
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เวียดนามใต ้โฮจิมินห-์มุยเน่-ดาลทั �วนั �คืน 
โปรแกรมดอกไม ้นั�งรถไม่เหนื�อย เขา้เมืองโฮจมิินห์-ออกเมืองดาลัท 

(Vietjet Air) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
พิเศษ!!! เที�ยวสุดคุม้ โปรแกรมซิวๆๆๆ พกัโรงแรม 3ดาวเมืองดาลัท 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปปิ8 งสุดเก ๋พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ + หมวก 
ฟร ี!!! รวมราคานั�งรถจี <ฟ ตะลุยทะเลทรายขาว 

วนัที�1 กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ โฮจมินิห-์เช็คอนิ Café Apartment-ตลาดเบนถนั 
               ลอ่งเรอืรบัประทานอาหารเย็นแมนํ่ 9าไซง่อ่น 

09.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์
สายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

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

  อํานวยความสะดวก 
13.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงโฮจมินิห ์หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืง 

โฮจมินิหเ์ป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิหลกัของประเทศเวยีดนาม  
กลางวนั รบัประทานอาหารขนมปงั(บ ัJนหมี�) ขนมปังเวยีดนามที�ไดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศฝรั�งเศส หรอื

เรยีกอกีชื�อวา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 
จากนั<นนําทา่นแวะถา่ยรูปเชค็อนิ Café Apartment จดุเช็คอนิยอดนยิมสดุฮติ มาโฮจมินิหส์ถาน
ที�นี<ไม่ควรพลาด นําท่านชอปปิ<งซื<อของ ตลาดเบนถนั ใหท้่านอสิระตามอัธยาศัย เลอืกซื<อของ
ฝากสนิคา้พื<นเมอืง รองเทา้ กระเป๋า เสื<อผา้ และอาหารอื�นๆมากมาย 

คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมนํ่ 9าไซง่อ่น ชมบรรยากาศสองฟากฝั�ง
ยามคํ�าคนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี< หรอืจะเลอืกสนุกสนานกบัวงดนตรพีื<นเมอืงทบีรรเลงเพลงอยา่ง
สนุกสนาน 
พักที� Liberty Hotel, Hochiminh City หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

นําทา่นชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลังคาสงูที�สรา้งในสมัยที�เวยีดนามยังอยู่ในอาณานคิม
ของฝรั�งเศส โดยสรา้งเพื�อใหเ้ป็นโบสถป์ระจําเมอืงไซง่่อนและไดส้รา้งตามตน้แบบของประเทศ
ฝรั�งเศสนําท่าน ชม ไปรษณียก์ลาง ซึ�งถูกสรา้งขึ<นอย่างวจิติรตระการตา ชมอนุสาวรยีท์่าน
ประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ตั <งอยูด่า้นหนา้ศาลากลาง กอ่สรา้งดว้ย สถาปัตยากรรมแบบฝรั�งเศส นํา
ทา่นเดนิทางโดยรถบสัปรับอากาศสู ่เมอืงมยุเน ่เมอืงชายหาดรมิทะเล 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟานเทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที�ยวที�มคีวาม
สวยงามและมชีื�อเสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหวา่งการเดนิทางผ่านชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติ
ความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม นําท่านสัมผัสอากาศบรสิุทธิB ณ ท่าเรอืมุยเน่ ที�อบอวนไปดว้ย



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

บรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึ�งกลับเขา้ฝั�งหลังออกหาปลาในยามคํ�าคนื นําท่านชม 
ทะเลทรายแดง ที�เกดิจากการรวมตัวกันของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งที�มชีื�อเสยีง
ของเมอืงมยุเน่ แลว้นําทา่นชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที�เกดิ
จากการกัดเซาะของนํ<าและลมเป็นลําธารลกึกวา่ 20เมตร เปิดใหเ้ห็นชั <นของดนิและทรายหลากส ี
ซึ�งทั <งหมดลว้นเกดิขึ<นเองตามธรรมชาต ินําท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาว
กระจา่งตากวา้งใหญส่ดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเทา่นั<น ไมไ่กลกนั
มีแหล่งนํ<าจืด (โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กท่องเที�ยวใชพั้กผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที�ท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจีG ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือ
สนุกสนานกบัการเลน่แซนดด์นูลื�นไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร (รวมคา่รถจิGป โดยสารได ้
5-6 ทา่น/1คนั) 

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

 
 
 
 

วนัที�3 ฟานเทยีต-ดาลทั-นํ 9าตกดาทนัลา-น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า-บา้นเพี9ยน-ตลาดกลางคนื 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมอืงดาลทั เมืองตากอากาศที�มีชื�อเสียงอันและโรแมนติคที�สุดและของ
เวยีดนามเนื�องจากตั <งอยู่บนที�สงูจากระดับนํ<าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอ้ากาศเย็นสบาย
ตลอดทั <งปีแมก้ระทั <งในฤดรูอ้น อณุหภมูเิฉลี�ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซยีส แวดลอ้มดว้ยขนุเขา 
ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรอืนตา่งๆปลกูสรา้งรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั�งเศส เนื�องจาก
ในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ไดค้น้พบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งดี ทาง
ฝรั�งเศสจงึไดเ้ขา้มาพัฒนาและสรา้งเมอืงดาลัด เพื�อใหเ้ป็นเมอืงตากอากาศสําหรับชาวฝรั�งเศส ถงึ
ดาลัทนําท่าน น ั�งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผนืป่าอันร่มรื�นเขยีวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื<องล่าง 
เพื�อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ นํ 9าตกดาทนัลา (Thac Datanla) นํ<าตกขนาดไม่ใหญ่
มากแตม่ชีื�อเสยีง อกีหนึ�งในสถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนยิมของดาลดัที�ไมค่วรพลาด!! 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี<เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที�ทันสมัยที�สดุ

ของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสงูที�สดุทา่นจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ที�มองเห็นได ้
ทั <งเมอืง ที�ตั <งอยูท่า่มกลางหบุเขาอนัสวยงาม นําทา่นชม วดัติcกกลาม เป็นวัดที�สรา้งอยูบ่นเนนิเขา
เหนอื ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์กบัทวิสนที�ยนืตน้ตระหงา่นปก
คลุมทุกหุบเขา จากนั<นนําท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บ๋าได๋ 
จักรพรรดิBองคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึ�งสถานที�แหง่นี<เป็นพระราชวังสดุทา้ย ที�สรา้งขึ<นในสมัยเรอืง
อํานาจของฝรั�งเศส ก่อนที�จะเกดิสงครามเวียดนาม แลว้ทําใหจั้กรพรรดิBบ๋าวไดต้อ้งลี<ภัยไปอยู่
ฝรั�งเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมาเหยยีบผนืแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย นําท่านเขา้ชม บา้นเพี9ยน (Crazy 
House) บา้นสไตลแ์ปลกๆที�ออกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนที� 2 ของเวยีดนาม ซึ�งเรยีน
จบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง ่เศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนยิายเรื�องดงั “Alice in Wonderland” 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูย่า่นชอ้ปปิ9 งตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัดใหท้า่นไดเ้ลอืกซื<อสนิคา้ 

นานาชนดิ ตามอธัยาศยั 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

พักที� La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที�4 ดาลทั-สวนดอกไม-้สวนดอกไฮเดรนเยยี-ฟารม์เลี9ยงชะมด-กรงุเทพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืงดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวที�อวดโฉม 
รูปทรงและสีสันแปลกตา ซึ�งเป็นสายพันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที�แสนโรแมนตกิ 
จากนั<นนําท่านชม สวนดอกไฮเดรนเยยี ใหท้่านอสิระชมความงามในทุ่งดอกไฮเดรนเยีย กับ
บรรยากาศเมอืงหนาวกลางหบุเขาดาลทั อกีหนึ�งจดุที�มาเมอืงนี<แลว้ตอ้งแวะถา่ยรปูสวยๆเชค็อนิ นํา
ทา่นชม ฟารม์เลี9ยงชะมด ดูกระบวนการผลติกาแฟจากขี<ชะมด ที�ขึ<นชื�อของเมอืงดาลัท ทั <งเอก
ลักษ์พรอ้มวธิกีารเลี<ยงชะมดหลากหลายสายพันธุอ์ย่างใกลช้ดิ และสามารถเลอืกซื<อผลติภัณธ์
กาแฟขี<ชะมดกลับเป็นของฝากได ้จากนั<นนําทา่นเดนิทางไปสูส่นามบนิเมอืงดาลทั เพื�อเดนิทาง
กลบัสูก่รงุเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

13.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดาลทั กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เที�ยวบนิที� VZ941 (ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชั�วโมง) 

15.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว 
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 

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 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,500 

07-10 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,500 

14-17 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,500 

21-24 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,500 

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

29 ม.ิ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 
อายตุํ�ากวา่ 2ปี 

3,000 บาท 

 
ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น  
(แตส่ามารถเปลี�ยนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงื�อนไของสายการบนิ) 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตัbวเครื�องบนิโดยสารชั <นประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชื<อเพลงิ 
� คา่ที�พักหอ้งคู ่ดงัที�ระบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
� คา่อาหาร ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่เขา้ชม ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่รถนําเที�ยว ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีมชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ)  2 ปี ยกเวน้ให(้ 

ทา่นละ 600 บาททรปิ//ทา่น 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืรายการทวัร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
� คา่ปรับ สําหรับนํ<าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
� คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
� คา่ธรรมเนยีมเชื<อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลงั 
� คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ�น วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
�   ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 

� กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 5,000 บาท พรอ้มกบั
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากทําการจองแลว้ 

� การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตัbวเครื�องบนิ 
มฉิะนั<นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

� หากทา่นที�ตอ้งการออกตัbวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตร
โดยสารทกุครั <ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิBไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ<น 

� หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั <งหมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
� ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น และขอเก็บเงนิทั <งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้

15วนั กอ่นการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิBยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 

ทา่น ในกรณีนี<บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั <งหมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิBที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี< เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
อบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

� กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใด  ๆก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิBในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั <งหมด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 


