,999 3,500 

02-05 ส.ค.62 10,999 10,999 3,500 

09-12 ส.ค.62 13,999 13,999 3,500 

10-13 ส.ค.62 13,999 13,999 3,500 

11-14 ส.ค.62 11,999 11,999 3,500 

17-20 ส.ค.62 10,999 10,999 3,500 

23-26 ส.ค.62 10,999 10,999 3,500 

06-09 ก.ย.62 9,999 9,999 3,500 

07-10 ก.ย.62 9,999 9,999 3,500 

13-16 ก.ย.62 10,999 10,999 3,500 

20-23 ก.ย.62 10,999 10,999 3,500 

21-24 ก.ย.62 10,999 10,999 3,500 

27-30 ก.ย.62 10,999 10,999 3,500 

28 ก.ย.-01 ต.ค.62 10,999 10,999 3,500 

04-07 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 

05-08 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 

11-14 ต.ค.62 13,999 13,999 3,500 



 

 

12-15 ต.ค.62 13,999 13,999 3,500 

13-16 ต.ค.62 12,999 12,999 3,500 

16-19 ต.ค.62 10,999 10,999 3,500 

19-22 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 

20-23 ต.ค.62 12,999 12,999 3,500 

23-26 ต.ค.62 12,999 12,999 3,500 

ราคาเด็กทารก 

อายุตํ่ากวา 2ป 
3,000 บาท 

 
ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพเิศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น  

(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

 

อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 

 คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 

 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 

 คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 

 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ 

 คาปรับ สําหรับนํ้าหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 

 คาทําหนังสือเดินทาง  

 คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 

 คาทิปคนขับรถ ไกดทองถ่ิน วันละ 200 ตอทาน/800 บาทตอทิป 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ต ัง้แต ่วนัที ่10 ม.ิย. 62 เป็นตน้ไป ขอปรบัคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม เป็นทา่นละ 800 บาท 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ก.ค. 62 เป็นตน้ไป ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ ทา่นละ 800 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 
 
 



 

 

   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พรอมกับเตรียม

เอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือ

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุก

ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทาง

ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได 15วัน กอน

การเดินทาง) 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 10 ทาน ใน

กรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม

รับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัย

บางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ  เปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริการเพิ่มเติม Wifiเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
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