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มุยเน่ - ดาลัด - โฮจมิินห ์
"อัศจรรยธ์รรมชาตเิวยีดนามใต"้ 

ผจญภยัในทะเลทราย  
และสัมผัสความสดชืน่ ณ เมอืงแหง่ดอกไม้ 
วันที ่14 - 17 ธันวาคม 2565 (4 วัน 3 คนื) 

สายการบนิไทยสมายล ์
 
 
 
 
 
 

 

 
วันแรกของการเดนิทาง   กรุงเทพฯ – โฮจิมนิห ์– เมืองมุยเน่ – ล าธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง            (1)  

 
05.30 น. พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบินไทยสมายล ์ชัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์

B พบทีมงานสขุนยิมทวัรร์ออ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ และมอบเอกสารการเดินทาง 
07.45 น.  ออกเดนิทางสู ่นครโฮจิมนิห ์ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบนิ WE 550 
09.15 น.  เดินทางถึง สนามบินโฮจิมินห ์หลงัผ่านพธีิตรวจคนเขา้เมอืงแลว้เปลีย่นการเดินทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  

ออกเดนิทางสู ่เมืองฟานเทียต (PHAN THIET) เมืองหลวงของจงัหวดับิ่นถ่วน ทางตอนใตข้องประเทศเวียดนาม 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย  เดินทางต่อสู ่ เมืองมุยเน่ (MUINE) เป็นเมืองทะเลทรายที่ตัง้อยู่ในฟานเทียต เมอืงหลวงของจงัหวดับิ่นถว่น ที่มี
ช่ือเสยีงในเรือ่งของทิวทศันแ์ละหาดทรายที่สวยงาม น าทา่นชม ล าธารนางฟ้า (FAIRY STREAM)หรอืแกรนด์
แคนยอนแห่งเวียดนาม ที่เกิดจากการกดัเซาะของน า้และลมเป็นล า
ธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้หน็ชัน้ของดินและทรายหลากส ี ซึ่ง
ทัง้หมดลว้นเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เยอืนทะเลทรายแดง (RED 
SAND DUNE) ตัง้อยูใ่กลก้บัชายหาดมยุเนม่ากที่สดุ จดุเด่นของ
ทะเลทรายแดงแห่งนีอ้ยูท่ี่สทีองของเม็ดทรายที่จะสอ่งประกายแวว
วาวเม่ือแสงสขีาวของพระอาทิตยต์กกระทบ กิจกรรมอย่างหนึ่งของ
นกัท่องเที่ยวที่เดนิทางมาถึงทะเลทรายแดง นั่นคือ การเล่นสไลเดอรบ์นสันทราย  
หมายเหตุ: กิจกรรมในทะเลทรายไม่รวมในค่าบริการ 
จากนัน้น าท่านเดินทางสูท่ี่พกัแสนสบายบนชายหาดที่ถือเป็นสดุยอดชายหาดที่สวยงามล าดบัตน้ๆ ของประเทศ
เวียดนาม ที่พกั CENTARA MIRAGE RESORT MUI NE ***** หรือเทียบเทา่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

วันที่สองของการเดนิทาง           มุยเน่ – รถจ๊ิบตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – น่ังกระเช้าสูว่ดัตั๊กลัม  (2) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่ ทะเลทรายขาว (WHITE SAND DUNES) เพื่อ น่ังรถจ๊ิบตะลุยทะเลทราย กองเนินภเูขา

ทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผืน
ทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไมไ่กลกนัมแีหลง่น า้จืด ส าหรบัใหน้กัทอ่งเที่ยวใช้
พกัผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบักิจกรรมหลากหลาย
ไม่ว่าจะนั่ง หรอืสามารถเช่าขบัรถ ATV ตะลยุเนินทราย หรอืสนกุสนานกบั
การเลน่แซนดด์นูลื่นไถลจากจากเนินทรายสงูกวา่ 40 เมตร  
หมายเหตุ: กิจกรรมในทะเลทรายไม่รวมในค่าบริการ 
ได้เวลาสมควรเดนิทางกลับสูท่ี่พกั ใหท้่านได้ผ่อนคลายกับกิจกรรมในโรงแรมตามอัธยาศัย 
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จากนัน้เดินทางทางสู ่เมืองดาลดั (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)   
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย ถึงเมืองดาลดั สวรรคก์ลางหบุเขา จากนัน้น  าท่านสูส่ถานขีึน้ กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เป็นกระเชา้ไฟฟ้า

ขนาดไม่ใหญ่มากนกั สามารถจไุด ้3-5 คนตอ่ตู ้ระหว่างที่กระเชา้น าท่านลอยฟา้ไป ระหว่างทางท่านจะไดเ้หน็ววิ
ของเมืองดาลดัแบบ 360 องศา เป็นเมืองที่สวยงาม เต็มไปดว้ยธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ ์ ผ่อนคลายในตูก้ระเชา้
และถ่ายภาพกบัววิสวยงามของเมืองดาลดั 
เดินทางสู ่วัดตั๊กลัม (TRUC LAM MONASTERY) วดัพทุธนกิายเซนแห่งดาลดั หนึ่งในสถานที่ยอดนยิมที่เมอืง
ดาลดั ที่จะตอ้งไปเยอืน ที่วดัแห่งนีเ้ป็นวดัพทุธนิกายเซนสไตลญ่ี์ปุ่ นที่ตัง้อยู่บนยอดเขา ที่เตม็ไปดว้ยป่าสน อยู่
ท่ามกลางธรรมชาติสวยงาม และอากาศเย็นสบายตลอดปี จงึเป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารค์ของเมืองดาลดัที่จะตอ้งไป
เช็คอิน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ที่พกั SWISS BELRESORT DALAT **** หรือเทียบเท่า  
 

 
 
 

 
 
วนัที่สามของการเดนิทาง ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุง่ไฮเดรนเยยี – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้าน

เพีย้น – น่ังโรลเลอรโ์คสเตอร ์– น ้าตกดาตนัลา    (3)  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

น าทา่นถ่ายรูปกบั ทะเลสาบซวนเฮอืง (XUAN HUONG LAKE) ทะเลสาบแหง่นี ้ เป็นสถานท่ีที่มนษุยส์รา้งขึน้ 
ตัง้แตปี่ ค.ศ.1919 แรกเริ่มสรา้งเพื่อกกัเก็บน า้เอาไวใ้ชใ้นเมือง เพราะดาลดัตัง้อยู่ทา่มกลางหบุเขา แต่ตอนนี ้
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ทะเลสาบซวนเฮืองเปรยีบเสมือนแม่เหลก็ที่ดงึดดูนกัท่องเที่ยวและคนทอ้งถิ่นใหม้าเดินเลน่พกัผ่อนหย่อนใจ 
ใกล้ๆ กนัจะมองเห็นคาเฟ่ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ภายในอาคารรูปทรงเหมอืนดอกอาตโิช๊ค พชืพืน้เมืองดาลดั มีขนาด
สองชัน้ มองออกไปจะเห็นวิวทะเลสาบซวนเฮืองและ LAM VIEN SQUARE อยู่ตรงหนา้  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ ทุ่งไฮเดรนเยยี (HYDENYIA GARDEN) อีกหนึ่งทุ่งดอกไม ้ ที่ไม่ควรพลาดมาถ่ายรูป
กนั ขอ้ดีของที่นี่ คอื บานตลอดทัง้ปี 

 

น าทา่นเดินทางสู ่พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ (BAO DAI SUMMER PALACE) พระราชวงัของ
กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของเวียดนาม ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 5 ปี ภายในตวัอาคารมหีอ้งภาพของพระเจา้เบ๋าได๋ พระ
มเหส ี พระโอรส พระธิดา มีหอ้งส าหรบัทรงงาน แต่บนโต๊ะส  าหรบัทรงงานกลบัมีโทรศพัทว์างไวส้องเครือ่ง อีก
เครือ่งคาดว่าจะเป็นของเหวียนวนัเทียว อดีตประธานาธิบดขีองเวยีดนามใต  ้

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน   
บ่าย น าทา่นนั่ง น่ังโรลเลอรโ์คสเตอร ์(ROLLER COASTER) สามารถนั่งไดค้นัละ 2 ท่าน สามารถบงัคบัความเรว็ได้

ดว้ยตวัเอง ท่านจะไดช้มแนวตน้สนนอ้ยใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศของ
เมืองดาลดัท่ีมคีวามเย็นตลอดปี สมัผสักบัอากาศบรสิทุธ์ิ เม่ือเดนิทาง
ถึงปลายทางท่านจะไดพ้บกบั น า้ตกดาตนัลา (DATANLA 
WATERFALL) เป็นน า้ตกในเมืองดาลดั สายลมพดัพาละอองน า้ตก

กระทบบนผิวท่าน
รูส้กึสดช่ืน
เปรยีบเสมอืนไดช้ารจ์พลงัธรรมชาติเขา้สูร่า่งกายโดยแท ้ 
บริการเคร่ืองดื่มหรือไอศกรีมเยน็ชืน่ใจที่ XUONG KEM 
HOA คาเฟ่แสนเกท๋ี่เสมือนหลุดเข้าไปในโลกแห่งดอกไม้ 
อิสระให้ท่านได้ถา่ยภาพพร้อมใช้เวลาพกัผ่อนสบายๆ 
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น าทา่นเดินทางสู ่บ้านเพีย้น (CRAZY HOUSE) บา้นเพีย้นทรง
สดุประหลาด ที่ถกูออกแบบโดย ฮงั เวียน หงา ลกูสาวของ
ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ที่ไดแ้รงบนัดาลใจในการ
ออกแบบมาจากนิทานเรือ่ง ALICE IN WONDERLAND 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารอิตาเลียน 
CHEF’S DALAT  ร้านอาหารยุโรปที่คดัสรรคว์ัตถุดิบออแก
นิคสดใหมต่ามธรรมชาติ จากคอนเซ็ปต ์FARM TO TABLE เจ้าของรางวัล ASIATOP80 VIETNAM 2021 

 ที่พัก SWISS  B  ELRESORT DALAT **** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ของการเดนิทาง เมืองโฮจิมนิห ์– วัดเทียนหาว – THE CAFE APARTMENT – ตลาดเบนถนั – สนามบนิ
โฮจิมินห ์– กรุงเทพฯ       (4)  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ใหท้า่นไดพ้กัผ่อนในโรงแรมตามอธัยาศยั เม่ือไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่สนามบิน 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในสนามบนิ 
11.50 น.    ออกเดนิทางสู ่นครโฮจิมนิห ์ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินเวียดนามแอรไ์ลน ์เที่ยวบนิ VN 1383 

12.50 น. เดินทางถึง สนามบินโฮจิมนิห ์น าทา่นสู ่ยา่นไชน่าทาวน ์ชม วัดเทียนหาว หรอื วดัเจา้แม่สวรรค ์ ถือเป็นวดั
เก่าแก่อายเุกือบ 300 ปี ซึ่งวดัแห่งนีเ้ป็นวดัจีนอนัเป็นที่เคารพบชูาของชาวเวียดนามเชือ้สายจีน สรา้งขึน้เพื่ออทุิศ
ใหก้บัแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรอื เปรยีบไดก้บัศาลเจา้แม่ทบัทิมในเมอืงไทย นอกจากนีว้ดัเทยีนหาวยงัโดดเด่นไป
ดว้ยรูปเคารพเจา้แมท่บัทิม เทพเจา้กวนอ ูและรูปเคารพ เทวรูปอื่นๆ อีกหลายองค ์
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จากนัน้น าท่านสู ่HO CHI MINH WALKING STREET สถานที่ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของคาเฟ่ ร้านอาหาร และ CO-

WORKING SPACE ที่มีชื่อว่า THE CAFE APARTMENT อาคารสดุแนวที่ไดร้บัการปรบัปรุงรโีนเวท ปรบัเปลี่ยน 

อพารต์เมนตเ์ก่า สงู 10 ชัน้ ใหก้ลายเป็นแหลง่ท่องเที่ยวสดุเก๋ ตัง้แตช่ัน้ 3-10 ใหท้า่นอิสระเพลดิเพลนิกบัการเลอืก
รา้นกาแฟที่มีเอกลกัษณข์องแตล่ะรา้น โดยแตล่ะรา้นถือไดว้่าเป็นแรงบนัดาลใจในการรงัสรรคเ์ครือ่งดื่มและขนมซึ่ง
เป็นจดุขายของตวัเอง หรือ จะเดินเลน่เลอืกซือ้สนิคา้ที่หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั อาท ิTAKASHIMAYA, SAIGON 
CENTRE , VINCOM SHOPPING CENTER เป็นตน้ 
น ำทำ่นชอ้ปป้ิงของฝำกที่ ตลาดเบนถนั (BEN THAN MARKET) เป็นตลำดขนำดใหญ่แหง่หนึง่ ใจกลำงนครโฮจิ
มินห ์ประเทศเวียดนำม อำคำรตลำดแหง่นีเ้ป็นหนึง่ในอำคำรยคุแรกสดุที่ยงัหลงเหลอือยูจ่ำกสมยัไซง่่อนและเป็น
สญัลกัษณส์ ำคญัของนครโฮจิมนิห ์โดยเป็นท่ีนิยมของนกัทอ่งเทีย่วที่มองหำสนิคำ้หตัถกรรม เครือ่งประดบั ของที่
ระลกึ รวมทัง้อำหำรในทอ้งถ่ิน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
           ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดินทำงสู ่สนามบนิเตนิเซินเญิต้ เพื่อเดินทำงกลบัประเทศไทย 
20.30 น.    น ำทำ่นเดินทำงสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบนิ WE 557 
21.55 น.  เดินทำงถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 
 

Happiness is here and now 

 

 

 

อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเครือ่งบิน เสน้ทางภายในประเทศ ชัน้ประหยดั สายการบินเวียดนามแอรไ์ลน ์เสน้ทาง ดาลดั – โฮจิมินห ์ 
ค่าที่พกั 3 คืน ในโรงแรมระดบั 4-5 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

Happy price  จ านวนข้ันต ่า 20 ท่าน 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ 35,900 บาท 
พกัหอ้งเด่ียวช าระเพ่ิม ท่านละ 8,500 บาท 
คา่ตั๋วเครื่องบิน ราคาเริ่มตน้ สายการบินไทยสมายล ์  9,000 บาท 
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ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ   
ค่าพาหนะระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ  

 ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรจ์ากสขุนิยมทวัรอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ประกนัอบุตัิเหตแุละรกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์(ผูเ้ดินทางที่
อายตุ  ่ากว่า 16 ปีและมากกว่า 75 ปี วงเงนิวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท) 
ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าตั๋วเครือ่งบิน เสน้ทางระหว่างประเทศ ชัน้ประหยดั สายการบินไทยสมายล ์เสน้ทาง กรุงเทพ – โฮจิมินห ์– กรุงเทพ  
ค่าทปิไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์
ค่าธรรมเนยีมท าหนงัสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรดี / ค่าโทรศพัท ์/ มินบิารใ์นหอ้งพกั ฯลฯ 
ค่าน า้หนกักระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบนิก าหนด 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิารในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้ว่มเดินทางนอ้ยกว่าที่

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการลา่ชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นี ้
จะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง และอื่นๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ่้ายเพิ่มเตมิที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คนืเงนิท่ีทา่น
ช าระมาแลว้ กรณีท่ีทา่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธ์ิ ในบรกิารที่ทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงลว่งหนา้ก่อนการเดินทางและ
ไดร้บัการยินยอมอยา่งถกูตอ้งจากทางบรษัิทฯเสยีก่อน  

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ่้าย กรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 

1. ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
2. ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัทา่น  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
3. เด็กทารกที่อายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสยีงรบกวนผูร้ว่มเดินทางทา่นอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
4. ท่านที่ตอ้งใชร้ถเขน็ในการทอ่งเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
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7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ เพื่อตอ่ไป หรอืกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทาง
ของกรุป๊ทวัรน์ัน้กบัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราค่าบรกิารทวัรอ์าจปรบัเปลี่ยนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบนิ 
9. รูปภาพในโปรแกรมทวัรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 
 บรษัิท สขุนิยมทวัร ์จ ากดั ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ
เปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวิสยั โดยยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หากมีเหตุ
จ าเป็นทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถกูหา้มออกนอกประเทศหรอืหา้มเขา้ประเทศ 
เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 
 
 


