
 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ชมสวนดอกไมเ้มืองหนาว เที�ยวนํ�าตก สนุกสนานกบัการนั �งรถราง พรอ้ม
ตะลยุทะเลทรายขาวและแดง จบิไวนด์าลดั 

พกัโรงแรมดาลดั & ดาว / มุยเน่ ) ดาว 
 

กาํหนดการเดินทาง: สิงหาคม ,&-, - มีนาคม ,&-) 
วนัแรก  กรุงเทพ–ดาลดั–มุยเน่-ลาํธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บา้นชาวประมง (ผ่านชม) 
0@.)0 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการบิน 

Vietjetair โดยมีเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
NN.NO น.     นาํทา่นเดินทางสู ่เมืองดาลดั โดยเที�ยวบินที�  VZ940 



 

   

 

  

  

  

 

 

12.&5น  เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลดั นําท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง เมนูเฝอ 
  จากนั!นนําท่านเดินทางสู่มุยเน่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ) ชม) 

นําท่านชม “แกรน   ด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลําธาร FAIRY 
STREAM ที*เกิดจากการกดัเซาะของนํ!าและลมเป็นลาํธารลึกกว่า /0 
เมตร เปิดใหเ้ห็นชั!นของดินและทรายหลากสี ซึ*งทั!งหมดลว้นเกิดขึ! น
เองตามธรรมชาติ จากนั!นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที*เกิดจาก
การรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนกลายเป็นลานทรายกวา้งที*มีชื*  
อเสียงของเมืองมุยเน่ จากนั!นนําท่านเขา้สู่ หมู่บา้นชาวประมง (ผ่าน
ชม) สถานที*ท่องเที*ยวแห่งนี!  จะเป็นการท่องเที*ยวเชิงวิถีชีวิต ของชาวมุยเน่ สมัผสัวีถีการหาสตัวท์ะเล แลว้
เอามาขึ! นฝั*งบริเวณนี!  ชาวบา้นที*หามาได ้ก็จะเอาสตัวท์ะเล ขึ! นมาคดัแยก ชนิด ขนาด ใหเ้ราไดเ้ห็นกนัริม
ชายหาดเลยครบั แลว้อีกอยา่ง บริเวณนี! ตอนเชา้ๆ จะมีชาวบา้นและนักท่องเที*ยวมาจบัจ่ายซื! อสตัวท์ะเลกนั
เยอะมากๆ เรียกไดว้า่ เป็นตลาดเชา้ที*คึกคกั ที*ตอ้งลองมาเดินอีกที*หนึ*ง ในมุยเน่เลยละครบั  

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  
นาํทา่นเขา้สูที่�พกัเมืองมุยเน่ โรงแรม Peace, Paris, Nam Hai ระดบั ) ดาว (ตดิรมิทะเล) 

วนัที�สอง   ทะเลทรายขาว – นํ�าตกดาทนัลา (รวมรถราง) – พระราชวงัฤดรูอ้น – นั �งกระเชา้ไฟฟ้า วดัตัก̀ลมั – 
บา้นเพี� ยน - ชอ้ปปิ� งตลาดไนทบ์ารซ่์า 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที� โรงแรม     
  จากนั!นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่าง

ตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอันกวา้งใหญ่  และทอ้งฟ้า
เท่านั!น ไม่ไกลกันมีแหล่งนํ! าจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนั้กท่องเที*ยวใช้
พักผ่อนถ่ายรูปและชมวิว ซึ*งจะทําให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถจี= ปหรือ รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกบัการเล่นแซนด์ดูน
ลื*นไถลจากจากเนินทรายสูงกวา่ 40 เมตร (กิจกรรมตา่งๆและค่าทิป ยงัไม่รวมในรายการ) จากนั!นนํา
ท่านเดินทางกลบัเมืองดาลดั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ )-cชม) 

เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร   
  นําท่านนั*ง รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มรื*นเขียวชอุ่มลงสู่หุบ

เขาเบื! องล่างเพื*อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ นํ� าตกดาทันลา 
(ThacDatanla)นํ! าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื*อเสียงอีกหนึ* งในสถานที*
ท่องเที*ยวยอดนิยมของดาลดัที*ไม่ จากนั!นนําท่านเขา้ชม พระราชวังฤดู
รอ้น ที*ประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศ
เวียดนามในยามที*พระองคเ์สด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ที*นี*
นับวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยที*สรา้งขึ! นในสมยัฝรั *งเศสเรืองอาํนาจอีก



 

   

 

  

  

  

 

 

ดว้ย!! จากนั!นนําท่านสู่ สถานีกระเชา้ไฟฟ้า“เคเบิลคาร”์ที*ทนัสมยัที*สุดในประเทศเวยีดนามขึ! นสู่จุดชมวิว
ใหเ้วลาท่านไดช้มและถ่ายรูปวิวเมืองดาลดัในมุมมองที*สุดพิเศษไวเ้ป็นที*ระลึก นําท่านชม วดัตัก̀ลมั (Thien 
Vien Truc Lam) ที*นี* คือวดัพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี*ปุ่น มหายานค่ะ ซึ*งแมจ้ะเป็นพุทธเช่นนิกายเถร
วาทแบบบา้นเรา แต่ธรรมเนียมปฏิบัติหลายๆ ก็มีความแตกต่างกันอยู่บา้ง นําท่านเขา้ชม บา้นเพี� ยน 
(Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆที*ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที* 2 ของเวียดนาม ซึ*งเรียน
จบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั *งเศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเรื*องดงั “Alice in Wonderland” 

คํ �า   รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลดั 
  จากนั*นนําท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปปิ� งตลาดไนทบ์ารซ่์า ของเมืองดาลดัใหท่้านไดเ้ลือกซื! อสินคา้ นานาชนิด 

ตามอธัยาศยั 
นาํทา่นเขา้สูที่�พกัเมืองดาลดั โรงแรม Swiss bel hotel ระดบั & ดาว 

วนัที�สาม     สวนดอกไมเ้มืองหนาว – สนามบินดาลดั – สนามบินสุวรรณภมิู 
เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที� โรงแรม     
  จากนั!นนําท่านเขา้ชม สวนดอกไมเ้มืองหนาวและถ่ายรูปกบัหมู่มวลไม้

ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ที*อวดโฉมรูปทรงและสีสันอันสุดตระการตา
ตลอดทั!งปีในบรรยากาศที*แสนโรแมนติกของเมือง ดาลดั 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทาง สูส่นามบินเมืองดาลดั เตรยีมตวัเดินทางสูก่รุงเทพฯ 
N).)& น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjetair เที�ยวบินที� VZ941 
N&.,0 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
รายการทอ่งเที�ยวนี� อาจเปลี�ยนแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั�งนี� ถือเป็นเอกสิทธิsของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นสาํคญั** 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัที�เดินทาง หอ้งเตยีงคู่ นอน 2 ทา่น 
เด็กมีเตยีงพกั ) ทา่น พกัเดี�ยว 

วนัที� , – c สิงหาคม -, v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� N, – Nc สิงหาคม -, 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� N- – Nx สิงหาคม -, v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� ,x – )O สิงหาคม -, 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� )O ส.ค. – N ก.ย. -, v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� N) – N& กนัยายน -, v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� ,& – ,@ กนัยายน -, 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� ,@ – ,v กนัยายน -, v,cvv.- ,,&OO.- 



 

   

 

  

  

  

 

 

วนัที� N,-Nc ตลุาคม -, 10,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� Nx-,O ตลุาคม -, v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� ,N-,) ตลุาคม -, v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� N-) พฤศจกิายน -, v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� &-@ พฤศจกิายน -, 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� --x พฤศจกิายน -, 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� N)-N& พฤศจกิายน -, 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� N&-N@ พฤศจกิายน -, v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� Nv-,N พฤศจกิายน -, 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� ,,-,c พฤศจกิายน -, v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� )-& ธนัวาคม -, v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� NO-N, ธนัวาคม -, v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� Nc-N- ธนัวาคม -, v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� Nx-,O ธนัวาคม -, 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� ,O-,, ธนัวาคม -, v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� ,c-,- ธนัวาคม -, 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� ,&-,@ ธนัวาคม -, v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� ,@-,v ธนัวาคม -, 10,cvv.- ,,&OO.- 

,&-) 
วนัที� &-@ มกราคม -) 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� x-NO มกราคม -) 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� NO-N, มกราคม -) v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� N,-Nc มกราคม -) 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� Nc-N- มกราคม -) 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� N&-N@ มกราคม -) 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� Nx-,O มกราคม -) v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� Nv-,N มกราคม -) 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� c-- กุมภาพนัธ ์-) 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� &-@ กุมภาพนัธ ์-) 8,888.- ,,&OO.- 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� @-v กุมภาพนัธ ์-) 10,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� N,-Nc กุมภาพนัธ ์-) 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� N&-N@ กุมภาพนัธ ์-) v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� Nv-,N กุมภาพนัธ ์-) 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� c-- มีนาคม -) 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� --x มีนาคม -) v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� @-v มีนาคม -) v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� NO-N, มีนาคม -) 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� NN-N) มีนาคม -) 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� Nc-N- มีนาคม -) v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� N&-N@ มีนาคม -) 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� ,N-,) มีนาคม -) v,cvv.- ,,&OO.- 

วนัที� ,,-,c มีนาคม -) 8,888.- ,,&OO.- 

วนัที� ,&-,@ มีนาคม -) 8,888.- ,,&OO.- 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ ทา่นละ xOO บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 
� ค่าตั Zวเครื*องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั!นทศันาจร (เครื*องเหมาลาํตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านั!น) 
� ค่าสมัภาระนํ!าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ! นเครื*อง ]กก. 
� ค่าที*พกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพิ*มเงินพกัหอ้งเดี*ยว)  
� ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํ!ามนัเชื! อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ*มในกรณีที*สายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ*ม ก่อนการเดินทาง 
� ค่าอาหารตามรายการระบุ 
� ค่ารถรบั-ส่งนําเที*ยวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานที*ตามรายการระบุ 
� หวัหนา้ทวัรที์*ชาํนาญเสน้ทางนําท่านท่องเที*ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
� ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื*อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 
    ค่าอาหารและเครื*องดื*มที*สั *งเพิ*มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั *งเพิ*ม กรุณาจา่ยเพิ*มเองต่างหาก ) 

� ค่าสมัภาระที*หนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ a00 บาท ขึ! นอยูก่บัอตัรา 
    แลกเปลี*ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

� ภาษีมลูค่าเพิ*ม 7% และภาษีหกั ณ ที*จา่ย  3%   
� ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ ทา่นละ xOO บาทตลอดการเดินทาง 

 

เงื�อนไขในการจอง 

• ชาํระมดัจาํในวนัที*จองที*นั *งละ a,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือสาํเนา) ส่วนที*เหลือชาํระทั!งหมดอยา่งนอ้ย 
/a วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที* เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที*ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  
ต่างประเทศ รวมถึงเที*ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิkไม่คืนเงินค่าทวัรท์ั!ง
เต็มจาํนวนหรือบางส่วน ในกรณีที*ท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลื*อนการเดินทางไมว่า่กรณีใดๆทั!งสิ! น 

หมายเหต ุ 
� เที*ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี*ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 
� ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานที*นัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ l ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือวา่

ท่านสละสิทธิkการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั!งสิ! น 



 

   

 

  

  

  

 

 

� ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไมถึ่ง l0 ท่าน จะไมมี่หวัหนา้ / แต่ถา้ la ท่านขึ! น จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 
 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมดัจาํและยอดเตม็ในทุกกรณี **** 
หากไม่ไดร้ว่มบริการทานอาหาร หรือค่าตั zวเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคืนเงินได ้เนื�องจากค่าบริการที�เวียดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 
 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั�งสิ� นในกรณีดงัตอ่ไปนี�  
  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 
หรือกรณีที*ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที*ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าที*กรมแรงงานทั!งจาก
ไทยและต่างประเทศ  ซึ*งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       
  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที*ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื! อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที*เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที*ยวเอง 
  ตั Zวเครื*องบินเป็นตั Zวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื*อนวนั
เดินทางหรือคืนเงินได ้
  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอยา่งน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได ้

 


