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เวียดนามใต ้โฮจิมินห-์ดาลทั-มุยเน่ 4วนั 3คืน 

(THAI LION AIR) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

05.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่
SL176 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 
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07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงโฮจมินิห ์หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านสูต่ัวเมอืง
โฮจมินิห ์เมอืงใหญ่อันดับหนึง่ของประเทศเวยีดนาม ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณดนิดอนสามเหลีย่ม
ปากแมน่ ้าโขง เป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (เมนเูฝอ เวยีดนาม) 
น าท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สรา้งในสมัยที่เวยีดนามยังอยู่ใน
อาณานคิมของ ฝร่ังเศส โดยสรา้งเพื่อใหเ้ป็นโบสถ์ประจ าเมอืงไซ่ง่อนและไดส้รา้งตาม
ตน้แบบของประเทศฝร่ังเศส น าทา่นชม ไปรษณียก์ลาง ซึง่ถกูสรา้งขึน้อยา่งวจิติรตระการ
ตา ชมอนุสาวรยีท์า่นประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ตัง้อยู่ดา้นหนา้ศาลากลาง ก่อสรา้งดว้ย 
สถาปัตยากรรมแบบฝร่ังเศส น าท่านชมท าเนยีบอสิรภาพ เคยเป็นท าเนียบของอดีต
ประธานาธบิดีเวยีดนามใต ้และท าเนียบของผูว้่าการฝร่ังเศสที่
เรยีกวา่ท าเนียบโนโรโดม ถูกระเบดิท าลายใน พ.ศ. 2506 แลว้
ไดม้กีารสรา้งอาคารขึน้ใหมใ่หช้ือ่วา่ท าเนียบอสิรภาพ ออกแบบ
โดยโงเวยีดทู ทุกวันนี้เปิดเป็นพพิธิภัณฑ์ใหเ้ขา้ชมได ้ชัน้ล่าง
เป็นหอ้งจัดเลีย้ง หอ้งโถงใหญท่ีรั่ฐบาลเวยีดนามใตป้ระกาศยอม
แพ ้ชั ้นสองเป็นหอ้งรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง 
หอ้งพักของประธานนาธบิดเีหงยีนวันเทยีว หอ้งอาหาร หอ้งสวด
มนตค์าทอลกิ ชัน้สามเป็นหอ้งรับรองของภรยิาประธานาธบิด ีชัน้
สีเ่ป็นหอ้งฉายภาพยนตส์ว่นตัวและลานจอดเฮลคิอบเตอรซ์ ึง่มอง
ลงไปขา้งล่างจะเห็นทวิทัศน์งดงามของถนนเลหย่วนไดช้ัดเจน 
น าท่านเดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมอืงมุยเน่ เมืองชายหาดรมิทะเล (ระยะทาง
ประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.)  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟานเทยีต เป็นเมอืง
ชายทะเลตากอากาศและแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ี
ความสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้อง
เวียดนาม ระหว่างการ เดินทางผ่านชม
ธรรมชาตแิละวถิีชีวติความเป็นอยู่ของชาว
เวียดนาม น าท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ ์ณ 
ท่าเรอืมุยเน่ ที่อบอวนไปดว้ยบรรยากาศ
แบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ัง
หลังออกหาปลาในยามค ่าคืน น าท่านชม 
ทะเลทรายแดง  ที่เก ิดจากการรวมตัวกัน
ของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งที่มชี ือ่เสยีงของเมอืงมุยเน่ แลว้น าท่าน ชม 
“แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะ
ของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร 
เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่
ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน าท่าน
สู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภูเขาทรายสขีาว
กระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา มองไปทาง
ไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ 
ไม่ไกลกันมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซสิ) ส าหรับ
ใหนั้กท่องเที่ยวใชพั้กผ่อน  ถ่ายรูป และชม
วิว  ที่ท่านจะได เ้พลิดเพลินกับกิจกรรม
หลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ ป หรือรถ 



 

 

JVN07A-โฮจิมินห์-ดาลทั-มยุเน ่4วนั SL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

ATV ตะลยุเนนิทราย หรอืสนุกสนานกับการเลน่แซนดด์นูลืน่ไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่ 
40 เมตร (คา่ใชจ้า่ยในการกจิกรรมตา่งๆ ไมร่วมในคา่บรกิารทัวร)์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Peace Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที2่ ฟานเทยีต-ดาลทั-น า้ตกดาทนัลา-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงอันและโรแมนตคิทีส่ดุและของ
เวยีดนามเนื่องจากตัง้อยูบ่นทีส่งูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็น
สบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทัง้ในฤดูรอ้น อุณหภูมเิฉลีย่ประมาณ 15-25 องศาเซสเซยีส 
แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้
อ าค า ร บ ้า น เ รื อ นต่ า ง ๆปลู ก ส ร ้า ง รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมฝร่ังเศส เนื่องจากในสมัยอาณา
นคิม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมอืงดาลัด และ
เห็นวา่บรรยากาศคอ่นขา้งด ีทางฝร่ังเศสจงึได ้ เขา้
มาพัฒนาและสรา้งเมอืงดาลัด เพื่อใหเ้ป็นเมือง
ตากอากาศส าหรับชาวฝร่ังเศส ถงึดาลัทน าท่าน 
น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอันร่ม
รื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและ
สัมผัสกับความสวยงามของ น ้าตกดาทนัลา 
(Thac Datanla) น ้าตกขนาดไมใ่หญม่ากแตม่ชีือ่เสยีง อกีหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วยอด
นยิมของดาลัดทีไ่มค่วรพลาด!! 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นีเ้ป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีทั่นสมัย

ทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสงูทีส่ดุทา่นจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ที่
มองเห็นได ้ทัง้เมอืง ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาอันสวยงาม  น าทา่นชม วดัต ิก๊กลาม เป็นวัด
ทีส่รา้งอยู่บนเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม 
แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิ
สนทีย่นืตน้ตระหงา่นปกคลมุทกุหบุเขา จากนัน้น า
ท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวังตาก
อากาศของกษัตรยิเ์บ๋าได๋ จักรพรรดิอ์งคส์ดุทา้ย
ของเวียดนาม ซึง่สถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวัง
สดุทา้ย ทีส่รา้งขึน้ในสมัยเรอืงอ านาจของฝร่ังเศส 
ก่อนที่จะ เกิดสงครามเวียดนาม  แลว้ท าให ้
จักรพรรดิ์บ๋าวไดต้อ้งลี้ภัยไปอยู่ฝร่ังเศส แลว้
ไม่ไดก้ลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบา้นเกิดอีกเลย น าท่านเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy 
House) บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนที่ 2 ของเวยีดนาม 
ซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง ่เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice in 
Wonderland” ถา้ยังมเีวลาจะน าทา่นไปท าบญุทวีดั Van Hanh ) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
  จากน่ันน าท่านเดนิทางสูย่า่น ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัทใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 
พักที ่Vietsopetro Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

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

น าท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของ
เมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มืองหนาวที่อวดโฉม 
รูปทรงและสสีันแปลกตา ซึง่เป็นสายพันธ ์มาจาก
ยโุรปสมัผัสกับบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ จากนัน้
น าทา่นเดนิทางไปสูน่ครโฮจมินิห ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านอิสระท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถนั ตาม
อัธยาศัย ของฝากของที่ระลึก สนิคา้เครื่องใช ้
ตา่งๆ รวมไปถงึสนิคา้พืน้เมอืงเวยีดนาม 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อ่น ชมบรรยากาศสอง
ฟากฝ่ังยามค า่คนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกับวงดนตรพีืน้เมอืงที
บรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 
พักที ่Liberty Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที4่ โฮจมินิห-์กรงุเทพฯ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (แบบกลอ่ง) 
07.55 น. ออกเดินทางจากโฮจิมินห์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออ้นแอร  ์เที่ยวบินที ่

SL177 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 
09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 
15-18 ก.ย.60 9,999 9,999 3,500 

21-24 ก.ย.60 9,999 9,999 3,500 

22-25 ก.ย.60 9,999 9,999 3,500 

28 ก.ย.-01 ต.ค.60 9,999 9,999 3,500 

29 ก.ย.-02 ต.ค.60 9,999 9,999 3,500 

05-08 ต.ค.60 9,999 9,999 3,500 

06-09 ต.ค.60 9,999 9,999 3,500 

12-15 ต.ค.60 11,999 11,999 3,500 

13-16 ต.ค.60 11,999 11,999 3,500 

19-22 ต.ค.60 9,999 9,999 3,500 

20-23 ต.ค.60 12,999 12,999 3,500 

21-24 ต.ค.60 12,999 12,999 3,500 

22-25 ต.ค.60 12,999 12,999 3,500 

23-26 ต.ค.60 12,999 12,999 3,500 

24-27 ต.ค.60 12,999 12,999 3,500 

25-28 ต.ค.60 12,999 12,999 3,500 

26-29 ต.ค.60 12,999 12,999 3,500 

27-30 ต.ค.60 12,999 12,999 3,500 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 



 

 

JVN07A-โฮจิมินห์-ดาลทั-มยุเน ่4วนั SL 
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 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่

พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล

คณะทัวรทั์ง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง

นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 


