
 

วฒันา  คลงัจันทร์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว บิน ไป - กลบั จากปักษ์ใต้ สู่ เวยีดนามใต้ 
“ เมืองต่างอากาศ ดาลดั เมืองทะเลทราย มุยเน่ เมืองหลวงประเทศเวยีดนาม นครโฮจิมินห์ซิตี ้” 

ดาลดั - สวนดอกไม้ - พระราชวังเบ๋าได๋ - เมืองมุยเน่ ทะเลทราย - โฮจิมินห์ซิตี ้- ท าเนยีบโรดม - ล่องเรือหรู แม่น ้าไซ่ง่อน 
รอบที่ 1 วันที่ 3 - 7 มี.ค. // รอบที่ 2 วันที่ 22 - 26 มี.ค. // รอบที่ 3 วันที่ 7 - 11 เม.ย. // รอบที่ 4 วันที ่19 - 23 เม.ย. (2566) 
วันท่ี 3 มีนาคม // 22 มีนาคม // 7 เมษายน // 19 เมษายน 2566 
06.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่สนามบินกระบี่ เน่ืองจากบินตรงไฟทเ์ชา้  
สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ และต่อเคร่ือง บินตรง 11.15 น. สู่ เวียดนามใต้  
 สมาชิก ตรัง, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร วฒันาทวัร์ 

สามารถจดัรถบริการส่งสนามบินกระบ่ี แต่ออกค่าบริการรถ 
โดยคิดเฉล่ียเท่ากนั ( ขากลับ บินตรงสู่จังหวัดท่าน ได้เลย ) 

07.25 น. ออกเดินทางจาก สนามบินกระบ่ี สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ  
ทานอาหารเท่ียง ศูนยอ์าหาร ชอ้ปป้ิงสินคา้สุวรรณภูมิ ตามอธัยาศยั 
11.15 น. บินตรง เวียดเจ็ท VZ940 สู่ สนามบินดาลดั เวียดนามใต ้
➢ ต่อรถทวัร์ปรับอากาศท่องเท่ียว เมืองต่างอากาศดาลดั 

ชม น ้าตกดาตันลา ความสวยงดงามและมีหลายชั้น น ้าตกอายุกวา่ 
100 ปีแห่งน้ีเต็มไปดว้ยตน้ไมสี้สันมากมาย 

18.30 น. ทานอาหารเยน็ หอ้งอาหาร ดาลดั.....................บริการม้ือท่ี 1 
➢ ชม ตลาดกลางคืน ดาลัด ชอ้ปป้ิงเมืองหนาว ตามอธัยาศยั 
➢ เขา้ท่ีพกัโรงแรม Mai Vang Hotel หรือเทียบเท่า ดาลดั (คืนที่ 1) 

วันท่ี 4 มีนาคม // 23 มีนาคม // 8 เมษายน // 20 เมษายน 2566 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ หอ้งอาหาร โรงแรม.................บริการม้ือท่ี 2 
07.00 น. ชม พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ ภายใน ประกอบ
ไปดว้ยหอ้งนอนของกษตัริย ์พระมเหสีหลายองค ์พระโอรสพระธิดา 
หอ้งท างาน และหอ้งนัง่เล่น พร้อมถ่ายรูป โดยใส่ชุดเป็นองคก์ษตัริย์
และพระมเหสี ตามอธัยาศยั 
➢ น่ังกระเช้าไฟฟ้า ท่ีทนัสมยัท่ีสุดของประเทศเวียดนาม พร้อมชม

วิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองดาลดั จากมุมสูง พร้อมชมความ
งดงามของ ทะเลสาบเตวียนลาม ซ่ึงแวดลอ้มไปดว้ยทิวสน และ
พรรณไมเ้รียงรายบนเนินเขา ท่ามกลางอากาศเยน็สบาย  

➢ นมสัการพระพุทธรูปนิกายเซน วัดตรัคลาม บนยอดเขา ชมวิว
ทิวทศัน์ ถ่ายภาพความประทบัใจท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมเ้มืองหนาว 

➢ ชมบรรยากาศสุดแฟนตาซี Crazy House บ้านแปลกประหลาด
แห่งดาลดั ตวับา้นทั้ง 5 ชั้น มีทั้งโซนป่าไมท่ี้เป็นไมเ้ล้ือยสุดเก๋ 
ทางเดินท่ีดูลึกลบัต่ืนตา น่าขนลุกและน่าต่ืนเตน้ในเวลาเดียวกนั 
ทุกซอกทุกมุมคือความแปลกและแตกต่างท่ีสรรค์สร้างออกมา
อยา่งฉลาด กลายเป็นความอาร์ตท่ีสวยงามไม่มีใครเหมือน 

11.30 น. ทานอาหารเท่ียง หอ้งอาหาร เมืองดาลดั...........บริการม้ือท่ี 3 

➢ ชม สวนดอกไม้ เมืองหนาว สัมผสัดอกไม้เมืองหนาว ท่ีอวด
โฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา ให้เพลิดเพลิน จากนั้ นชม  
หุบเขาแห่งความรัก  (Love Valley)  เป็นหุบเขาท่ีปกคลุมดว้ย
ตน้สนและมีทะเลสาบอยูบ่ริเวณกลางหุบเขา สุดโรแมนติก 

➢ ชมหัตถกรรมขึ้ นช่ือของ หมู่บ้านปักผ้า ประเทศเวียดนาม       
ชมความงามของผา้ปักลายต่างๆ ท่ีสวยงามสมจริง พร้อมทั้งชม
การสาธิตการปักผา้โดยสาวงามเวียดนาม 

18.30 น. ทานอาหารเยน็ หอ้งอาหารเมืองดาลดั..............บริการม้ือท่ี 4 
➢ จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม Mai Vang Hotel  (คืนที่ 2)  

วันท่ี 5 มีนาคม // 24 มีนาคม // 9 เมษายน // 21 เมษายน 2566 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ หอ้งอาหาร โรงแรม.................บริการม้ือท่ี 5 
07.00 น. เดินทาง สู่ หาดทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของทราย
สีจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกวา้ง จากนั้นชมหมู่บ้านชาวประมง 
พื้นเมืองและเรือกระดง้วงกลม เอกลกัษณ์ของชาวเมือง 
➢ จากนั้น เดินเทา้แช่น ้า ล าธารแปลกตาของ Fairy Stream  

12.00 น. ทานอาหารเท่ียง อาหารทะเลสดๆ เมืองมุยเน่...บริการม้ือท่ี 6 
13.00 น. ออกเดินทาง ประมาณ 30 กม. ชมไฮไลท ์ท่ีสุดของเมืองมุยเน่ 
หาดทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวท่ีสูงกวา่ 40 เมตร ใหญ่โตอลงัการณ์ 
สุดขอบฟ้า เหมือนทะเลทรายสะฮาร่า (อาหรับ)  
17.00 น. ชม เมืองมุยเน่ วิวทิวทศัน์ เมืองชายหาดริมทะเล  
18.00 น. ทานอาหารเยน็ หอ้งอาหาร เมืองมุยเน่.............บริการม้ือท่ี 7 
➢ เขา้ท่ีพกัโรงแรม Tien dat hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 

วันท่ี 6 มีนาคม // 25 มีนาคม // 10 เมษายน // 22 เมษายน 2566 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ หอ้งอาหาร โรงแรม.................บริการม้ือท่ี 8 
07.00 น. อ าลาเมืองมุยเน่ ออกเดินทาง สู่ เมืองหลวงนครโฮจิมินห์ซิต้ี 
➢ ชม วัดวินห์เงียม สถาปัตยกรรมทางศาสนาขนาดใหญ่ท่ีสุด 

ประจ าเมืองหลวงนครโฮจิมินห ์
➢ ชม โบสถ์นอร์ธเทอดาม อายกุวา่ 100 ปี นบัเป็นสถาปัตยกรรมท่ี

สมบูรณ์แบบ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ ท่ีมาพร้อม
ชาวฝร่ังเศส จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 

11.00 น. ทานอาหารเยน็ หอ้งอาหาร เมืองหลวง............บริการม้ือท่ี 9 
13.00 น. ชม อาคารไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบ 
โคโลเนียล ฝร่ังเศลท่ีงดงาม  

ใบอนุญาตเลขท่ี 41/00304 www.wattanatour.com 



➢ ชม ท าเนียบ อดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้  (ท าเนียบโรดม) 
สถานท่ีท างานของประธานาธิบดี ในสมยัก่อน 

➢ ช้อปป้ิง ตลาดเบ๊นถั่ญ ศูนยร์วมของฝากท่ีระลึก อาทิ เส้ือผา้ 
รองเทา้ ผา้ปัก สไตลเ์วียดนาม , อ่ืนๆ 

18.00 น. - 20.00 น. ทานอาหารค ่าสุดหรู บนเรือล าใหญ่ ล่องไปตาม
แม่น ้าไซ่ง่อน พร้อมชมบรรยากาศอ่าวโฮจิมินห์ แสง สี ในยามค ่าคืน 
คลอเสียง เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง เวียดนาม.....................บริการม้ือท่ี 10 

 
 

 
➢ เขา้ท่ีพกัโรงแรม Sen Viet หรือเทียบเท่าใจกลางเมือง (คืนที่ 5) 

วันท่ี 7 มีนาคม // 26 มีนาคม // 11 เมษายน // 23 เมษายน 2566 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม..................บริการม้ือท่ี 11 
08.00 น. ชมวดัจีนโบราณ วัดเทียนหัว ชมความผสมผสานระหวา่ง
อารยะธรรมจีน กบั เวียดนาม พร้อมบูชาเจา้แม่ทบัทิม, เทพเจา้กวนอู
และ เทพเจา้แห่งความโชคดี ก่อนออกเดินทาง สู่ สนามบินโฮจิมินห์ 
11.30 น. บินกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินท่ี เวียดเจ็ท VJ 803 
➢ ทานอาหารเท่ียง บัญ๊หม่ี ขนมปังฝร่ังเศลพ้ืนเมือง มีใส่หลากหลาย

ไข่ดาว เน้ือหมูป้ันกอ้น หมูแดง หมูหยอ็ง แฮม.......บริการม้ือท่ี 12 
13.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ บินต่อกลบัปักษใ์ต ้สนามบินตรัง // 
 สนามบินสุราษฎร์ // สนามบินกระบ่ี // สนามบินนครศรีธรรมราช 
➢ ถึงปักษใ์ต ้โดยสวสัดิภาพปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ผู้เดินทางต้องมีหนังสือเดนิทางส่วนบุคคล (พาสปอร์ต) 
ราคานีไ้ม่รวม ค่าธรรมเนยีมทิปไกด์และคนขับรถเวียดนาม 

คุณภาพ ความไว้ใจ ที่ให้เราบริการ และบอกต่อกนัมานานกว่า 30 ปี : วัฒนา คลงัจันทร์ ทัวร์ 

จัดโดย วฒันา คลงัจันทร์ ทัวร์  โทร. 075 - 572093 , 081 - 9565574 
 

 

1. รถทวัร์ปรับอากาศท่องเท่ียวประเทศเวียดนาม  
2. รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั ( 4 ไฟท์บิน ) ตรัง,กระบี่,นครศรีฯ, 

สุราษฎร์ฯ - กรุงเทพ  // กรุงเทพ - ดาลดั // โฮจิมินห์ - กรุงเทพ 
กระเป๋าขึน้เคร่ืองฟรี 7 กก. ขนาด 36 ซม. x 56 ซม. x 23 ซม (20น้ิว) 
หากตอ้งการน ้าหนกัโหลดเพิ่ม ขาไป 20 กิโล : เพิม่ 1,300 บาท  
ขากลับ  20 กิโล : เพิม่ 1,300 บาท ( ซ้ือคนเดียว โหลดรวมกันได้ )   

3. รวมค่าท่ีพกัโรงแรมประเทศเวียดนาม 4 คืน พกัห้องละ 2 ท่าน 
4. รวมค่าบตัรเขา้ชม ทุกอยา่งตามรายการ ค่ากระเชา้ลอยฟ้าดาลดั 

ค่าเขา้ชมพระราชวงัฤดูร้อน, ค่าสวนดอกไมเ้มืองหนาว หุบเขาแห่ง
ความรัก ดาลดั, ค่าล่องเรือชมแสงสีนครหลวงโฮจิมินห์  

5. รวมค่าอาหารบริการตามรายการ 12 มื้อ พร้อมอาหารว่าง 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ตลอดการเดินทาง 
7. ไกดไ์ทย, ไกดเ์วียดนาม และทีมงานวฒันาทวัร์เตม็ใจบริการ 

คิดค่าบริการ ตามรายการเพยีงท่านละ 26,700 บาท 
(เด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 22,000 บาท) 

เร่ิมต้นจากกรุงเทพ ค่าบริการเพยีงท่านละ 24,000 บาท 
 

 ด้านบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 


