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พิเศษ!!! เท่ียวสุดคุม้ โปรแกรมซิวๆๆๆ  

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก ๋พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ + หมวก 

โปรแกรมนั่งรถไม่เหน่ือย เขา้เมืองโฮจิมินห์-ออกเมืองดาลัท 

 



 

 

วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ โฮจมินิห-์โบสถน์อรท์เทรอดาม-ตลาดเบนถนั-ลอ่งเรอื 
09.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

11.50 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เที่ยวบนิที ่
VJ804 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

  อ านวยความสะดวก 
13.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงโฮจมินิห ์หลังผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืง โฮ
จิมินห์เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศเวียดนาม น าท่านชม โบสถน์อรท์เทรอ
ดาม โบสถห์ลังคาสงูทีส่รา้งในสมัยทีเ่วยีดนามยัง
อยูใ่นอาณานคิมของ ฝร่ังเศส โดยสรา้งเพือ่ใหเ้ป็น
โบสถป์ระจ าเมอืงไซ่ง่อนและไดส้รา้งตามตน้แบบ
ของประเทศฝร่ังเศสน าท่าน ชม ไปรษณียก์ลาง 
ซึง่ถกูสรา้งขึน้อยา่งวจิติรตระการตา ชมอนุสาวรยี ์
ทา่นประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ตัง้อยูด่า้นหนา้ศาลากลาง กอ่สรา้งดว้ย สถาปัตยากรรมแบบ
ฝร่ังเศส  จากนัน้น าทา่นชอ๊ปป้ิงซือ้ของ ตลาดเบนถนั ตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อ่น ชมบรรยากาศสอง
ฟากฝ่ังยามค า่คนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกบัวงดนตรพีืน้เมอืงที
บรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 
พักที ่Liberty Hotel, Hochiminh City หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัที2่ โฮจมินิห-์ฟานเทยีต-ทะเลทรายมยุเน ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่  เมืองมุยเน่  เมือง
ชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ  200 กม.ใชเ้วลาในการ
เดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตาก
อากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงทาง
ภาคใตข้องเวยีดนาม ระหวา่งการเดนิทางผา่นชมธรรมชาตแิละวถิี
ชีวติความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม น าท่าน
สมัผสัอากาศบรสิุทธิ ์ณ ท่าเรอืมุยเน่ ที่อบ
อวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนาม
แท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค ่า
คนื น าทา่นชม ทะเลทรายแดง  ทีเ่กดิจากการ
รวมตัวกันของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทราย
กวา้งที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แลว้น าท่าน 
ชม “แกรนดแ์คนย่อนแห่งเวยีดนาม” ล า



 

 

ธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร 
เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน าทา่นสู ่
ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสขีาวกระจา่งตากวา้งใหญ่สดุสายตา มองไปทางไหน
จะเห็นเพียงผืนทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไม่ไกลกันมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซสิ) ส าหรับให ้
นักทอ่งเทีย่วใชพั้กผอ่น  ถา่ยรปู และชมววิ ทีท่า่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมหลากหลาย
ไมว่า่จะเป็น เชา่รถจี๊ป หรอืรถ ATV ตะลยุเนนิทราย หรอืสนุกสนานกบัการเลน่แซนดด์นูลืน่
ไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร (รวมคา่รถจิ๊ป) 

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

 
 
 
 
 

วนัที3่ ฟานเทยีต-ดาลทั-น า้ตกดาทนัลา-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง
อันและโรแมนตคิทีส่ดุและของเวยีดนามเนื่องจากตัง้อยูบ่น
ทีสู่งจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศ
เย็นสบายตลอดทั ้งปีแมก้ระทัง้ในฤดูรอ้น อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร ่
กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสรา้ง
รูปแบบสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส เนื่องจากในสมัยอาณา
นิคม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมืองดาลัด และเห็นว่า
บรรยากาศค่อนขา้งดี ทางฝร่ังเศสจงึไดเ้ขา้มาพัฒนาและ
สรา้งเมืองดาลัด เพื่อใหเ้ป็นเมืองตากอากาศส าหรับชาว
ฝร่ังเศส ถงึ ดาลัทน าท่าน น ัง่รถราง (Roller Coaster) 
ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชม
และสัมผัสกับความสวยงามของ น า้ตกดาทนัลา (Thac 
Datanla) น ้าตกขนาดไมใ่หญม่ากแตม่ชีือ่เสยีง อกีหนึง่ใน
สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของดาลดัทีไ่มค่วรพลาด!! 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นีเ้ป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีท่นัสมัย

ทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสงูทีส่ดุทา่นจะได ้ชมววิของเมอืงดาลดั ที่
มองเห็นได ้ทัง้เมอืง ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาอนัสวยงาม  น าทา่นชม วดัติก๊กลาม เป็นวัด
ทีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์
กับทิวสนที่ยืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น 
พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บ๋าได๋ จักรพรรดิอ์งคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานที่
แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดทา้ย ที่สรา้งขึ้นในสมัยเรืองอ านาจของฝร่ังเศส ก่อนที่จะเกดิ
สงครามเวยีดนาม แลว้ท าใหจ้ักรพรรดิบ์๋าวไดต้อ้งลี้ภัยไปอยู่ฝร่ังเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมา
เหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย น าทา่นเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตล์
แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่  2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบ
สถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice in Wonder-
land” ถา้ยงัมเีวลาจะน าทา่นไปท าบญุทวีดั Van Hanh ) 



 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
  จากน่ันน าท่านเดนิทางสู่ย่าน  ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่า   ของเมืองดาลัดใหท้่านได ้

เลอืกซือ้สนิคา้ นานาชนดิ ตามอธัยาศยั 
พักที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที4่ ดาลทั-สวนดอกไม-้กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืง
ดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวทีอ่วดโฉม รูปทรงและ
สสีันแปลกตา ซึง่เป็นสายพันธ ์มาจากยุโรปสัมผัสกับ
บรรยากาศที่แสนโรแมนตกิ จากนั้นน าท่านเดนิทาง
ไปสู่สนามบิน เมืองดาลทั  เพื่ อ เดินทางกลับสู่

กรงุเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 
13.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดย

ส า ย บิ น  Viet Jet Air เที่ ย ว บิ น ที่  VZ941 ( ใ ช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

15.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

01-04 ม.ีค.61 12,999  12,999  3,500  

02-05 ม.ีค.61 10,999  10,999  3,500  

08-11 ม.ีค.61 10,999  10,999  3,500  

09-12 ม.ีค.61 10,999  10,999  3,500  

15-18 ม.ีค.61 10,999  10,999  3,500  

16-19 ม.ีค.61 10,999  10,999  3,500  

22-25 ม.ีค.61 10,999 10,999 3,500 

23-26 ม.ีค.61 10,999 10,999 3,500 

29 ม.ีค.-01 เม.ย.61 10,999 10,999 3,500 

30 ม.ีค.-02 เม.ย.61 10,999 10,999 3,500 

05-08 เม.ย.61 12,999 12,999 3,500 

12-15 เม.ย.61 13,999 13,999 3,500 

13-16 เม.ย.61 13,999 13,999 3,500 

19-22 เม.ย.61 10,999 10,999 3,500 

20-23 เม.ย.61 10,999 10,999 3,500 



 

 

26-29 เม.ย.61 10,999 10,999 3,500 

27-30 เม.ย.61 10,999 10,999 3,500 

03-06 พ.ค.61 10,999 10,999 3,500 

04-07 พ.ค.61 10,999 10,999 3,500 

11-14 พ.ค.61 10,999 10,999 3,500 

17-20 พ.ค.61 9,999 9,999 3,500 

18-21 พ.ค.61 9,999 9,999 3,500 

24-27 พ.ค.61 9,999 9,999 3,500 

25-28 พ.ค.61 9,999 9,999 3,500 

07-10 ม.ิย.61 10,999 10,999 3,500 

14-17 ม.ิย.61 10,999 10,999 3,500 

21-24 ม.ิย.61 10,999 10,999 3,500 

05-08 ก.ค.61 10,999 10,999 3,500 

12-15 ก.ค.61 10,999 10,999 3,500 

20-23 ก.ค.61 10,999 10,999 3,500 

26-29 ก.ค.61 12,999 12,999 3,500 

27-30 ก.ค.61 13,999 13,999 3,500 

03-06 ส.ค.61 10,999 10,999 3,500 

10-13 ส.ค.61 12,999 12,999 3,500 

23-26 ส.ค.61 9,999 9,999 3,500 

24-27 ส.ค.61 9,999 9,999 3,500 

30 ส.ค.-02 ก.ย.61 9,999 9,999 3,500 

06-09 ก.ย.61 9,999 9,999 3,500 

13-16 ก.ย.61 9,999 9,999 3,500 

20-23 ก.ย.61 9,999 9,999 3,500 

27-30 ก.ย.61 9,999 9,999 3,500 

28 ก.ย.-01 ต.ค.61 9,999 9,999 3,500 

04-07 ต.ค.61 10,999 10,999 3,500 

05-08 ต.ค.61 10,999 10,999 3,500 

11-14 ต.ค.61 10,999 10,999 3,500 

12-15 ต.ค.61 12,999 12,999 3,500 

18-21 ต.ค.61 10,999 10,999 3,500 

19-22 ต.ค.61 10,999 10,999 3,500 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดงัทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร ดงัทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดงัทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศพัท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  



 

 

 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลงั 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 5,000 บาท 
พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่
พักและตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 


