
 

 
 
 

เวยีดนามใต ้โฮจมินิห-์มยุเน-่ดาลทั 4 วนั 3 คนื 
โปรแกรมคณุภาพ น ั�งรถไมเ่หนื�อย เขา้เมอืงโฮจมินิห-์ออกเมอืงดาลทั 

อาหารหลากหลายครบทกุมื�อ พเิศษ พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 



ฟร ี!!! รวมราคาน ั�งรถจี�ฟ ตะลยุทะเลทรายขาว 
แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปปิ� งสดุเก ๋พบัเก็บได ้จขุองไดเ้ยอะ + หมวก 

 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื�อต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เที�ยวบนิเพื�อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซื�อต ั�วเครื�องบนิประเภทที�สามารถ
เลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เที�ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั�นเหตุผลเหล่านี� อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น อนึ�ง บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 
 

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

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวก 

 

 
 
11.45 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงโฮจมินิห  ์ประเทศเวยีดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที�ยวบินที� 

VJ8032 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชั�วโมง) 
  อํานวยความสะดวก 
13.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงโฮจมินิห ์หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านเดนิทางสูต่ัว

เมอืง โฮจมินิหเ์ป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิหลักของประเทศเวยีดนาม  
 
กลางวนั รบัประทานอาหารขนมปงั(บ ั�นหมี�) ขนมปังเวยีดนามที�ไดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศฝรั�งเศส 

หรอืเรยีกอกีชื�อวา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 
 

จากนั�นนําทา่นแวะถา่ยรปูเช็คอนิ Café Apartment ซึ�งเป็นจดุเช็คอนิยอดนยิมสดุฮติ จากนั�น
นําท่านชอ้ปปิ� งเลือกซื�อของฝากสนิคา้พื�นเมือง รองเทา้ กระเป๋า เสื�อผา้ และอาหารอื�นๆ
มากมาย ณ ตลาดเบนถนั  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ํ �าไซง่อ่น ชมบรรยากาศสองฟาก

ฝั�งยามคํ�าคนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี� หรอืจะเลอืกสนุกสนานกับวงดนตรพีื�นเมอืงทบีรรเลงเพลง
อยา่งสนุกสนาน 
พักที� Liberty Hotel, Hochiminh City หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�2 โฮจมินิห-์โบสถน์อรท์เทรอดาม-ไปรษณียก์ลาง-ฟานเทยีต           
ทะเลทรายมยุเน ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลังคาสงูที�สรา้งในสมัยที�เวยีดนามยังอยู่ในอาณา
นคิมของฝรั�งเศส โดยสรา้งเพื�อใหเ้ป็นโบสถป์ระจําเมอืงไซง่อ่นและไดส้รา้งตามตน้แบบของ
ประเทศฝรั�งเศสนําท่าน ชม ไปรษณียก์ลาง ซึ�งถูกสรา้งขึ�นอย่างวจิิตรตระการตา ชม
อนุสาวรีย ์ท่านประธานาธิบดีโฮจิม ินห์ ตั �งอยู่ด า้นหนา้ศาลากลาง ก่อสรา้งด ว้ย 
สถาปัตยกรรมแบบฝรั�งเศส จากนั�นนําท่านเดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศสู ่เมอืงมยุเน ่เมอืง
ชายหาดรมิทะเล  
 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟานเทยีต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที�ยวที�มี
ความสวยงามและมชีื�อเสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหวา่งการเดนิทางผ่านชมธรรมชาติ
และวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม นําท่านสัมผัสอากาศบรสิทุธิ� ณ ทา่เรอืมยุเน ่ที�อบ
อวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึ�งกลับเขา้ฝั�งหลังออกหาปลาในยามคํ�า
คนื นําทา่นชม ทะเลทรายแดง ที�เกดิจากการรวมตัวกันของทรายสชีมพแูดงจนเป็นลานทราย
กวา้งที�มีชื�อเสยีงของเมืองมุยเน่ แลว้นําท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวยีดนาม” ลําธาร 
FAIRY STREAM ที�เกดิจากการกัดเซาะของนํ�าและลมเป็นลําธารลกึกวา่ 20เมตร เปิดใหเ้ห็น
ชั �นของดนิและทรายหลากส ีซึ�งทั �งหมดลว้นเกดิขึ�นเองตามธรรมชาต ินําท่านสู ่ทะเลทราย
ขาว กองเนนิภเูขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญส่ดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนื
ทรายและทอ้งฟ้าเทา่นั�น ไมไ่กลกันมแีหลง่นํ�าจดื (โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กทอ่งเที�ยวใชพั้กผอ่น 
ถา่ยรูป และชมววิ ที�ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่วา่จะเป็น เชา่รถจี� ป หรอื
รถ ATV ตะลุยเนนิทราย หรอืสนุกสนานกับการเลน่แซนดด์ูนลื�นไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่ 

40 เมตร (รวมคา่รถจิ�ป โดยสารได ้5-6 ทา่น/1คนั) 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 

พกัที� Peace Resort, Muine หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 3 ฟานเทยีต-ดาลทั-นํ �าตกดาทนัลา-น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า-บา้นเพี�ยน                      
ตลาดกลางคนื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศที�มชี ื�อเสยีงอันและโรแมนตคิที�สุดและของ
เวยีดนามเนื�องจากตั �งอยู่บนที�สูงจากระดับนํ�าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอ้ากาศเย็น
สบายตลอดทั�งปีแมก้ระทั�งในฤดรูอ้น อณุหภมูเิฉลี�ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซยีส แวดลอ้ม
ดว้ยขนุเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรอืนตา่งๆปลูกสรา้งรูปแบบสถาปัตยกรรม
ฝรั�งเศส เนื�องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ไดค้น้พบเมืองดาลัด และเห็นว่า
บรรยากาศคอ่นขา้งด ีทางฝรั�งเศสจงึไดเ้ขา้มาพัฒนาและสรา้งเมอืงดาลัด เพื�อใหเ้ป็นเมอืงตาก
อากาศสําหรับชาวฝรั�งเศส ถงึดาลัทนําท่าน น ั�งรถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอันร่ม
รื�นเขยีวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื�องล่าง เพื�อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ นํ �าตกดาทนัลา 
(Thac Datanla) นํ�าตกขนาดไมใ่หญม่ากแตม่ชีื�อเสยีง อกีหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวยอดนยิม
ของดาลัดที�ไมค่วรพลาด!! 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
  นําท่านสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี�เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที�ทันสมัย

ที�สุดของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสงูที�สุดท่านจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ที�
มองเห็นได ้ทั �งเมอืง ที�ตั �งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม นําท่านชม วดัต ิ�กกลาม เป็นวัดที�
สรา้งอยูบ่นเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิ
สนที�ยืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา นําท่านเขา้ชม บา้นเพี�ยน (Crazy House) บา้น
สไตล์แปลกๆที�ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธบิดีคนที� 2 ของเวียดนาม ซึ�งเรียนจบ
สถาปัตยกรรมมาจากฝรัง ่เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรื�องดัง “Alice in Wonderland” 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
 
  จากนั�นนําท่านเดนิทางสูย่่านชอ้ปปิ� งตลาดไนทบ์ารซ์่า ของเมอืงดาลัดใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อ

สนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 
พักที� La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 4  ดาลทั-สวนดอกไม-้สวนดอกไฮเดรนเยยี-ฟารม์เลี�ยงชะมด-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืงดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวที�อวด
โฉม รูปทรงและสสีันแปลกตา ซึ�งเป็นสายพันธ ์มาจากยโุรปสมัผัสกับบรรยากาศที�แสนโรแมน
ตกิ จากนั�นนําท่านชม สวนดอกไฮเดรนเยยี ใหท้า่นอสิระชมความงามในทุ่งดอกไฮเดรนเยยี 
กับบรรยากาศเมอืงหนาวกลางหุบเขาดาลัท อกีหนึ�งจุดที�มาเมอืงนี�แลว้ตอ้งแวะถ่ายรูปสวยๆ



เช็คอนิ นําท่านชม ฟารม์เลี�ยงชะมด ดกูระบวนการผลติกาแฟจากขี�ชะมด ที�ข ึ�นชื�อของเมอืง
ดาลัท ทั�งเอกลักษ์พรอ้มวธิกีารเลี�ยงชะมดหลากหลายสายพันธุอ์ย่างใกลช้ดิ และสามารถ
เลอืกซื�อผลติภัณธก์าแฟขี�ชะมดกลับเป็นของฝากได ้จากนั�นนําท่านเดนิทางไปสู่สนามบนิ
เมอืงดาลทั เพื�อเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

13.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เที�ยวบนิที� VZ941 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชั�วโมง) 

15.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………………… 

 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว 

21-24 ม.ีค. 63 12,900 12,900 4,500 
ราคาเด็กทารก 
อายตุํ�ากวา่ 2ปี 4,900 บาท 

 
 

 
**** ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ **** 

 ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น  



(แตส่ามารถเปลี�ยนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงื�อนไของสายการบนิ) 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิโดยสารชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชื�อเพลงิ 
 คา่ที�พักหอ้งคู ่ดังที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่รถนําเที�ยว ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร ์ค่าโทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ สําหรับนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิ�น 1,000 บาท ตอ่ทา่น/ตอ่ทปิ 
   ภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

 
เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจํา 5,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจัดเตรยีม
คา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที�พักและตั�ว
เครื�องบนิ มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออก
บัตรโดยสารทุกครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�
เกดิขึ�น 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทั �งหมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น และขอเก็บเงนิทั�งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง

ได ้15 วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
10 ทา่น ในกรณีนี�บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้�งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี� เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ�น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



 


