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เวียดนามใต ้โฮจิมินห-์ดาลทั-มุยเน่-กู่จี 4วนั 3คืน 

โปรแกรมทวัรเ์หมือนกนั แต่จองกบัเราถูกกว่า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ..เท่ียวสุดคุม้ 

-พกัโรงแรมเมืองตากอากาศดาลัท ในโรงแรมระดบั 4ดาว 

-พกัโรงแรมเมืองแห่งการพกัผ่อนรมิทะเล มุยเน่ 

-ล่องเรือแม่น ้าไซง่อนรบัประทานอาหาร 
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-บุฟเฟ่ตน์านาชาติอ่ิมอรอ่ย 

-รวมค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย มุยเน่ 

-แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก ๋พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ  

-แถมฟร ี!!! หมวกสุดเท่ เวียดนาม 

วนัที1่ กรงุเทพ-โฮจมินิห-์ฟานเทยีต-ทะเลทรายมยุเน ่
05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวก 

07.45 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิแอรเ์อเชยี เที่ยวบนิที ่
FD650 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงโฮจมินิห  ์หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมืองแลว้ เมืองโฮจมินิห ์
เมอืงใหญ่อันดับหนึง่ของประเทศเวยีดนาม ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณดนิดอนสามเหลีย่มปากแมน้ํ่า
โขง เป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศ นําท่านเดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศสู ่
เมอืงมุยเน ่เมอืงชายหาดรมิทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม.)  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟานเทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตาก
อากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชือ่เสยีง
ทางภาคใตข้องเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชม
ธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเวยีดนาม น าทา่น
สมัผสัอากาศบรสิุทธิ ์ณ ท่าเรอืมุยเน่ ที่อบอวนไปดว้ย
บรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลัง
ออกหาปลาในยามคํ่าคนื นําท่านชม ทะเลทรายแดง  ทีเ่กดิ
จากการรวมตัวกันของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมุยเน่ 
แลว้นําท่าน ชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิ
จากการกัดเซาะของน้ําและลมเป็นลําธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทราย
หลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ินําท่านสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขา
ทรายสีขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและ
ทอ้งฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ําจืด (โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กท่องเที่ยวใชพั้กผ่อน  
ถ่ายรูป และชมววิ ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ ป 
หรอืรถ ATV ตะลยุเนนิทราย หรอืสนุกสนานกับการเลน่แซนดด์นูลืน่ไถลจากจากเนนิทราย
สงูกวา่ 40 เมตร 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Peace Resort, Muine (ตดิรมิทะเล) หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที2่ ฟานเทยีต-ดาลทั-น า้ตกดาทนัลา-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีง
อันและโรแมนตคิทีส่ดุและของเวยีดนามเนื่องจากตัง้อยูบ่น
ทีส่งูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอ้ากาศ
เย็นสบายตลอดทั้งปีแมก้ระทั้งในฤดูรอ้น อุณหภูมเิฉลี่ย
ประมาณ 15-25 องศาเซสเซยีส แวดลอ้มดว้ยขนุเขา ไร ่
กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสรา้ง
รูปแบบสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส เนื่องจากในสมัยอาณา
นิคม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมืองดาลัด และเห็นว่า
บรรยากาศคอ่นขา้งด ีทางฝร่ังเศสจงึไดเ้ขา้มาพัฒนาและสรา้งเมอืงดาลัด เพือ่ใหเ้ป็นเมอืง
ตากอากาศสําหรับชาวฝร่ังเศส ถงึ ดาลัทนําท่าน น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผา่นผนื
ป่าอันร่มรืน่เขยีวชอุม่ลงสูหุ่บเขาเบือ้งลา่ง เพือ่ชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น า้ตก
ดาทนัลา (Thac Datanla) น้ําตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มชีือ่เสยีง อกีหนึ่งในสถานที่
ทอ่งเทีย่วยอดนยิมของดาลัดทีไ่มค่วรพลาด!! 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําทา่นสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นีเ้ป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีทั่นสมัย

ทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสงูทีส่ดุทา่นจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ที่
มองเห็นได ้ทัง้เมอืง ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาอันสวยงาม  นําทา่นชม วดัต ิก๊กลาม เป็นวัด
ทีส่รา้งอยูบ่นเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์
กับทวิสนที่ยืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา จากนั้นนําท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น 
พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บ๋าได๋ จักรพรรดิอ์งคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานที่
แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดทา้ย ที่สรา้งขึน้ในสมัยเรืองอํานาจของฝร่ังเศส ก่อนที่จะเกดิ
สงครามเวยีดนาม แลว้ทําใหจั้กรพรรดิบ์๋าวไดต้อ้งลีภ้ัยไปอยู่ฝร่ังเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมา
เหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย นําทา่นเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตล์
แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่  2 ของเวียดนาม ซึง่เรียนจบ
สถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice in Wonder-
land” ถา้ยังมเีวลาจะนําทา่นไปทําบญุทวีดั Van Hanh ) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
  จากน่ันนําท่านเดนิทางสู่ย่าน  ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่า   ของเมืองดาลัดใหท้่านได ้

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

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที3่ ดาลทั-โฮจมินิห-์วดัเทยีนหาว-ลอ่งเรอืรบัประทานอาหารแมน่ า้ไซง่อ่น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมืองดาลัท
สมัผัสดอกไมเ้มอืงหนาวทีอ่วดโฉม รปูทรงและสสีันแปลกตา ซึง่
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เป็นสายพันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ จากนั้นนําท่านเดนิทาง
ไปสูน่ครโฮจมินิห ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดนิทางผ่านยา่นไชนา่ทาวน ์ชมชวีตคิวามเป็นอยู่ของชาวจนีในเวยีดนาม ชมวดัเทยีน
หาว วัดจนีในเขตไชน่าทาวน์ทีส่รา้งอุทศิใหก้ับ แม่พระผูค้รองชาวเรอืหรอืเทพเีทยีนหาว 
โดยชาวพุทธกวางตุงใ้นชว่งปลายศตวรรษที ่18 ชาวเวยีดนามเชือ่ วา่เทพองคค์นมกีอ้น
เมฆเป็นพาหนะเพือ่ชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวง 

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

 

วนัที4่ โฮจมินิห-์กูจ่-ีตลาดเบนถนั-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่อําเภอกูจ่ ีอยูห่า่งจากโฮจมินิหป์ระมาณ 40 กโิลเมตรนําท่าน ชม อโุมงค์
กูจ่ ีอโุมงคก์ูจ่ ีอโุมงคข์องชาวเวยีดกงทีข่ดุขึน้ขนาดพอด ีกับ
ตัวในสมัยที่ทําสงครามกับทหารเวียดนามใตแ้ละกองทัพ
อเมรกิัน รวมถงึกองทหารพันธมติรจากนานาประเทศ ทีช่าว
เวยีดนามจะตอ้งใชช้วีติอยู่ภายใตอุ้โมงคน์ี้ ซ ึง่ในอดตีเคยมี
ชาวเวยีดนามอาศัยอยู่ภายใตอุ้โมงค์นี้ถงึ 80,000 คน ใน
ระหว่างการเกดิสงคราม และยังเคยใชเ้ป็นที่บัญชาการทาง
ทหารและเป็นหลมุหลบภัย ซึง่มคีวามยาวกวา่ 200 กโิลเมตร 
และอโุมงคน์ีย้ังสามารถทะลอุอกแมน้ํ่าไซง่อ่นไดด้ว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร บฟุเฟตน์านาชาต ิ
นําท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลังคาสงูทีส่รา้งในสมัย
ทีเ่วยีดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ ฝร่ังเศส โดยสรา้งเพือ่ใหเ้ป็น
โบสถ์ประจําเมืองไซ่ง่อนและไดส้รา้งตามตน้แบบของประเทศ
ฝร่ังเศสนําท่าน ชม ไปรษณียก์ลาง ซึง่ถูกสรา้งขึน้อย่างวจิติร
ตระการตา ชมอนุสาวรยีท์่านประธานาธบิดโีฮจมินิห  ์ตัง้อยู่
ดา้นหนา้ศาลากลาง ก่อสรา้งดว้ย สถาปัตยากรรมแบบฝร่ังเศส นํา
ท่านอิสระท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั ตามอัธยาศัย นําทาน
เดินทางสู่  ท่าอากาศยานเมืองโฮจิมินห์ เพื่อเดินทางกลับสู่
กรงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

21.35 น. ออกเดนิทางจากโฮจมินิห ์กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิแอรเ์อเชยี 
เที่ยวบนิที่ FD659 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.35 
ชัว่โมง) 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร เราลดราคาใหอ้กีจากทีเ่ห็น 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 
10-13 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500 

11-14 ส.ค.61 13,900 13,900 3,500 

11-14 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500 

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 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

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

 การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 
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หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 


