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วันที 1 
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดาลัด(สนามบินดาลัด) - เมืองมุยเน่ - ลําธารนางฟ้า - 

ทะเลทรายแดง - ผ่านชมหมู่ บ้านชาวประมง     (VZ940 : 11.10-12.55) 
08.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ 

(VZ) โดยมเีจ้าหน้าทีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทกุท่านและนําท่านโหลดสมัภาระ 

11.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดาลัด โดยสายการบิน เวียดเจท็แอร์ เทียวบินที VZ940 

12.55 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

บ่าย 

 

 

 

 

จากนนันําท่านเดินทางสู ่เมืองมุยเน่ ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 

ชัวโมง) เมืองมุยเน่เป็นเมืองตากอากาศและยงัเป็นแหล่งท่องเทียวทางทะเลทีสวยงามมีชือเสียงของประเทศ

เวียดนาม ทังชายทะเลทีสวยงามและท่านยังจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งทะเลทรายตะวันออกระหว่างการ

เดินทางท่านจะได้ชืนชมวิวทิวทศัน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม   

นําท่านชม ลําธารนางฟ้า (Fairly Stream) ธารนําสีแดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงามของชนัดิน ทีสูงลดลนั

กนั สลบักบัสีสนัของดนิทรายทีสวยงาม และทะเลทีแสนสงบ   

 
จากนนันําท่านเดนิทางสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ทีเกิดจากการรวมตวักนัของทรายสีแดงจากสนิม

เหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและกิจกรรมตา่งๆ   

จากนันนําท่าน ผ่านชมหมู่ บ้านชาวประมง สมัผัสวิถีของชาวประมงกันทีฟานเถียตฮาร์เบอร์ ตงัอยู่บริเวณ

ปากแมนํ่าคาตี เป็นจดุศนูย์รวมของเหลา่เรือประมงนบัร้อยๆลําสุดลกุหลููกตา 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

ทพีัก นําคณะเข้าสู่ทีพักโรงแรม MUONG THANH HOLIDAY HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า 

พักทมุียเน่ 1 คืน 

วันที  

เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว (ไม่รวมค่ารถ) - เมืองดาลัด - นังรถรางชมนําตกดาตันลา -  

พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - นังกระเช้าชมวัดตักลัม - บ้านเพียน - ถนนคนเดินเมืองดาลัด - 

พเิศษ! ชมิไวน์แดงของดาลัด 
  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญานามซาฮาร่าแห่งเวียดนาม เป็นทะเลทรายทีมี

ขนาดใหญ่ทีสดุของประเทศ เม็ดทรายสขีาวละเอยีดคล้ายกลบัทะเลทรายทีซาฮาร่า ท่านสามารถเพลิดเพลินกบั

ทัศนียภาพทีสวยงาม นอกจากนันการนังรถจิปชมทะเลทรายก็เป็นอีกหนึงกิจกรรมทีน่าสนใจอีกด้วย  

ราคานีไม่รวมค่ากจิกรรมต่างๆอาทเิช่น 

- ขับรถ ATV 40 นาที 2,000 บาท/คัน นังได้ 1-2 คน 

- นังรถจบิชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ 1 คันนังได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท) 

 
จากนนัเดินทางกลบัสู ่เมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชวัโมง 30 นาที) ตงัอยู่ทางเหนือจากนครโฮจิ

มินห์ เป็นเมืองทีมีอากาศเย็นตลอดทงัปี เพราะเป็นทีราบสูงขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่าระดบันําทะเลกว่า 1,500 

เมตร ทําให้อากาศโดยเฉลียทงัปีอยู่ทีเพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมยัก่อนชาวฝรังเศสนิยมมาสร้างบ้านพกั

ตากอากาศทีเมืองนีเป็นจํานวนมากทําให้ทวัเมืองมีบ้านพักของราชการชาวฝรังเศสหลงเหลืออยู่จํานวนมาก 

นบัเป็นเมอืงทมีีเสน่ห์อย่างยิงสําหรับนกัท่องเทียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย นําท่านเดินทางไปชม นําตกดาตันลา (Datanla Waterfall) นําตกทีสวยทีสุดในดาลดั ซงึอยู่นอกเมืองไปทาง

ทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร นําตกดาตนัลาเป็นนําตกทีไม่ใหญ่มากแตมี่ความสวยงาม เนืองจากสภาพแวดล้อม

ตา่งๆทีเกือหนนุทําให้มนีกัท่องเทียว  แวะมาเทียวชมกนัเป็นจํานวนมากโดยท่านจะได้สนุกกบัการ นังรถราง ลง

ไปดนํูาตกท่านจะรู้สกึตืนเต้นประทบัใจ   
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ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ ตงัอยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตรพระราชวัง

ฤดูร้อนของจกัรพรรดิเบ๋าได่ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามได้รับการออกแบบและปลุกสร้างอยู่ใต้ร่มเงา

ของทิวสนใหญ่ซงึพระราชวงัแห่งนีใช้เวลาการก่อสร้างถงึ 5 ปีโดยเริมก่อสร้างเมือปี พ.ศ. 2476 ซึงภายในตวัตกึ

มีห้องภาพของพระเจ้าเบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีห้องสําหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจ้าเบ๋าได่ 

เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพํานกัยังประเทศฝรังเศสพระราชวงัแห่งนีจึงกลายเป็นทีพักของเจ้าหน้าที

พรรคคอมมิวนิสต์ 

 
นําท่าน นังกระเช้าไฟฟ้า เพือขึนชมทิวทัศน์ทีสวยงามของดาลทัจากมุมสูงสําหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี เป็น

ระบบกระเช้าทีทันสมัยทีสุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสงูเพือชมความงดงามของทะเลสาบ

พาราไดซ์หรือ เตวียนลมั (Tuyen Lam Lake) ตงัอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองดาลดัประมาณ 5 กิโลเมตร 

ทะเลสาบพาราไดซ์ หรือ ตู้ เหยีนลมั เป็นสถานทีทีเหมาะในการมาพักผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียว

มรกตกับทิวสนทียืนต้นตระหง่านปกคลมุทุกขนุเขาการนงัเคเบลิคาร์ สามารถมองเห็นเมืองดาลดัได้ทงัเมือง เห็น

ป่าอนังดงาม   

เมือขึนมาบนเขาเฟืองฮว่างท่านจะได้ชม วัดตักลัม เป็นวัดพุทธในนิกายเซนแบบญีปุ่ น ภายในบริเวณวัด

นอกจากจะมีสิงก่อสร้างทีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยงัมีการจัดทศันียภาพโดยรอบด้วยสวน

ดอกไม้ทีผลิดอกบานสะพรัง นบัได้วา่เป็นวิหารซงึเป็นทีนิยมและงดงามทีสุดในดาลดั   

นําทา่นเข้าชม บ้านเพียน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆ ทีออกแบบโดยฝีมือลกูสาวประธานาธิบดีคนที  

ของเวียดนาม ซึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรังเศสได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรืองดัง “Alice in 

Wonderland” 

 
คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร (พเิศษกับการลมิรสของไวน์แดงดาลัด) 
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อัตราค่าบริการ : สุดคูล...บินตรงดาลัด มุยเน่  วนั  คืน BY VZ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 

พกักับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 

(เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พกัเดยีว 

ท่านละ 

วนัที 26-28 มิ.ย. 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ  ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ ,  บาท ราคานีรวมรายการทัวร์ ตัวเครืองบิน 

 

ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถินและคนขบัรถ รวม ,  บาท /ท่าน/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ทดีูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

เงอืนไข 

 ท่านสามารถช้อปปิงที ถนนคนเดินเมืองดาลัด เพือเลือกซือเลือกหาของฝากสําหรับคนทีท่านรัก 

ทพีัก นําคณะเข้าสู่ทพีักโรงแรม RIVER PRINCE HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทยีบเท่า พัก 1 คืนทดีาลัด 

วันที  
เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ดาลัด(สนามบนิดาลัด) - กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณ

ภูม)ิ (VZ941 : 13.35-15.20) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

 

ตอ่จากนนันําท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้างขนึโดยจกัรพรรดเิบ๋าได๋ บนเนือทีกว้างใหญ่ สืบเนือง

จากเมืองดาลดั ได้รับ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนีจึงเป็นสถานที ทีรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ

ของเมืองดาลดัไว้อย่างมากมาย ทงัไม้ดอก ไม้ประดบั ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซงึดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะ

ส่งออกจากเมืองดาลดัทงัสิน  

 
สมควรแก่เวลานําท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินดาลัด เพือเดินทางกลบัสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.35 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดเจท็แอร์ เทียวบินที VZ941 

15.20 น. คณะเดินทางถงึ สนามสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 
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**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุดวิสยัต่างๆที

ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นสําคญั*** 

 

***หากท่านทีต้องออกตวัภายใน (เครืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตวัเนืองจาก

สายการบนิอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

หมายเหตุ 

สําหรับผู้ เดินทางทีอายไุม่ถงึ  ปี และไม่ได้เดินทางกบับดิา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํากว่า  เดือน หรือ 

 วนั ขึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํา  หน้า 

 

เงอืนไขการจอง 

. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา ,  บาทพร้อมกับเตรียม

เอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน -  วนัหลงัจากทําการจองแล้ว 

. การชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า  วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนกําหนดเนืองจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพกัและตวัเครืองบินมิฉะนนัจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั คืนค่าใช้จ่ายทงัหมด 

. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง -  วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ ,  บาท 

. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า -  วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทงัหมด 

. สําหรับผู้ โดยสารทีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ยืนวีซ่าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามดัจําทงัหมด 

. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอืนทีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษทัต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมดั

จําตวัในกรณีทีไมส่ามารถเดินทางได้ 

. กรณีท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกั

ค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเกิดขนึจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตวัเครืองบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทาง

เมอืงนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกัเก็บค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล้วกับท่านเป็นกรณี

ไป 
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. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าทีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทงัหมด 

 

อัตราค่าบริการนีรวม 

.  ค่าตวัโดยสารเครืองบนิไป-กลบั ชนัประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลียนระดับชนัทีนงัจากชนัประหยัดเป็นชนัธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร

สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง  วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพืออัพเกรดต้องกระทําทีเคาน์เตอร์

สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านนั  

.  ค่าทีพกัห้องละ -  ท่าน ตามโรงแรมทีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

.  เจ้าหน้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 

.  ค่านําหนกัสมัภาระรวมในตวัเครืองบนิ [นกสกู๊ต  กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์  กิโลกรัม / การบนิไทย  กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน  ใบใบละไมเ่กิน  กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภยัเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละ

สายการบนิทีมีการเรียกเก็บ 

.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ , ,  บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัิเหตวุงเงนิท่านละ ,  บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  

เพมิเติมกบัทางบริษัทได้ ** 

- เบียประกนัเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วนั] 

- เบียประกนัเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วนั] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทีมีอายมุากกว่า  หรือน้อยกว่า  ปี ** 

 [รักษาพยาบาล  ล้าน, รักษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอบุตัิเหต ุ  ล้านบาท] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทีมีอายนุ้อยกว่า  หรือมากกว่า  ปี ** 

 [รักษาพยาบาล  ล้าน, รักษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอบุตัิเหต ุ .  ล้านบาท] 

.  ภาษีมลูค่าเพมิ % และหกั ณ ทีจ่าย % 

 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 

.  ค่าทําหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์  

.  ค่าภาษีนํามนั ทีสายการบนิเรียกเก็บเพิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตวัเครืองบนิ 

.  ค่าทิปมคัคุเทศก์และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน 


