
#6741 ทัวรเวียดนามใต โฮจิมินห มุยเน ดาลัท 4 วัน 3 คืน
ทะเลทรายมุยเน นั่งกระเชาไฟฟาชมวิวของเมืองดาลัด *ลองเรือ
รับประทานอาหารแมนํ้าไซงอน บิน VJ
ทัวรเวียดนามใต โฮจิมินห มุยเน ดาลัท ฟานเทียต โบสถนอรทเทรอดาม
อนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห ตลาดเบนถัน ลองเรือแมนํ้าไซงอน ทะเล
ทรายมุยเน ลําธาร FAIRY STREAM นํ้าตกดาทันลา นั่งกระเชาไฟฟา





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติโฮจิมินห - โบสถนอรทเทรอ
ดาม - ศาลาไปรษณียกลาง - อนุสาวรียทานประธานโฮจิมินห - ตลาดเบนถัน - แมน้ํา
ไซงอน

  

Liberty
Hotel,
Hochiminh
City หรือ
เทียบเทา

2 เมืองมุยเน - เมืองฟานเถียต - ทะเลทรายแดง - Sand Dune-Fairly Stream - ทะเล
ทรายขาว   

Peace
Resort,
Muine หรือ
เทียบเทา

3 เมืองดาลัด - รถรางเวียดนาม - น้ําตกดาตันลา - กระเชาไฟฟาเคเบิลคาร - วัดตัก๊ลัม -
พระราชวังฤดูรอน จักรพรรดิเ์บาได - บานเพีย้น (Crazy House) - ตลาดไนทบาซาร   

La
Sapinette
Hotel,
Dalat หรือ
เทียบเทา

4 สวนดอกไมเมืองหนาว - ฟารมเลีย้งชะมดเวียดนาม - ทาอากาศยานนานาชาติดาลัด - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

27 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติโฮ
จิมินห - โบสถนอรทเทรอดาม - ศาลาไปรษณียกลาง -
อนุสาวรียทานประธานโฮจิมินห - ตลาดเบนถัน - แมน้ําไซงอน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

09.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

11.30 น. ออกเดินทางสู เมืองโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VJ802 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)

 
บาย

13.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองโฮจิมินห หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูตัวเมือง โฮจิมินห เป็น
ศูนยกลางของเศรษฐกิจหลักของประเทศเวียดนาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม โบสถนอรทเทรอดาม โบสถหลังคาสูงท่ีสรางในสมัยท่ีเวียดนามยังอยูในอาณานิคมของ ฝรัง่เศส โดยสรางเพ่ือให
เป็นโบสถประจําเมืองไซงอนและไดสรางตามตนแบบของประเทศฝรัง่เศสนําทาน ชม ไปรษณียกลาง ซ่ึงถูกสรางขึน้อยางวิจิตร
ตระการตา ชมอนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห ตัง้อยูดานหนาศาลากลาง กอสรางดวย สถาปัตยากรรมแบบฝรัง่เศส

ชม ไปรษณียกลาง ซ่ึงถูกสรางขึน้อยางวิจิตรตระการตา

ชม อนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห ตัง้อยูดานหนาศาลากลาง กอสรางดวย สถาปัตยากรรมแบบฝรัง่เศส จากน้ันนํา
ทานชอปป้ิงซ้ือของ ตลาดเบนถัน ตามอัธยาศัย

 
ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือลองไปตามแมน้ําไซงอน ชมบรรยากาศสองฟากฝ่ังยามค่ําคืนของเมืองโฮจิมินห
ซิตี ้หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพ้ืนเมืองทีบรรเลงเพลงอยางสนุกสนาน

พักท่ี Liberty Hotel, Hochiminh City หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



ทาอากาศยานนานาชาติโฮจิมินห

โบสถนอรทเทรอดาม

ศาลาไปรษณียกลาง

อนุสาวรียทานประธานโฮจิมินห

ตลาดเบนถัน

ทาอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญ้ิตถือกําเนิดขึน้เมื่อตนทศวรรษท่ี 1930 (พ.ศ. 2473-
2482) โดยรัฐบาลภายใตอาณัติของฝรัง่เศสไดสรางสนามบินขนาดเล็กขึน้ในหมูบานเติน
เซินเญ้ิต จึงเป็นท่ีรูจักในชื่อวา สนามบินเตินเซินเญ้ิต

ตัง้อยูบริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ไดรับการกอสรางตัง้แตปี พ.ศ. 2420
ใชระยะเวลาการสราง 6 ปี โบสถน้ีไมมีการประดับดวยกระจกสีเหมือนโบสถคริสตท่ีอ่ืน
เพราะไดรับความเสียหายจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สําหรับโบสถแหงน้ีไดรับการยกยองวามี
ความงดงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน เวียตนาม โดยในแตละวันมีนักทองเท่ียวมาเยือน
มากมาย ลักษณะของตัวโบสถเป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคูสี่เหล่ียมอยูดาน
บนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณท่ีงดงามของโบสถแหงน้ี ดานหนาโบสถมีรูปป้ันขนาด
ใหญสีขาวเดนเป็นสงาของพระแมมารี นักทองเท่ียวนิยมเขามาชมกันมาก เพราะเป็น
เสมือนสัญลักษณรวม อันหมายถึงการเขามาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญ
อยางหน่ึงของโฮจิมินห

ตัง้ อยูบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห ใกลกับโบสถนอรทเธอดาม ไดรับการกอสรางขึน้เมื่อ
ปี พ.ศ. 2439 เสร็จในปี พ.ศ. 2444 มีการออกแบบและกอสรางในสไตลฝรัง่เศสและได
รับการออกแบบตกแตงอยางงดงาม ดวยกระจกสี เป็นไปรษณียท่ีใหญท่ีสุดในเวียตนาม
มีความโอโถงและออนชอยทวามัน่คง จนทําใหนักออกแบบมากมายตองมาศึกษาเรียนรู
เกี่ยวกับการออกแบบตกแตงอาคาร แหงน้ี ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพแผนท่ีทาง
ทะเลโบราณ และภาพของอดีตผูนําประเทศโฮจิมินห มีการบริการทัง้การสงจดหมาย
แสตมปเพ่ือการสะสม โปสการด โทรศัพทระหวางประเทศในอัตราคาบริการมาตรฐาน
เป็นท่ีทําการไปรษณียของเมืองไซงอน หรือ เมืองโฮจิมินห ซ่ึงสรางขึน้มาโดยชาวฝรัง่เศส
ตัง้แตสมัยท่ียังอยูภายใตอํานาจ ใกลๆกับโบสถแหงไซงอน

ศาลาทําการเมืองโฮจิมินห หรือ เมื่อกอนชื่อวา Hôtel de Ville de Saïgon (ภาษา
ฝรัง่เศส) สรางเมื่อ 2445-2451 โดยชาวฝรัง่เศสในสไตลยุโรป เพ่ือเมืองไซงอน และได
ถูกนํามาเปล่ียนชื่อเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยรัฐบาลประชาชน

เป็นตลาดท่ีมีประวัติยาวนาน ซ่ึงเมื่อกอนเปนแคเพียงพอคาขางถนนท่ียืนรวมกันไกลๆ
กับแมน้ําไซงอน เป็นตลาดหลักๆของเมืองโฮจิมินห ซ่ึงถูกเปล่ียนสถานท่ีตัง้มาอยูจุด
ลาสุด และถูกตัง้ชื่อวา "ตลาดเบนถัน"

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 เมืองมุยเน - เมืองฟานเถียต - ทะเลทรายแดง - ลําธารนางฟา -
ทะเลทรายขาว

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

แมนํ้าไซงอน

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร บนเรือลองไปตามแมน้ําไซงอน

 Liberty Hotel, Hochiminh City หรือเทียบเทา

เป็นแมน้ําท่ีว่ิงผานเมืองโฮจิมินห ซ่ึงเป็นทัง้แหลงน้ําหลัก และท่ีตัง้ของทาเรือสําคัญประจํา
เมือง มีบริการลองเรือเป็นเอกลักษณของแมน้ําแหงน้ี เป็นเมืองใหญท่ีสุดของประเทศ
เวียดนาม ตัง้อยูบริเวณสามเหล่ียมปากแมน้ําโขง โฮจิมินหเป็นศูนยกลางทาง เศรษฐกิจ
ของเวียดนาม และมีการลงทุนจากตางประเทศมากถึงรอยละ 34.9 ของทัง้ประเทศ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู เมืองมุยเน เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 
บาย

นําทานเดินทางสู เมืองฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาค
ใตของเวียดนาม ระหวางการเดินทางผานชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวเวียดนาม นําทานสัมผัสอากาศบริสุทธิ ์ณ
ทาเรือมุยเน ท่ีอบอวนไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแทๆ ซ่ึงกลับเขาฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค่ําคืน

นําทานชม ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกวางท่ีมีชื่อเสียงของเมืองมุยเน
แลวนําทาน ชม “แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของน้ําและลมเป็นลําธารลึก
กวา 20 เมตร เปิดใหเห็นชัน้ของดินและทรายหลากสี ซ่ึงทัง้หมดลวนเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ

นําทานสู ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและ
ทองฟาเทาน้ัน ไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเท่ียวใชพักผอน ถายรูป และชมวิว ท่ีทานจะไดเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมหลากหลายไมวาจะเป็น เชารถจีป๊ หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนล่ืนไถลจากจาก
เนินทรายสูงกวา 40 เมตร (คาใชจายในการกิจกรรมตางๆ ไมรวมในคาบริการทัวร)

 
ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ คาใชจายในการกิจกรรมตางๆ ไมรวมในคาบริการทัวร

เมืองมุยเน
เมืองมุยเน (Mui Ne)เมืองตากอากาศชัน้ดีของประเทศเวียดนาม ตัง้อยูชายฝ่ังทะเลของ
จังหวัดบิ่ญถวน ในภูมิภาคภาคกลางตอนใต ของประเทศเวียดนาม ซ่ึงอยูหางจากเมืองโฮจิ
มินห ประมาณ 230 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ไมควรพลาดเมืองแหง
น้ีมีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดท่ีเงียบสงบ และทะเลทรายอันกวางใหญอีกดวย โดยทะเล
ทรายท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด คือ "เนินทรายสีแดง"และ "เนินทรายสีขาว"

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองฟานเถียต

ทะเลทรายแดง

Sand Dune-Fairly Stream

ทะเลทรายขาว

 บาย

อีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดบิ่ญถวน (Binh
Thuan) อีกหน่ึงจังหวัดท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของทิวทัศนและหาดทรายท่ีสวยงาม โดยจัง
หวัดบิ่ญถวนน้ันตัง้อยูทางตะวันออกเฉียงใตของเวียดนาม และอยูจากโฮจิมินหซิตีไ้ปทาง
ทิศเหนือ ประมาณ 200 กิโลเมตร ฟานเถียต”เป็นเมืองหลวงของจังหวัด Binh Thuan
อยูไมไกลจากมุยเน ท่ีมีชื่อเสียงดานทิวทัศนสวยงามแตท่ีน่ีดูเหมือนเป็นชุมชนท่ีหนาแนน
และมีความเป็นเมืองกวามุยเนพอสมควร ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นภาพผมวานาจะประ
มาณมุยเนเป็นบางแสน สวนฟานเถียตก็เปรียบเหมือนตัวเมืองชลบุรีน่ันละครับ นอก
เมืองน้ีจะเป็นเมืองริมทะเลและมีการทําประมงอยางแพรหลาย ในชวงสงครามเวียดนามท่ี
แถวน้ีเคยเป็นฐานท่ีมัน่แหงหน่ึงของกองทัพสหรัฐอีกดวยฟานเถียตเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียง
เรื่องการทําประมง จึงเห็นชาวประมงกําลังทํางานกันตลอดทัง้ชายฝ่ัง สวนใหญกําลังชวย
กันสาวอวนขึน้มาจากทะเล

ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunes) มีขนาดกวางใหญทอดตัวยาวตัง้แตริมฝ่ังทะเล
เขาไปในตัวแผนดิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 50 เฮกเตอร อุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี 27 องศา
เซลเซียส เวลาท่ีเหมาะสมในการเท่ียวชมคือชวงเชา หรือชวงหลังจาก 15.00 น. เป็นตน
ไป เพราะกระแสลมไมแรงและแดดไมรอนมากจนเกินไป

Sand Dune-Fairly Stream ธารน้ําสีแดงทางธรรมชาติ ชมความงดงามของ ชัน้ดิน ท่ี
สูงลดล่ันกัน สลับกับสีสันของดินทรายท่ีสวยงาม และทะเลท่ีแสนสงบ

ทะเลทรายขาว (White Sand Dunes) ตัง้อยูทางดานเหนือของเมืองมุยเน หางไป
ประมาณ 20 กิโลเมตร มีทะเลสาบท่ีสวยงามขนาบขางของเนินทราย เรียกวา "ทะเลสาบ
Bau Trang" ซ่ึงครอบคลุมเน้ือท่ีมากถึง 70 เฮกเตอร กวางประมาณ 500 เมตร และลึก
ประมาณ 19 เมตร ภายในทะเลสาบเต็มไปดวยดอกบัวสีสันสดใส น้ํามีความใสสะอาด
เย็นฉ่ํา สามารถเชาเรือไมพายไปรอบ ๆ หรือจะเดินเลนบริเวณรอบทะเลสาบก็ไดเชนกัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Peace Resort, Muine หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 เมืองดาลัด - รถรางเวียดนาม - นําตกดาทันลา - กระเชาไฟฟา
เคเบิลคาร - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูรอน จักรพรรด์ิเบาได -
บานเพี้ยน(Crazy House) - ตลาดไนทบาซาร

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองดาลัท เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงอันและโรแมนติคท่ีสุดและของเวียดนามเน่ืองจากตัง้อยูบนท่ีสูง
จากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีแมกระทัง้ในฤดูรอน อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 15-25
องศาเซสเซียส แวดลอมดวยขุนเขา ไร กาแฟ และสวนดอกไม อาคารบานเรือนตางๆปลูกสรางรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรัง่เศส
เน่ืองจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ไดคนพบเมืองดาลัด และเห็นวาบรรยากาศคอนขางดี ทางฝรัง่เศสจึงไดเขามา
พัฒนาและสรางเมืองดาลัด เพ่ือใหเป็นเมืองตากอากาศสําหรับชาวฝรัง่เศส

ถึงดาลัทนําทาน น่ังรถราง (Roller Coaster) ผานผืนปาอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง เพ่ือชมและสัมผัสกับ
ความสวยงามของ น้ําตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมีชื่อเสียง อีกหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยม
ของดาลัดท่ีไมควรพลาด!!

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 
บาย

นําทานสู สถานีกระเชาไฟฟา เคเบิลคารกระเชาไฟฟาแหงน้ีเป็นกระเชาไฟฟาท่ีทันสมัยท่ีสุดของประเทศเวียดนาม และมี
ความปลอดภัยสูงท่ีสุดทานจะได ชมวิวของเมืองดาลัด ท่ีมองเห็นได ทัง้เมือง ท่ีตัง้อยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม

นําทานชม วัดติก๊กลาม เป็นวัดท่ีสรางอยูบนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับ
ทิวสนท่ียืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา

จากน้ันนําทานชม พระราชวังฤดูรอน พระราชวังตากอากาศของกษัตริยเบาได จักรพรรดิอ์งคสุดทายของเวียดนาม ซ่ึงสถานท่ี
แหงน้ีเป็นพระราชวังสุดทาย ท่ีสรางขึน้ในสมัยเรืองอํานาจของฝรัง่เศส กอนท่ีจะเกิดสงครามเวียดนาม แลวทําใหจักรพรรดิบ์าว
ไดตองลีภั้ยไปอยูฝรัง่เศส แลวไมไดกลับมาเหยียบผืนแผนดินบานเกิดอีกเลย

นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ
เวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง เศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” ถายังมีเวลา
จะนําทานไปทําบุญทีวัด Van Hanh )

 
ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมเสริฟไวนดาลัท

จากน่ันนําทานเดินทางสูยาน ชอปป้ิงตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัดใหทานไดเลือกซ้ือสินคา นานาชนิด ตามอัธยาศัย

พักท่ี La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

เมืองดาลัด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ชื่อเมืองน้ันแปลวาเมืองแหงสนพันตน เอกลักษณของเมืองคือการชมตนสน และยังถูก
เรียกวาเมืองท่ีแหงใบไมผลิ เพราะอากาศท่ีไมเขากับประเทศเวียดนาม ท่ีเย็นสะบายกําลัง
ดีทัง้ปี



รถรางเวียดนาม

นํ้าตกดาตันลา

รถรางเวียดนาม (Roller Coaster) ใหทานเพลิดเพลินกับรถราง ผานผืนปาอันรมรื่น
เขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง ทาทายความหวาดเสียว

น้ําตกดาตันลา ( Datalla Water Fall ) น้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลัด ซ่ึงอยูนอกเมืองไปทาง
ทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกท่ีไมใหญมากแตมีความสวยงาม
เน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็น
จํานวนมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาไฟฟาเคเบิลคาร

วัดต๊ักลัม

พระราชวังฤดูรอน จักรพรรดิ์เบาได

บานเพี้ยน (Crazy House)

 บาย

น่ังกระเชาไฟฟา“เคเบิลคาร (Cable car)” บนเทือกเขาโรบินฮิล (Robin Hill) ชมวิวเมือ
งดาลัทจากท่ีสูงและยังสามารถน่ังไปยังวัด Truc Lam Medutation Monastery (Thien
Vien Truc Lam) ซ่ึงเป็นวัดพุทธในนิกาย ZEN แบบญ่ีป ุน

วัดตัก๊ลัมวัดพุทธในนิกายเซน แบบญ่ีป ุน ตัง้อยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง ภายในวัดมีสิ่ง
กอสรางท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวยดอกไมท่ีผลิ
ดอกบานสะพรัง่ นับไดวาเป็นวิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด

หน่ึงในตึกของจักรพรรดิเ์บาไดท่ียังดํารงไวอยู ซ่ึงพระราชวังน้ีเอาไวใชหลบรอน แตตัง้แต
พศ2593 ฝรัง่เสศไดเขามายังเวียดนาม และสถานท่ีน้ียังถูกใชเปนสถานท่ีประทับของ
พระราชา และสถานท่ีทําการ

ถูกสรางขึน้มาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว "เทพนิยาย" โดยท่ีตัว
ตึกหนาตาออกมาเหมือนตนไม และดวยการออกแบบและตกแตงภายในท่ีแปลก
ประหลาด ทําใหขึน้ชื่อเรื่องความเพีย๊น

 คํ่า



วันท่ี 4 สวนดอกไมเมืองหนาว - ฟารมเล้ียงชะมดเวียดนาม - ทา
อากาศยานนานาชาติดาลัด - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ตลาดไนทบาซาร

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พรอมเสริฟไวนดาลัท

 La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทา

ไนทมาเก็ต (Dalat at Night) ท่ีเมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดิน ไนทมาเก็ต ท่ีอยูริมถนน
เสนลางดานหนาตลาดดาลัด มีรานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาป่ันเลน มี
ศิลปินมารับวาดรูปเหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม ใหทานไดเดินเลนถายรูปกันตาม
อัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางชม สวนดอกไมเมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเมืองหนาวท่ีอวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา ซ่ึง
เป็นสายพันธ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก

นําทานชม ฟารมเลีย้งชะมด ดูกระบวนการผลิตกาแฟจากขีช้ะมด ท่ีขึน้ชื่อของเมืองดาลัท ทัง้เอกลักษพรอมวิธีการเลีย้งชะมด
หลากหลายสายพันธุอยางใกลชิด และสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณธกาแฟขีช้ะมดกลับเป็นของฝากได

จากน้ันนําทานเดินทางไปสู สนามบินเมืองดาลัท เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

บาย

13.35 น. ออกเดินทางจาก สนามบินดาลัท กลับโดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ941 (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชัว่โมง)

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สวนดอกไมเมืองหนาว

ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สรางเมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็นสวนดอกไมขนาดใหญไกล ทะเลสาบสวนหวง ประมาณ
2กิโลเมตรจากใจกลางเมือง มีดอกไมหลายชนิดใหผูเขาชมไดอ่ิมเอิบไปกับความสวยงาม

ฟารมเลีย้งชะมด เป็นฟารมเลีย้งชะมดขนาดไมใหญมาก ทานจะไดพบกับชะมดตัวเป็นๆ
หลากสายพันธุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขัน้ตอนการชงกาแฟชะมด ใหทานไดซ้ือ
กาแฟสดน่ังชิมทามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอมไปดวยธรรมชาติ และกลวยไมนานาพันธุ
ทัง้น้ีทานยังสามารถถายรูปกับชะมดไดอีกดวย



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนานาชาติดาลัด
สนามบินน้ีถูกสรางโดยชาวฝรัง่เศสเมื่อปีพศ2476 โดยเป็นรันเวยกรวด และชาวอเมริกัน
ไดมาสรางใหมเมื่อไมนานมาน้ีและเสร็จเมื่อกี 2552 โดยไมมีเท่ียวบินเยอะ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน ในกรณีน้ี

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

3. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา - ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด

การชําระเงิน
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2 - 3 วัน หลังจากทําการจองแลว

2. การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 20 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตัว๋เครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋เครื่องบินโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

2. คาท่ีพักหองคู ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

3. คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

4. คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

5. คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

6. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ

2. คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)

3. คาทําหนังสือเดินทาง

4. คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง

5. คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น วันละ 150 ตอทาน / 600 บาทตอทิป

6. ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

วีซา
PASSPORT : ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ

่ ๋ ่ ้



หากทานท่ีตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทัง้หมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางได 15 วัน กอนการเดิน

ทาง)


