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เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4วัน 3คืน

พิเศษ!!! เที่ยวสุดคุ้ม โปรแกรมซิวๆๆๆ พักโรงแรม 4ดาวเมืองดาลัท
แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ + หมวก
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ฟรี !!! รวมราคานั่งรถจี๊ฟ ตะลุยทะเลทรายขาว
โปรแกรมนั่งรถไม่เหนื่อย เข้าเมืองโฮจิมินห์-ออกเมืองดาลัท
วันที่1

กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือ

09.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่า งประเทศ สนามบินสุว รรณภูมิ เ คาน์ เ ตอร์ ส าย
การบิน Viet Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก

11.50 น.

ออกเดินทางสู่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VJ802 (ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
อํานวยความสะดวก

13.20 น.
กลางวัน

ค่า
ํ

เดินทางถึงสนามบินเมืองโฮจิมินห์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ตัวเมือง โฮจิ
มินห์เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจหลักของประเทศเวียดนาม
รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่ ง เศส หรื อ

เรียกอีกชื่อ ว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" (บริการบนรถ)

นําท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิ คมของ
ฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจําเมืองไซ่ ง่ อ นและ
ได้ ส ร้ างต ามต้ นแบบ ของ ประ เทศ ฝรั่ ง เ ศสนํ าท่ า น ช ม
ไปรษณีย์กลาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิต รตระการตา ชม
อนุสาวรีย์ท่า นประธานาธิบดี โ ฮจิ มิ น ห์ ตั้ ง อยู่ ด้ า นหน้ า
ศาลากลาง ก่ อ สร้ า งด้ ว ย สถาปั ต ยากรรมแบบฝรั่ ง เศ ส
จากนั้นนําท่านช๊อปปิ้งซื้อของ ตลาดเบนถัน ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือล่องไปตาม
แม่น้ําไซ่ง่อน ชมบรรยากาศสองฟากฝั่ง ยามค่ําคืนของเมือง
โฮจิมินห์ซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองที
บรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน
พักที่ Liberty Hotel, Hochiminh City หรือเทียบเท่า

วันที่2
เช้า

โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นํ า ท่ า นเดิ นทา งโด ยรถ บั ส ป รั บ อ ากา ศสู่ เมื อ งมุ ย เน่ เมื อ ง
ชายหาดริม ทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้ เ วลาในการ

เดินทางประมาณ 4 ชม.)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟานเทียต เป็ น เมื อ งชายทะเลตากอากาศและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วาม
สวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวเวียดนาม นํา ท่า นสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่า เรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศ
แบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับ เข้ า ฝั่ ง หลั ง ออก
หาปลาในยามค่ําคืน นําท่านชม ทะเลทรายแดง ที่
เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็ น ลาน
ทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนําท่า น ชม
“แกรนด์แคนย่อนแห่งเวีย ดนาม ” ลํ า ธาร FAIRY
STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ําและลมเป็ น ลํ า
ธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้ เ ห็ น ชั้ น ของดิ น และทราย
หลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ นํ า
ท่ า นสู่ ทะ เลทรายข าว กองเ นิ น ภู เ ขาทรายสี ข า ว
กระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็ น
เพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ ไ กลกั น มี แ หล่ ง น้ํ า จื ด (โอเอซิ ส ) สํ า หรั บ ให้ นั กท่ อ งเที่ ย วใช้
พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ ป หรื อ
รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร

(รวมค่ารถจิ๊ป โดยสารได้ 5-6 ท่าน/1คัน)
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเท่า

วันที่3
เช้า

ฟานเทียต-ดาลัท-น้ําตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัท เมื อ งตากอากาศที่ มี ชื่ อ เสี ย งอั น
และโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่ บ นที่ สู ง จาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําให้อากาศเย็นสบายตลอด
ทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซส
เซียส แวดล้อมด้วยขุ น เขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคาร
บ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่ อ งจาก
ในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ได้ค้นพบเมืองดาลัด และเห็น
ว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพั ฒ นาและสร้ า ง
เมืองดาลัด เพื่อให้เป็น เมื อ งตากอากาศสํ า หรั บ ชาวฝรั่ ง เศส ถึ ง
ดาลัทนําท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอั น ร่ ม รื่ น
เขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงาม
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ของ น้ํา ตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ําตกขนาดไม่ใหญ่ม ากแต่ มี ชื่ อ เสี ย ง อี กหนึ่ ง ในสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ สถานีกระเช้า ไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด ของ
ประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิวของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง
ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม นําท่านชม วั ด ติ๊ ก กลาม เป็ น วั ด ที่ ส ร้ า งอยู่ บ นเนิ น เขาเหนื อ
ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุ ม ทุ ก
หุบเขา จากนั้นนําท่านชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษั ต ริ ย์ เ บ๋ า ได๋ จั กรพรรดิ์
องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรื อ งอํ า นาจของ
ฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทําให้จักรพรรดิ์บ๋าวได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้ ว ไม่ ไ ด้
กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย นําท่านเข้ า ชม บ้ า นเพี้ ย น (Crazy House) บ้ า นสไตล์
แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรี ย นจบสถาปั ต ยกรรมมา
จากฝรัง่ เศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” ถ้า ยั ง มี เ วลาจะนํ า ท่ า น
ไปทําบุญทีวัด Van Hanh )

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท
จากนั่นนําท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้อสิ น ค้ า
นานาชนิด ตามอัธยาศัย
พักที่ La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเท่า ระดับ 4ดาว

วันที่4

ดาลัท-สวนดอกไม้-ฟาร์มเลี้ยงชะมด-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมื อ งดาลั ท
สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รู ป ทรงและสี สั น แปลกตา
ซึ่งเป็นสายพันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมน
ติก นําท่านชม ฟาร์มเลี้ยงชะมด ดูกระบวนการผลิตกาแฟจาก
ขี้ชะมด ที่ขึ้นชื่อของเมืองดาลัท ทั้งเอกลักษ์พร้อมวิธี การเลี้ ย ง
ชะมดหลากหลายสายพันธุ์อย่างใกล้ชิด และสามารถเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณธ์กาแฟขี้ช ะมดกลั บ เป็ น ของฝากได้ จากนั้ น นํ า ท่ า น
เดิ นทา งไ ป สู่ ส น าม บิ น เมื อ ง ดา ลั ท เพื่ อ เดิ น ทา ง กลั บ สู่
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

13.35 น.

ออกเดินทางจากสนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ941

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
15.20 น.

เดินทางถึง สนามบินสุว รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่า บริการ
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

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

25-28 ต.ค.61

11,999

11,999

3,500

26-29 ต.ค.61

11,999

11,999

3,500

01-04 พ.ย.61

11,999

11,999

3,500

02-05 พ.ย.61

11,999

11,999

3,500

08-11 พ.ย.61

11,999

11,999

3,500

15-18 พ.ย.61

11,999

11,999

3,500

16-19 พ.ย.61

11,999

11,999

3,500

23-26 พ.ย.61

11,999

11,999

3,500

30 พ.ย.-03 ธ.ค.61

11,999

11,999

3,500

06-09 ธ.ค.61

12,999

12,999

3,500

13-16 ธ.ค.61

12,999

12,999

3,500

14-17 ธ.ค.61

12,999

12,999

3,500

20-23 ธ.ค.61

12,999

12,999

3,500

21-24 ธ.ค.61

12,999

12,999

3,500

27-30 ธ.ค.61

14,999

14,999

4,000

28-31 ธ.ค.61

14,999

14,999

4,000

30 ธ.ค.61-02 ม.ค.62

16,999

16,999

4,000
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อัตราค่าบริการรวม







ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
ค่ารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม







ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่า น/600 บาทต่อทิป
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง






กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พร้อมกับเตรีย ม
เอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว
การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทั ว ร์
ให้เรียบร้อยก่อนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติ ดต่ อเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนออกบั ตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง


ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน
ก่อนการเดินทาง)

หมายเหตุ





บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถทํ า กรุ๊ ป ได้ อ ย่ า งน้ อ ย 15
ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสย
ั จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่ น อกเหนื อความรั บผิ ดชอบของหั วหน้ าทั วร์ และ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

(JWSGN005) ทัวร์เ วีย ดนาม_JVN22_โฮจิมินห์ มุย เน่ ดาลัท 4วัน 3คืน (VZ)

