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NT145
ทวัรเ์วยีดนามใต ้โฮจมินิห ์ดาลทั มยุเน่ 4 วัน 3 คนื (VZ)
ทัวรเ์วยีดนาม , 4 วัน 3 คนื ,

PEACE RESORT  , LA SAPINETTE  , Liberty Hotel

โฮจมินิห ์- Café Apartment - ตลาดเบนถนั - ลอ่งเรอืรบัประทานอาหารเย็นแมน่้าํไซ่งอ่น
โบสถน์อรท์เทรอดาม - ไปรษณียก์ลาง - ฟานเทยีต - ทะเลทรายมยุเน่ - วดัตกิกลาม
ดาลทั - น้าํตกดาทนัลา - นงักระเชา้ไฟฟ้าเคเบลิคาร ์- บา้นเพยีน - ตลาดกลางคนื

สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - สวนดอกไฮเดรนเยยี - ฟารม์เลยีงชะมด 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ(สวุรรณภมู)ิ - โฮจมินิห ์- Café Apartment - ตลาดเบนถนั - ลอ่งเรอืรบัประทานอาหารเย็นแมน่้าํไซง่อ่น

08.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air
พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

11.50 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม โดย สายบนิ Viet Jet Air เทยีวบนิท ีVJ802 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30
ชวัโมง)



13.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงโฮจมินิห ์หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืงโฮจมินิห ์เป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิหลักของประเทศเวยีดนาม

บา่ย
รับประทานอาหารขนมปัง (บนัหม)ี ขนมปังเวยีดนามทไีดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศฝรังเศส หรือเรียกอกีชอืวา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม"
(บรกิารบนรถ)

จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูปเช็คอนิ Café Apartment จดุเช็คอนิยอดนยิมสดุฮติ มาโฮจมินิหส์ถานทนีีไม่ควรพลาด นําทา่นชอปปิงซอืของ
ตลาดเบนถัน ใหท้า่นอสิระตามอัธยาศัย เลอืกซอืของฝากสนิคา้พนืเมอืง รองเทา้ กระเป๋า เสอืผา้ และอาหารอนืๆมากมาย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารบนเรอื ลอ่งไปตามแมน่้าํไซง่อ่น ชมบรรยากาศสองฟากฝังยามค่าํคนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี
หรือจะเลอืกสนุกสนานกับวงดนตรีพนืเมอืงทบีรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน

ทพีกั
Liberty Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
โฮจมินิห ์- โบสถน์อรท์เทรอดาม - ไปรษณียก์ลาง - ฟานเทยีต - ทะเลทรายมุยเน่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลังคาสงูทสีรา้งในสมัยทเีวยีดนามยังอยู่ในอาณานคิมของฝรังเศส
โดยสรา้งเพอืใหเ้ป็นโบสถป์ระจําเมอืงไซง่อ่นและไดส้รา้งตามตน้แบบของประเทศฝรังเศส

นําทา่นชม ไปรษณียก์ลาง ซงึถูกสรา้งขนึอย่างวจิติรตระการตา 

ชม อนุสาวรยีท์า่นประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ตังอยู่ดา้นหนา้ศาลากลาง กอ่สรา้งดว้ย สถาปัตยากรรมแบบฝรังเศส

นําทา่นเดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศสู ่เมอืงมุยเน ่เมอืงชายหาดรมิทะเล

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟานเทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหลง่ทอ่งเทยีวทมีคีวามสวยงามและมชีอืเสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม
ระหวา่งการเดนิทางผา่นชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเวยีดนาม 

นําทา่นสมัผัสอากาศบรสิทุธ ิณ ทา่เรอืมุยเน ่ทอีบอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซงึกลับเขา้ฝังหลังออกหาปลาในยามค่าํคนื

นําทา่นชม ทะเลทรายแดง ทเีกดิจากการรวมตัวกันของทรายสชีมพแูดงจนเป็นลานทรายกวา้งทมีชีอืเสยีงของเมอืงมุยเน่ 

นําทา่นชม แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม ลําธาร FAIRY STREAM ทเีกดิจากการกัดเซาะของน ้าํและลมเป็นลําธารลกึกวา่ 20เมตร
เปิดใหเ้ห็นชนัของดนิและทรายหลากส ีซงึทังหมดลว้นเกดิขนึเองตามธรรมชาต ิ

นําทา่นสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสขีาวกระจา่งตากวา้งใหญ่สดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเทา่นัน
ไม่ไกลกันมแีหลง่น ้าํจดื (โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กทอ่งเทยีวใชพั้กผอ่น ถ่ายรูป และชมววิ
ททีา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่วา่จะเป็น เชา่รถจปี หรือรถ ATV ตะลยุเนนิทราย
หรือสนุกสนานกับการเลน่แซนดด์นูลนืไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร (รวมคา่รถจปิ โดยสารได ้5-6 ทา่น/1คัน)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั



Peace Resort หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ฟานเทยีต - ดาลทั - น้าํตกดาทนัลา - นงักระเชา้ไฟฟ้า - บา้นเพยีน - ตลาดกลางคนื

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลทั
เมอืงตากอากาศทมีชีอืเสยีงอันและโรแมนตคิทสีดุและของเวยีดนามเนืองจากตังอยู่บนทสีงูจากระดับน ้าํทะเลประมาณ 1,500 เมตร
ทําใหอ้ากาศเย็นสบายตลอดทังปีแมก้ระทังในฤดรูอ้น อุณหภมูเิฉลยีประมาณ 15-25 องศาเซสเซยีส แวดลอ้มดว้ยขนุเขา ไร่ กาแฟ
และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนตา่งๆปลกูสรา้งรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรังเศส เนืองจากในสมัยอาณานคิม Alexdra Yersin ไดค้น้พบเมอืงดาลัด
และเห็นวา่บรรยากาศคอ่นขา้งด ีทางฝรังเศสจงึไดเ้ขา้มาพัฒนาและสรา้งเมอืงดาลัด เพอืใหเ้ป็นเมอืงตากอากาศสําหรับชาวฝรังเศส

นําทา่น นงัรถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอันร่มรืนเขยีวชอุ่มลงสูห่บุเขาเบอืงลา่ง เพอืชมและสมัผัสกับความสวยงามของ น้าํตกดาทนัลา
(Thac Datanla) น ้าํตกขนาดไม่ใหญ่มากแตม่ชีอืเสยีง อกีหนงึในสถานททีอ่งเทยีวยอดนยิมของดาลัดทไีม่ควรพลาด

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นีเป็นกระเชา้ไฟฟ้าททัีนสมัยทสีดุของประเทศเวยีดนาม
และมคีวามปลอดภัยสงูทสีดุทา่นจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ทมีองเห็นได ้ทังเมอืง ทตัีงอยู่ทา่มกลางหบุเขาอันสวยงาม 

นําทา่นชม วดัตกิกลาม เป็นวัดทสีรา้งอยู่บนเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ์
กับทวิสนทยีืนตน้ตระหงา่นปกคลมุทกุหบุเขา 

จากนันนําทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บา๋ได ๋จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม
ซงึสถานทแีหง่นีเป็นพระราชวังสดุทา้ย ทสีรา้งขนึในสมัยเรืองอํานาจของฝรังเศส กอ่นทจีะเกดิสงครามเวยีดนาม
แลว้ทําใหจั้กรพรรดบิา๋วไดต้อ้งลภัียไปอยู่ฝรังเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมาเหยียบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย 

นําทา่นเขา้ชม บา้นเพยีน (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆทอีอกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนท ี2 ของเวยีดนาม
ซงึเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง ่เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรืองดัง “Alice in Wonder-land”

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั

จากนันนําทา่นเดนิทางสูย่่านชอ้ปปิง ตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัดใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย

ทพีกั
La Sapinette Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ดาลทั - สวนดอกไมเ้มอืงหนาว - สวนดอกไฮเดรนเยยี - ฟารม์เลยีงชะมด - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืงดาลัทสมัผัสดอกไมเ้มอืงหนาวทอีวดโฉม รูปทรงและสสีนัแปลกตา ซงึเป็นสายพันธ์
มาจากยุโรปสมัผัสกับบรรยากาศทแีสนโรแมนตกิ

จากนันนําทา่นชม สวนดอกไฮเดรนเยยี ใหท้า่นอสิระชมความงามในทุง่ดอกไฮเดรนเยีย กับบรรยากาศเมอืงหนาวกลางหบุเขาดาลัท
อกีหนงึจดุทมีาเมอืงนีแลว้ตอ้งแวะถ่ายรูปสวยๆเช็คอนิ 

นําทา่นชม ฟารม์เลยีงชะมด ดกูระบวนการผลติกาแฟจากขชีะมด ทขีนึชอืของเมอืงดาลัท
ทังเอกลักษ์พรอ้มวธิกีารเลยีงชะมดหลากหลายสายพันธุอ์ย่างใกลช้ดิ และสามารถเลอืกซอืผลติภัณธก์าแฟขชีะมดกลับเป็นของฝากได ้



จากนันนําทา่นเดนิทางไปสู ่สนามบนิเมอืงดาลทั เพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ

13.35 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายบนิ Viet Jet Air เทยีวบนิท ีVZ941 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชวัโมง)

15.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 09:25 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิโดยสารชันประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชอืเพลงิ

• คา่ทพีกัหอ้งคู ่ดงัทรีะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั

• คา่อาหาร ดงัทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชม ดงัทรีะบุในรายการ

• คา่รถนําเทยีว ดงัทรีะบุในรายการ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศพัท  ์ฯลฯ

• คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมั)

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิในภายหลงั

• คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถนิ วนัละ่ 200 ตอ่ทา่น/800 บาทตอ่ทปิ (จา่ย ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรท์ดีแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจาํ 5,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน
หลงัจากทําการจองแลว้

• การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนด
เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิ มฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชัน และขอเกบ็เงนิทังหมด (แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง)

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ท่าน ในกรณนีบีรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด
หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ



การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด
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