
 

 

เวียดนามใต ้มุยเน่-ดาลทั 3วนั 2คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เมอืงตากอากาศดาลทั เมอืงทีม่อีากาศเย็นตลอดท ัง้ปี พกั4ดาว 
-เมอืงแหง่การพกัผอ่นรมิทะเล & ทะเลทราย มยุเน ่พกั3ดาว 
-รวมคา่รถจิป๊ตะลยุทะเลทราย มยุเน ่
-แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก ๋พบัเก็บได ้จขุองไดเ้ยอะ + หมวกแกป๊ 
 
 
 



 

 

วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ-ดาลทั-ฟานเทยีต-มยุเน ่
08.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร ์

สายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
10.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดาลทั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VZ940 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 
12.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลทั หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนเูฝอ เวยีดนาม) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่ง
ท่องเที่ยวทีม่ีความสวยงามและมีชือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวียดนาม ระหว่างการเดนิทางผ่านชม
ธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเวยีดนาม น าท่านสมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมุยเน ่

ทีอ่บอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซ ึง่กลบัเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค ่า
คนื น าท่านชม ทะเลทรายแดง  ทีเ่กดิจากการรวมตัวกันของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทราย

กวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมุยเน่  
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Peace Resort, Muine (ตดิรมิทะเล) หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที2่ ฟานเทยีต-ทะเลทรายขาวมยุเน-่ดาลทั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่น ชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM 

ทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็น
ชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิข ึน้เองตามธรรมชาต ิน าท่าน

สู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภูเขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สดุสายตา 
มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเทา่นัน้ ไม่ไกลกนัมแีหลง่น ้า
จดื (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กท่องเทีย่วใชพ้ักผ่อน  ถ่ายรูป และชมววิ ทีท่่าน

จะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เชา่รถจี๊ ป หรือรถ ATV 
ตะลยุเนนิทราย หรอืสนุกสนานกบัการเลน่แซนดด์นูลืน่ไถลจากจากเนนิทราย

สงูกว่า 40 เมตร (รวมค่ารถจิ๊ป โดยสารได ้5-6 ท่าน/1คัน) จากนัน้น าท่าน

เดินทางกลับสู่เมืองดาลทั เมืองตากอากาศที่มี

ชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนาม
เนื่องจากตัง้อยู่บนที่สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 

1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีแมก้ระ
ทัง้ในฤดูรอ้น อุณหภูมเิฉลี่ยประมาณ 15-25 องศา
เซสเซียส แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวน

ดอกไม ้
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่น น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอัน
ร่มรืน่เขยีวชอุ่มลงสูหุ่บเขาเบือ้งลา่ง เพือ่ชมและสมัผัส
กับความสวยงามของ น ้าตกดาทนัลา (Thac 

Datanla) น ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชือ่เสยีง อีก
หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมของดาลัดทีไ่ม่ควร

พลาด!! น าท่านสู่ สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์
กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุด
ของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุด

ท่านจะได ้ชมวิวของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได ้ทัง้



 

 

เมอืง ทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  น าท่านชม วดัต ิก๊กลาม เป็นวัดทีส่รา้งอยู่บนเนนิเขา
เหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์กบัทวิสนทีย่นืตน้ตระหง่านปก

คลุมทุกหุบเขาจากนัน้น าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บ๋าได๋ 
จักรพรรดิอ์งคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานทีแ่ห่งนี้เป็นพระราชวังสดุทา้ย ทีส่รา้งข ึน้ในสมัยเรือง

อ านาจของฝรั่งเศส ก่อนทีจ่ะเกดิสงครามเวียดนาม แลว้ท าใหจ้ักรพรรดิบ์๋าวไดต้อ้งลี้ภัยไปอยู่
ฝรั่งเศส แลว้ไม่ไดก้ลบัมาเหยยีบผนืแผ่นดนิบา้นเกดิอกี  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสริฟ์ไวนด์าลทัทีข่ ึน้ชือ่ 

  จากน่ันน าทา่นเดนิทางสูย่่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลทัใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ 
นานาชนดิ ตามอัธยาศยั 
พกัที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 
วนัที3่ ดาลทั-สวนดอกไม-้กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมือง
ดาลัทสมัผัสดอกไมเ้มืองหนาวทีอ่วดโฉม รูปทรงและสสีัน

แปลกตา ซึง่เป็นสายพันธ ์มาจากยุโรปสมัผัสกบับรรยากาศ
ที่แสนโรแมนติก  น าท่านชม ฟาร ์ม เลี้ยงชะมด  ดู

กระบวนการผลติกาแฟจากขีช้ะมด ทีข่ ึน้ชือ่ของเมืองดาลัท 
ทัง้เอกลักษ์พรอ้มวธิีการเลี้ยงชะมดหลากหลายสายพันธุ์
อย่างใกลช้ดิ และสามารถเลอืกซือ้ผลติภัณธก์าแฟขีช้ะมด

กลบัเป็นของฝากได ้จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสูส่นามบนิ
เมอืงดาลทั เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสาร

และสมัภาระ 
12.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดาลทั กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VZ941 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 
14.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

21-23 ธ.ค.61 10,999 10,999 3,000 

04-06 ม.ค.62 10,999 10,999 2,500 

05-07 ม.ค.62 10,999 10,999 2,500 

11-13 ม.ค.62 9,999 9,999 2,500 

12-14 ม.ค.62 9,999 9,999 2,500 

19-21 ม.ค.62 9,999 9,999 2,500 

25-27 ม.ค.62 9,999 9,999 2,500 

26-28 ม.ค.62 9,999 9,999 2,500 

01-03 ก.พ.62 10,999 10,999 2,500 

02-04 ก.พ.62 10,999 10,999 2,500 

15-17 ก.พ.62 9,999 9,999 2,500 

16-18 ก.พ.62 9,999 9,999 2,500 

22-24 ก.พ.62 9,999 9,999 2,500 

23-25 ก.พ.62 9,999 9,999 2,500 

01-03 ม.ีค.62 9,999 9,999 2,500 

02-04 ม.ีค.62 9,999 9,999 2,500 

09-11 ม.ีค.62 9,999 9,999 2,500 

15-17 ม.ีค.62 9,999 9,999 2,500 

16-18 ม.ีค.62 9,999 9,999 2,500 

22-24 ม.ีค.62 10,999 10,999 2,500 

23-25 ม.ีค.62 10,999 10,999 2,500 

 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่เขา้ชม ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทวัร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลงั 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัละ่ 200 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 5,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลงัจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพ่ักและตั๋วเครื่องบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้15

วัน กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 
ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรือไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
อุบัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 


