
 

 

รหัสทัวร JWT2000187 
ทัวรเวียดนามใต โฮจมิินห – มุยเน - ดาลัท 4 วัน 3 คืน (VZ) 
ตลาดเบนถัน – ลองเรือรับประทานอาหารเย็นแมน้ําไซงอน-โบสถนอรทเทรอดาม-ไปรษณีย
กลาง-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน-น้ําตกดาทันลา-น่ังกระเชาไฟฟ�า-บานเพ้ียน-ตลาดกลางคืน-
ดอกไฮเดรนเยีย-ฟารมเลี้ยงชะมด 

 

 
 
 



 

 

 
หมายเหตุ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความกรุณาใหทาน
ซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจากหากเกิดความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลว
พบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผล
ดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี ้อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-
10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
 
วันที่ 1  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) โฮจิมินห-เช็คอิน Café Apartment-ตลาดเบนถัน 
                ลองเรือรับประทานอาหารเย็นแมนํา้ไซงอน 

08.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณ
ภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet Jet Air พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

 

 
 
11.45 น. ออกเดินทางสูเมืองโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air 

เท่ียวบินที ่VJ8032 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
  อํานวยความสะดวก 



 

 

13.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโฮจิมินห หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทาน
เดินทางสูตัวเมือง โฮจิมินหเปนศูนยกลางของเศรษฐกิจหลักของประเทศเวียดนาม  

กลางวัน รับประทานอาหารขนมปง(บั๋นหมี่) ขนมปงเวียดนามที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
ประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อวา "แซนดวิชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 

 
จากนั้นนําทานแวะถายรูปเช็คอิน Café Apartment ซึ่งเปนจุดเช็คอินยอดนิยม
สุดฮิต จากนั้นนําทานชอปปم�งเลือกซื้อของฝากสินคาพื้นเมือง รองเทา กระเป�า 
เส้ือผา และอาหารอ่ืนๆมากมาย ณ ตลาดเบนถัน  
 
 
 

 
 
 
 
คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรอืลองไปตามแมนํา้ไซงอน ชม

บรรยากาศสองฟากฝم�งยามคํ่าคืนของเมืองโฮจิมินหซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับ
วงดนตรีพื้นเมืองทีบรรเลงเพลงอยางสนุกสนาน 
พักที ่Liberty Hotel, Hochiminh City หรือเทียบเทา 
 

วันที่2 โฮจิมินห-โบสถนอรทเทรอดาม-ไปรษณียกลาง-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานชม โบสถนอรทเทรอดาม โบสถหลังคาสูงที่สรางในสมัยที่เวียดนามยังอยู
ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสรางเพื่อใหเปนโบสถประจําเมืองไซงอนและได
สรางตามตนแบบของประเทศฝรั่งเศสนําทาน ชม ไปรษณียกลาง ซึ่งถูกสรางขึ้น
อยางวิจิตรตระการตา ชมอนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห ตั้งอยูดานหนา
ศาลากลาง กอสรางดวย สถาปตยกรรมแบบฝรั่งเศส จากนั้นนําทานเดินทางโดย
รถบัสปรับอากาศสู เมืองมุยเน เมืองชายหาดริมทะเล  
 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองฟานเทียต เปนเมืองชายทะเลตากอากาศและแหลง
ทองเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใตของเวียดนาม ระหวางการ
เดินทางผานชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเวียดนาม นําทานสัมผัส
อากาศบริสุทธิ์ ณ ทาเรือมุยเน ที่อบอวนไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมง
เวียดนามแทๆ ซึ่งกลับเขาฝم�งหลังออกหาปลาในยามค่ําคืน นําทานชม ทะเลทราย
แดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเปนลานทรายกวางที ่มี
ชื่อเสียงของเมืองมุยเน แลวนําทานชม “แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร 
FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของนํ้าและลมเปนลําธารลึกกวา 20
เมตร เปดใหเห็นชั ้นของดินและทรายหลากสี ซึ ่งทั ้งหมดลวนเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ นําทานสู ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญ
สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทองฟ�าเทานั้น ไมไกลกันมี
แหลงนํ้าจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพักผอน ถายรูป และชมวิว ที่ทาน
จะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไมวาจะเปน เชารถจี ๊ป หรือรถ ATV 
ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูง
กวา 40 เมตร (รวมคารถจิ๊ป โดยสารได 5-6 ทาน/1คัน) 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 

พักที่ Peace Resort, Muine หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 3 ฟานเทียต-ดาลัท-นํ้าตกดาทันลา-นั่งกระเชาไฟฟ�า-บานเพ้ียน-ตลาดกลางคืน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองดาลัท เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุด
และของเวียดนามเน่ืองจากตั้งอยูบนที่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร 
ทําใหอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปแมกระทั้งในฤดูรอน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-
25 องศาเซสเซียส แวดลอมดวยขุนเขา ไร กาแฟ และสวนดอกไม อาคาร
บานเรือนตางๆปลูกสรางรูปแบบสถาปตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณา
นิคม Alexdra Yersin ไดคนพบเมืองดาลัด และเห็นวาบรรยากาศคอนขางดี 



 

 

ทางฝรั่งเศสจึงไดเขามาพัฒนาและสรางเมืองดาลัด เพื่อใหเปนเมืองตากอากาศ
สําหรับชาวฝรั่งเศส ถึงดาลัทนําทาน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผานผืนป�า
อันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ 
นํ้าตกดาทันลา (Thac Datanla) นํ้าตกขนาดไมใหญมากแตมีชื่อเสียง อีกหน่ึง
ในสถานที่ทองเท่ียวยอดนิยมของดาลัดที่ไมควรพลาด!! 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
  นําทานสู สถานีกระเชาไฟฟ�า เคเบิลคาร กระเชาไฟฟ�าแหงนี้เปนกระเชาไฟฟ�าท่ี

ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดทานจะได ชมวิว
ของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได ทั้งเมือง ที่ต้ังอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม นําทาน
ชม วัดติ๊กกลาม เปนวัดที่สรางอยูบนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอม
ไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา นํา
ทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝมือ
ลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรัง 
เศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมเสริฟไวนดาลัท 
 
  จากนั่นนําทานเดินทางสูยานชอปปم�งตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัดใหทานได

เลือกซื้อสินคา นานาชนิด ตามอัธยาศัย 
พักที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

วันที่ 4  ดาลัท-สวนดอกไม-สวนดอกไฮเดรนเยีย-ฟารมเลี้ยงชะมด-กรุงเทพ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางชม สวนดอกไมเมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเมือง
หนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา ซึ่งเปนสายพันธ มาจากยุโรปสัมผัสกับ
บรรยากาศที่แสนโรแมนติก จากน้ันนําทานชม สวนดอกไฮเดรนเยีย ใหทานอิสระ
ชมความงามในทุงดอกไฮเดรนเยีย กับบรรยากาศเมืองหนาวกลางหุบเขาดาลัท 
อีกหนึ่งจุดที่มาเมืองนี้แลวตองแวะถายรูปสวยๆเช็คอิน นําทานชม ฟารมเลี้ยง
ชะมด ดูกระบวนการผลิตกาแฟจากขี้ชะมด ที่ขึ้นชื่อของเมืองดาลัท ทั้งเอกลักษ
พรอมวิธีการเลี้ยงชะมดหลากหลายสายพันธุอยางใกลชิด และสามารถเลือกซื้อ
ผลิตภัณธกาแฟขี้ชะมดกลับเปนของฝากได จากนั้นนําทานเดินทางไปสูสนามบิน
เมืองดาลัท เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

13.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air 
เท่ียวบินที ่VZ941 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 

 
 

 
……………………………………… 



 

 

 
 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 

08-11 ก.พ. 63 13,999 13,999 4,500 
14-17 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 
15-18 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 
21-24 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63 10,999 10,999 4,500 
05-08 มี.ค. 63 10,999 10,999 4,500 
06-09 มี.ค. 63 10,999 10,999 4,500 
12-15 มี.ค. 63 10,999 10,999 4,500 
13-16 มี.ค. 63 10,999 10,999 4,500 
19-22 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500 
20-23 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500 
21-24 มี.ค. 63 9,999 9,999 4,500 
ราคาเด็กทารก 
อายุตํ่ากวา 2ป 4,900 บาท 

 
 

**** ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ **** 
 ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ 



 

 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น  
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

 

 
 
 

อัตราคาบริการรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร 
คาโทรศัพท ฯลฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 
 คาทําหนังสือเดินทาง  
 คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาท ตอทาน/ตอทิป 
   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

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

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ�น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 



 

 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน

ชื่อผูเดินทางได 15 วัน กอนการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทาํกรุป

ไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื ่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, 
ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวา
เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
บริการเพ่ิมเติม Wifiเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 



 

 

 


