
 

 

 

 



 

 

พิเศษ!!! เท่ียวสุดคุม้ โปรแกรมซิวๆๆๆ  

พกัโรงแรมระดบั 4ดาว เมืองดาลัท แสนโรแมนตกิ 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก๋ พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ + หมวก 

โปรแกรมนั่งรถไม่เหน่ือย เขา้เมืองดาลัท-ออกเมืองโฮจิมินห์ 

วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ -ดาลทั 
08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

10.20 น. ออกเดินทางสู่เมอืงดาลทั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที ่
VZ940 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

12.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลทั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนเูฝอ เวยีดนาม) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงอันและโรแมนตคิทีส่ดุและของ
เวยีดนามเนื่องจากตัง้อยูบ่นทีส่งูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปีแมก้ระทั้งในฤดูรอ้น อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส 
แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสรา้งรูปแบบ
สถาปัตยกรรมฝร่ังเศส เนื่องจากในสมัยอาณา
นคิม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมอืงดาลัด และ
เห็นวา่บรรยากาศคอ่นขา้งด ีทางฝร่ังเศสจงึได ้ เขา้
มาพัฒนาและสรา้งเมืองดาลัด เพื่อใหเ้ป็นเมือง
ตากอากาศส าหรับชาวฝร่ังเศส ถงึดาลัท น าท่าน 
น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่ม
รื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและ
สัมผัสกับความสวยงามของ น ้าตกดาทนัลา 
(Thac Datanla) น ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มี
ชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!! น าท่านสู่ สถานี
กระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้
เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ
เวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสงูทีส่ดุท่านจะได ้
ชมววิของเมอืงดาลัด ทีม่องเห็นได ้ทัง้เมอืง ทีต่ัง้
อยูท่่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  น าท่านชม วดัต ิ๊
กกลาม  เป็นวัดที่ส รา้งอยู่บนเนิน เขาเหนือ 
ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไม ้
ดอกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิสนทีย่นืตน้ตระหงา่นปก
คลมุทกุหบุเขา  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
  จากน่ันน าท่านเดนิทางสูย่า่น ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัทใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 
พกัที ่พักที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที2่ ดาลทั-ฟานเทยีต 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าท่านเดินทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว 

ของเมอืงดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวที่อวด
โฉม รูปทรงและสสีันแปลกตา ซึง่เป็นสายพันธ ์
มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมน
ติก จากนั้นน าท่านชม  พระราชวงัฤดูร ้อน 
พ ระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋ าได๋ 
จักรพรรดิอ์งคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานที่
แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดทา้ย ที่สรา้งขึน้ในสมัย
เรืองอ านาจของฝร่ังเศส ก่อนที่จะเกดิสงคราม
เวยีดนาม แลว้ท าใหจั้กรพรรดิบ์๋าวไดต้อ้งลีภ้ัย
ไปอยู่ฝ ร่ังเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมาเหยียบผืน
แผ่นดินบา้นเกิดอีกเลย น าท่านเขา้ชม บ้าน
เพี้ยน (Crazy House) บา้นสไตล์แปลกๆที่
ออกแบบโดยฝีมอืลูกสาวประธานาธบิดคีนที่ 2 
ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมา
จากฝรัง่ เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนิยาย
เรือ่งดัง “Alice in Wonderland” ถา้ยังมเีวลาจะ
น าทา่นไปท าบญุทวีดั Van Hanh ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน่ ในจังหวัด ฟาน
เทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีง
ทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหว่างการเดนิทางผ่านชมธรรมชาตแิละวถิีชวีติความเป็นอยู่
ของชาวเวยีดนาม น าท่านสมัผสัอากาศบรสิุทธิ ์ณ ท่าเรอืมุยเน่ ที่อบอวนไปดว้ย
บรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค า่คนื  

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



 

 

 

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

น าท่านสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสี

ขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สดุสายตา มองไปทาง
ไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเทา่นัน้ ไม่
ไกลกันมีแหล่งน ้ าจืด (โอเอซิส) ส าหรับให ้
นักท่องเที่ยวใชพั้กผ่อน  ถ่ายรูป และชมววิ ที่
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่
วา่จะเป็น น่ังรถจี๊ป (*รวมคา่รถจิ๊ฟ 1คัน/6 ทา่น) 
หรือสามารถเช่าขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย 
หรอืสนุกสนานกับการเล่นแซนดด์นูลืน่ไถลจาก
จากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร น าท่านชม ทะเลทรายแดง  ที่เกดิจากการรวมตัวกันของ
ทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งที่มชี ือ่เสยีงของเมอืงมุยเน่ แลว้น าท่าน ชม “แก
รนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้า
และลมเป็นล าธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้น
เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศสู ่นครโฮจมินิห ์เมอืงศนูยก์ารเศรษฐกจิของประเทศ
เวยีดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

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

 
 
 
 
 

 

วนัที4่ โฮจมินิห-์กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลังคา
สงูที่สรา้งในสมัยที่เวยีดนามยังอยู่ในอาณานิคม
ของ ฝร่ังเศส โดยสรา้งเพื่อใหเ้ป็นโบสถ์ประจ า
เมอืงไซง่อ่นและไดส้รา้งตามตน้แบบของประเทศ
ฝร่ังเศสน าท่าน ชม ไปรษณียก์ลาง ซึง่ถูกสรา้ง
ขึ้นอย่างวจิิตรตระการตา ชมอนุสาวรยี ์ท่าน
ประธานาธบิดโีฮจมินิห  ์ตัง้อยู่ดา้นหนา้ศาลา
กลาง กอ่สรา้งดว้ย สถาปัตยากรรมแบบฝร่ังเศส  
น าท่านชมท าเนยีบอสิรภาพ เคยเป็นท าเนียบ



 

 

ของอดตีประธานาธบิดเีวยีดนามใต ้และท าเนียบของผูว้า่การฝร่ังเศสทีเ่รยีกวา่ท าเนียบโน
โรโดม ถูกระเบดิท าลายใน พ.ศ. 2506 แลว้ไดม้กีารสรา้งอาคารขึน้ใหม่ใหช้ือ่วา่ท าเนียบ
อสิรภาพ ออกแบบโดยโงเวยีดทู ทุกวันนี้เปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หเ้ขา้ชมได ้ชัน้ล่างเป็นหอ้ง
จัดเลีย้ง หอ้งโถงใหญ่ที่รัฐบาลเวยีดนามใตป้ระกาศยอมแพ ้ชัน้สองเป็นหอ้งรับรองของ
ประธานาธบิดตีรันวนัเฮอืง หอ้งพักของประธานนาธบิดเีหงยีนวนัเทยีว หอ้งอาหาร หอ้งสวด
มนตค์าทอลกิ ชัน้สามเป็นหอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิด ีชัน้สีเ่ป็นหอ้งฉายภาพยนต์
สว่นตัวและลานจอดเฮลคิอบเตอรซ์ ึง่มองลงไปขา้งลา่งจะเห็นทวิทัศนง์ดงามของถนนเลหย่
วนไดช้ัดเจน จากนั้นเดนิทางผ่านย่านไชน่าทาวน ์ชมชวีตคิวามเป็นอยู่ของชาวจีนใน
เวยีดนาม ชมวดัเทยีนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สรา้งอุทิศใหก้ับ แม่พระผูค้รอง
ชาวเรอืหรอืเทพเีทยีนหาว โดยชาวพุทธกวางตงุใ้นชว่งปลายศตวรรษที ่18 ชาวเวยีดนาม
เชือ่ วา่เทพองคค์นมกีอ้นเมฆเป็นพาหนะเพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตรายจาก
มหาสมทุรทัง้ปวง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ท่านอสิระท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั ตามอัธยาศัย เลอืซือ้ของฝาก ของพิน้เมอืง และสิน้
คา้ตา่งๆ เชน่ เสือ้ รองเทา้ กระเป๋า เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสูส่นามบนิโฮจมินิห ์
เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

17.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิโฮจมินิห ์กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่
VJ805 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

18.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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 
▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 



 

 

▪ คา่รถจิ๊ฟทะเลมยุเน่ 1คัน/6 ทา่น 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

▪ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

▪ คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
▪ คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
▪   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

▪ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 5,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

▪ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

▪ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 


