
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไฮไลท�...บินตรงสู�เมืองดาลัด ไป-กลับ 

 ไฮไลท�...พักโรงแรมระดับ 4ดาว  

 ไฮไลท�...สัมผัสเมืองตากอากาศของเวียดนาม สุดฟ(น!!! 
 



 

 

วันแรก    กรุงเทพ – ดาลัด –ฟานเทียต – มยุเน� – ลาํธารนางฟ�า – ทะเลทรายแดง 

07.30 น. คณะพร!อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู!โดยสารระหว�างประเทศ เคาน.เตอร.สายการบินไทย
เวียดเจ็ทแอร. Thai Viet Jet Air โดยมีเจ!าหน!าท่ีคอยให!การต!อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน  

11.10 น. นําท�านเดินทางสู�เมือง ดาลัด โดยเท่ียวบินท่ี VZ940 
12.55 น. เดินทางถึงเมืองดาลัด เมืองดาลัดต้ังอยู�ในตลาดลามดง ทาง

ภาคใต�ตอนบนของเวียดนาม ชื่อ ดาลัด มาจากคํา 2 คํา คือ ดา 
หมายถึง แหล�งกําเนิดหรือแม�น้ํากามลี ส�วนคําว�า ลัด เป(นชื่อของชนกลุ�มน�อยเผ�าหนึ่งท่ีอาศัยอยู�ท่ีนี่ เมืองแห�งนี้
ต้ังอยู�ท�ามกลางขุนเขา ปกคลุมไปด�วยทิวสน ทะเลสาบ และป.าไม�บนท่ีราบสูงลามเวียต ถัดจากแม�น้ํากามลี มีความ
สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,500 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส นับเป(นแหล�งท�องเท่ียวท่ีโร
แมนติคของเวียดนาม และได�รับการขนานนามว�าเป(นเมืองแห�งฤดูใบไม�ผลิชั่วนิรันดร9 จากความงดงามและเงียบ
สงบ ทําให�ครั้งหนึ่งชนชั้นปกครองชาวฝรั่งเศสเคยคิดจะสร�างให�เป(นเมืองหลวงของสมาพันธรัฐอินโดจีนท่ีเป(นอาณา
นิคมของฝรั่งเศส ในตอนปลายศตวรรษท่ี 19 แต�หลังจากสํารวจพ้ืนท่ีแล�วก็ไม�ได�จัดต้ังข้ึน แต�สร�างเป(นศูนย9วิจัยทาง
การเกษตรและอุตุนิยมวิทยาข้ึนท่ีนี่ 

บ�าย บริการอาหารกลางวัน ++ เมนูเฝIอเวียดนาม (ม้ือท่ี 1) 

 จากน้ันเดินทางสู� เมืองมุยเน� เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช!เวลาในการ
เดินทางประมาณ 4 ชม.) เดินทางถึง เมืองฟานเทียต เป(นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล�ง
ท�องเท่ียวท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงทางภาคใต�ของเวียดนาม 
ระหว�างการเดินทางผ�านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป(นอยู�ของชาว
เวียดนาม จากน้ันนําท�าน ชมแกรนด.แคนย�อนแห�งเวียดนาม ลําธาร 
FAIRY STREAM ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของนํ้าและลมเป(นลําธารลึก
กว�า 20 เมตร เปAดให�เห็นช้ันของดินและทรายหลากสี ซึ่งท้ังหมดล�วน
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมควรแก�เวลา จากน้ันนําท�านเดินทางสู� ทะเลทรายแดง  ท่ีเกิดจากการ
รวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป(นลานทรายกว�างท่ีมีชื่อเสียงของเมืองมุยเน�  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 
 

 

 

 

 



 

 

หลังจากน้ันนําท�านเข�าสู�ท่ีพัก PEACH RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท�า  เชิญท�านพักผ�อนหรือท�องราตรีตาม
อัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันท่ีสอง มุยเน� – ทะเลทรายขาว - ดาลัด – นั่งรถราง – น้ําตกดาทันลา - กระเช!าไฟฟ�า – วัดจรุZกเลิม - วัดมังกร   
 ชอปป[\งถนนคนเดินเมืองดาลัด 

เช!า  บริการอาหารเช!า  ณ ห!องอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนําท�านสู� ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ�างตากว�างใหญ�สุดสายตา มองไปทาง
ไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท�องฟDาเท�าน้ัน ไม�ไกลกันมีแหล�งนํ้าจืด (โอเอซิส) สําหรับให�นักท�องเท่ียว
ใช�พักผ�อน  ถ�ายรูป และชมวิว ท่ีท�านจะได�เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม�ว�าจะเป]น เช�ารถจ๊ีป 
หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล�นแซนด.ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว�า 
40 เมตร  (ค�าใช!จ�ายในการน่ังรถจ๊ิบ 1คัน น่ังได! 4-5ท�าน ราคาท�านละ 300 บาท) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

จากน้ัน นําท�านเดินทางไปยัง เมืองดาลัด อยู�ในจังหวัดลามดงดาลัดเป(นอีกหน่ึงเมืองตากอากาศท่ีมี
ช่ือเสียงอันและโรแมนติคท่ีสุดและของเวียดนามเน่ืองจากตั้งอยู�บนท่ีสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 
1,500 เมตร ทําให�อากาศเย็นสบายตลอดท้ังปGแม�กระท้ังในฤดูร�อน อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 15-25 
องศาเซสเซียส แวดล�อมด�วยขุนเขา ไร� กาแฟ และสวนดอกไม� อาคารบ�านเรือนต�างๆปลูกสร�าง
รูปแบบสถาปJตยกรรมฝร่ังเศส เน่ืองจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin  ได�ค�นพบเมืองดาลัด 
และเห็นว�าบรรยากาศค�อนข�างดี ทางฝร่ังเศสจึงได�เข�ามาพัฒนาและสร�างเมืองดาลัด เพ่ือให�เป(นเมือง
ตากอากาศสําหรับชาวฝร่ังเศส  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
จากนั้นนําท�าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ�านผืนป.าอันร�มรื่นเขียวชอุ�มลงสู�หุบ

เขาเบ้ืองล�าง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ําตกดาทันลา (Thac 

Datanla) น้ําตกขนาดไม�ใหญ�มากแต�มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานท่ีท�องเท่ียวยอดนิยม

ของดาลัดท่ีไม�ควรพลาด!! จากนั้น นําท�านเดินทางสู� สถานีกระเช!าไฟฟ�า เคเบิล

คาร. กระเช�าไฟฟDาแห�งนี้เป(นกระเช�าไฟฟDาท่ีทันสมัยท่ีสุดของประเทศเวียดนาม  และมีความปลอดภัยสูงท่ีสุดท�าน

จะได� ชมวิว ของเมืองดาลัด ท่ี

มองเห็นได�  ท้ังเมือง ท่ี ต้ังอยู�

ท�ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  

จากนั้นนําท�าน ชม วัดจรุZกเลิม 

เป(นวัดท่ีสร�างอยู�บนเนินเขา

เหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม 

แวดล�อมไปด�วยใบไม�ดอกไม� นานาพันธุ9 กับทิวสนท่ียืนต�นตระหง�านปกคลุมทุกหุบเขา จากนั้น นําท�านชม เจดีย.

มังกร (dragon pagoda) เป(นวัดพุทธนิกายเซนท่ีมีชื่อเสียงของเวียดนาม ภายในประกอบไปด�วยหอระฆังท่ีสูงท่ีสุด

ในเวียดนามท่ีมีความสูงถึง 37 เมตร และผนังด�านบนภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส บอกเล�า

เรื่องราวพุทธประวัติต้ังแต�ประสูติ ตรัสรู� และปรินิพพาน นอกจากนี้ ผู�ท่ีมาเยือนยังสามารถผ�อนคลายอารมณ9 ได�

จากการชมทะเลสาบเล็ก ๆ และสวนดอกไม�ได�อีกด�วย 

เย็น            บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร Huong Rung Restaurant  ... พร!อมเสริฟไวน.ดาลัด.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
จากน้ัน นําท�านเดินทางสู�ย�าน ช!อปป[\งตลาดไนท.บาร.ซ�า ของเมืองดาลัดให�ท�านได�เลือกซื้อสินค�า นานาชนิด

ตามอัธยาศัย เข!าที่พัก  LA SAPINETTE HOTEL หรือเทียบเท�า 4 ดาว 

วันที่สี่     สวนดอกไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas - สนามบิน 

เช!า         บริการอาหารเช!า ณ ห!องอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน นําท�านชม สวนไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas จะออกดอกไฮ

เดรนเยียตลอดท้ังปG เน่ืองจากสภาพอากาศในดาลัดค�อนข�างเย็น 
ภายในจะมีความเป(นสวนขั้นบันไดลดหล่ันของไปตามเขา ระหว�างพุ�ม
ก็จะมีทางเดินเล็กๆ ท่ีเราสามารถเข�าไปแล�วถ�ายรูปได� หรือบางจุดเค�า
มีเป(นบันไดสูงๆ ให�เราปGนขึ้นไปน่ังถ�ายรูปได�ด�วย จากตอนแรกท่ีเป(น
สวนดอกไม�เพ่ือขายดอกไม� ตอนน้ีกลายเป(นสวนท่ีเป(นแหล�งท�องเท่ียวไปในตัวแล�ว  ได!เวลาอันสมควรนํา
ท�านเดินทางสู�สนามบินดาลัด  

13.35 น.  เดินทางสู�กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ941 
15.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร!อมความประทับใจ 
 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค�าบริการ 

วันเดินทาง ผู!ใหญ� เด็ก พักเดี่ยว 

12 - 14 ต.ค 2561 9,598 9,598 2,500 

26 - 28 ต.ค 2561 9,598 9,598 2,500 

2 – 4 พ.ย 2561 9,598 9,598 2,500 

9 - 11 พ.ย 2561 9,598 9,598 2,500 

23 - 25 พ.ย 2561 9,598 9,598 2,500 

วันปpใหม�  28 - 30 ธ.ค 2561 10,998 10,998 2,500 

วันปpใหม� 31 ธ.ค – 2 ม.ค 2562 12,598 12,598 2,500 

18 – 20 ม.ค 2562 9,598 9,598 2,500 

1 – 3 ก.พ 2562 9,598 9,598 2,500 

8 - 10 ก.พ 2562 9,598 9,598 2,500 

8 – 10 มี.ค 2562 9,598 9,598 2,500 

อัตรานี้เป]นราคาโปรโมช่ัน **** ไม�มีราคาเด็ก**** 
ราคานี้เป]นราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร.แล!วไม�สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค�าจองทัวร. 

ค�าทัวร.ได!ในทุกกรณี 

 
หมายเหตุ :  
1.อัตราค�าบริการเป(นราคาต๋ัวเครื่องบินช�วงเทศกาล เม่ือจองทัวร9 ไม�สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได� และ/หรือ ขอ

คืนเงินค�าทัวร9 ค�าจองทัวร9 
2.กรุiปออกเดินทางต�องมีจํานวนไม�ต่ํากว�า 40 ท�านข้ึนไป  



 

 

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค�าบริการ เนื่องจากค�าภาษี เซอร9ชาร9ทน้ํามันสายการบินปรับข้ึน และ/หรือมีผลมาจาก
อัตราแลกเปลี่ยน  

4.กรณีท่ีท�านเดินทางมาจากต�างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจ�งบริษัทฯก�อนทําการจอง มิฉะนั้น บริษัทฯจะไม�
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น  

 
อัตรานี้รวม 
• ค�าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ดาลัด - กรุงเทพ ชั้นประหยัด  
• ค�าน้ําหนักกระเปmาไม�เกิน 20 กิโลกรัม 
• ค�าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ดาลัด 
• ค�าท่ีพักโรงแรม  พักห�องละ 2-3 ท�าน  
• ค�าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ  
• ค�ารถรับ-ส�งสนามบิน และ รายการทัวร9ตลอดรายการ  
• อัตราค�าเข�าชมสถานท่ีท่ีระบุไว�ในรายการ  
• ค�าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัยท่ีบริษัทใช�บริการ  
อัตรานี้ไม�รวม   
• ภาษีมูลค�าเพ่ิม 7 % ,  ค�าบริการ และค�าใช�จ�ายส�วนตัวท่ีไม�ระบุไว�ในรายการ,ค�าระวางน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม  
• ค�าบริการ และค�าใช�จ�ายส�วนตัวท่ีไม�ระบุไว�ในรายการ  

ค�าทิปไกด.ท!องถ่ิน หัวหน!าทัวร.ไทย คนขับรถ ท�านละ 200 บาท / วัน / คน   
(รวม 3 วัน = 600 บาท / ลูกค!า 1 ท�าน) 

เอกสารท่ีประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช�งานไม�ต่ํากว�า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ และเหลือหน�าว�างติดกัน
อย�างน�อย 2 หน�า / การจองทัวร. ท�านละ 5,000 บาท ท่ีเหลือชําระก�อนการเดินทางอย�างน!อย 20 วัน  
การยกเลิกและคืนค�าทัวร.  
 เนื่องจากเป(นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร9ชําระเงินค�าจองค�าทัวร9แล�ว ไม�สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได�ทุกกรณี  
และ กรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต�างประเทศ ปฏิเสธมิให�เดินทางออก หรือ เข�าประเทศท่ีระบุไว� ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�คืนค�าทัวร9ไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เม่ือท�านออกเดินทางไปกับคณะแล�ว ถ�าท�านงดการใช�
บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม�เดินทาง พร�อมคณะถือว�าท�านสละสิทธิ์ ไม�อาจเรียกร�องค�าบริการและเงินมัดจาคืน ไม�ว�ากรณี
ใดๆ ท้ังสิ้น เนื่องจากรายการทัวร9แบบเหมาเหมาจ�าย 
หนังสือเดินทาง 

*** กรุณาส�งสําเนาหนังสือเดินทางให!บริษัทฯ ก�อนออกเดินทาง 20 วัน เพ่ือทางบริษัทฯ จะได!ส�งให!ทางสายการบินเพ่ือออกตั๋ว
เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางต!องเหลืออายุการใช!งานมากกว�า 6 เดือนข้ึนไป (นับจากวันออกเดินทาง) 
และต!องเหลือหน!าว�างสําหรับแสตมปvวีซ�ามากกว�า 2 หน!าข้ึนไป   

หมายเหตุ :  
 กรุณาอ�านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก�อนทําการจอง เพ่ือความถูกต!องและความเข!าใจตรงกันระหว�างท�านลูกค!าและบริษัท 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค�าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู!ร�วมคณะไม�ถึง 15 ท�าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค�าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห�งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก�อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�าอันเนื่องจากสาเหตุต�างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล�าช�าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท�วง, การนัดหยุดงาน,  การ

ก�อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู�นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท�าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท�องเท่ียวเอง  
6. ก�อนตัดสินใจจองทัวร9 ท�านควรอ�านเง่ือนไขต�างๆ ให�ครบถ�วนจนเป(นท่ีพอใจก�อนชําระค�าบริการ ท้ังนี้เพ่ือเป(นประโยชน9แก�ตัวท�าน

และสมาชิกเอง และเม่ือท�านตกลงชําระเงินมัดจาหรือค�าทัวร9ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล�ว ทางบริษัทฯ จะถือว�าท�านได�ยอมรับ
เง่ือนไขข�อตกลงต�างๆ ในบริษัทฯ กําหนด 

7. รายการนี้เป(นเพียงข�อเสนอท่ีต�องได�รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได�สํารองโรงแรมท่ีพักในต�างประเทศเรียบร�อย
แล�ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล�เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรมได�  

8. การจัดการเรื่องห�องพัก เป(นสิทธิของโรงแรมในการจัดห�องให�กับกรุiปท่ีเข�าพัก  โดยมีห�องพักสําหรับผู�สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได� 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห�องได�ตามความประสงค9ของผู�ท่ีพัก ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับความพร�อมให�บริการของโรงแรม และไม�สามารถ
รับประกันได�   

9. กรณีผู�เดินทางต�องการความช�วยเหลือเป(นพิเศษ อาทิเช�น ใช�วิวแชร9 กรุณาแจ�งบริษัทฯ อย�างน�อย 7วันก�อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม�สามารถจัดการได�ล�วงหน�าได�  

10. มัคคุเทศก9 พนักงานและตัวแทนของผู�จัด ไม�มีสิทธิในการให�คําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู�จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู�มี
อํานาจของผู�จัดกํากับเท�านั้น  

11. ผู�จัดจะไม�รับผิดชอบและไม�สามารถคืนค�าใช�จ�ายต�างๆ ได�เนื่องจากเป(นการเหมาจ�ายกับตัวแทนต�างๆ ในกรณีท่ีผู�เดินทางไม�ผ�าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข�าเมือง-ออกเมือง ไม�ว�าจะเป(นกองตรวจคนเข�าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท�องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีส�อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข�าออกเมือง เอกสารเดินทางไม�ถูกต�อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การขับรถในเวียดนาม จํากัดความเร็ว ไม�เกิน 60-80 กมต�อชั่วโมง (แล�วแต�พ้ืนท่ี) 
13. บริการน้ําด่ืมท�านวันละ1ขวดต�อคนต�อวัน 
14. ทางบริษัทฯ ซ่ึงไม�อาจรับผิดชอบต�อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยู�เหนือการควบคุมของเจ�าหน�าท่ี อาทิ การนัดหยุดงาน จลาจล เหตุ
วุ�นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต�างๆ ฯลฯ ซ่ึงอาจจะทําให�ทางสายการบินงดเว�นการบินตามเวลาท่ีกําหนด และ/หรือ
ตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใช�ในเท่ียวบินนั้นๆ ไม�สามารถเดินทางตามเวลาท่ีกําหนด โดยค�าใช�จ�ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนจากท้ัง
ทางตรงและทางอ�อม เช�น การเจ็บป.วย การถูกทําร�าย การสูญหาย ความล�าช�าจากอุบัติเหตุต�างๆ ฯลฯ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข�า
และออกเมืองจากทางเจ�าหน�าท่ีตรวจคนเข�าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม�ถูกต�อง หรือการถูก
ปฏิเสธในทุกกรณี โดยท้ังนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน9ทุกท�านสมาชิกเป(นสําคัญ  

“ความสุขของท�าน  คืองานบริการของเรา” 



 

 

 


