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กรุ งเทพ(สนามบินสุว รรณภูมิ ) - ดาลัด (สนามบิน ดาลัด) - เมือ งมุ ยเน่ - ลํา ธารนางฟ้ า ทะเลทรายแดง - ผ่ านชมหมู่บ้านชาวประมง (VZ940 : 11.10-12.55)
พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ประตูทางเข้ าหมายเลข 3 เคาน์ เตอร์ E สายการบิ น เวียดเจ็ทแอร์
(VZ) โดยมีเจ้ าหน้ าทีคอยจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่านและนําท่านโหลดสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ เทียวบินที VZ940
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองมุ ยเน่ ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 3
ชัวโมง) เมืองมุยเน่เป็ น เมืองตากอากาศและยังเป็ นแหล่งท่องเทียวทางทะเลที สวยงามมีชือเสียงของประเทศ
เวี ย ดนาม ทังชายทะเลที สวยงามและท่า นยัง จะได้ สัมผัส มนต์ เ สน่ ห์แ ห่ ง ทะเลทรายตะวัน ออกระหว่า งการ
เดินทางท่านจะได้ ชืนชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
นําท่านชม ลําธารนางฟ้ า (Fairly Stream) ธารนําสีแดงทางธรรมชาติ ชมความงดงามของชันดิน ทีสูงลดลัน
กัน สลับกับสีสนั ของดินทรายทีสวยงาม และทะเลทีแสนสงบ

จากนันนําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ทีเกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิม
เหล็กจนเป็ นบริ เวณกว้ าง เพลิดเพลินกับการถ่ายรู ปและกิจกรรมต่างๆ
จากนันนํ าท่าน ผ่ า นชมหมู่บ้า นชาวประมง สัมผัสวิถีของชาวประมงกันทีฟานเถียตฮาร์ เ บอร์ ตังอยู่บ ริ เวณ
ปากแม่นําคาตี เป็ นจุดศูนย์รวมของเหล่าเรื อประมงนับร้ อยๆลําสุดลุกหูลูกตา
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นํ าคณะเข้ า สู่ทีพักโรงแรม MUONG THANH HOLIDAY HOTEL (ระดั บ 4 ดาว) หรื อเทียบเท่ า
พักทีมุยเน่ 1 คืน

เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว (ไม่ รวมค่ ารถ) - เมือ งดาลัด - นั งรถรางชมนํ าตกดาตันลา พระราชวังฤดูร้อนเบ๋ าได่ - นังกระเช้ าชมวัดตักลัม - บ้ านเพียน - ถนนคนเดินเมืองดาลัด พิเศษ! ชิมไวน์ แดงของดาลัด
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญานามซาฮาร่ าแห่งเวียดนาม เป็ นทะเลทรายทีมี
ขนาดใหญ่ทีสุดของประเทศ เม็ดทรายสีขาวละเอียดคล้ ายกลับทะเลทรายทีซาฮาร่ า ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ
ทั ศ นี ย ภาพที สวยงาม นอกจากนั นการนั งรถจิ ปชมทะเลทรายก็ เ ป็ นอี ก หนึ งกิ จ กรรมที น่ า สนใจอี ก ด้ วย
ราคานีไม่ รวมค่ ากิจกรรมต่ างๆอาทิเช่ น
- ขับรถ ATV 40 นาที 2,000 บาท/คัน นังได้ 1-2 คน
- นังรถจิบชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ 1 คันนังได้ 5 ท่ าน (ค่ าใช้ จ่ายประมาณ 1,200 บาท)

กลางวัน
บ่ าย
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จากนันเดินทางกลับสู่ เมืองดาลัด (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง 30 นาที) ตังอยู่ทางเหนือจากนครโฮจิ
มินห์ เป็ นเมืองทีมีอากาศเย็นตลอดทังปี เพราะเป็ นที ราบสูงขนาดใหญ่ อยู่เ หนื อกว่าระดับนําทะเลกว่า 1,500
เมตร ทําให้ อากาศโดยเฉลียทังปี อยู่ทีเพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยก่อนชาวฝรังเศสนิยมมาสร้ างบ้ านพัก
ตากอากาศทีเมืองนีเป็ นจํานวนมากทําให้ ทวเมื
ั องมีบ้านพักของราชการชาวฝรั งเศสหลงเหลืออยู่จํานวนมาก
นับเป็ นเมืองทีมีเสน่ห์อย่างยิงสําหรับนักท่องเทียว
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางไปชม นําตกดาตันลา (Datanla Waterfall) นําตกทีสวยทีสุดในดาลัด ซึงอยู่นอกเมืองไปทาง
ทิศใต้ ประมาณ 5 กิโลเมตร นําตกดาตันลาเป็ นนําตกทีไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม เนืองจากสภาพแวดล้ อม
ต่างๆทีเกือหนุนทําให้ มนี กั ท่องเทียว แวะมาเทียวชมกันเป็ นจํานวนมากโดยท่านจะได้ สนุกกับการ นังรถราง ลง
ไปดูนําตกท่านจะรู้ สกึ ตืนเต้ นประทับใจ
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ชมวังฤดูร้อนของกษัตริ ย์เบ๋ าได๋ ตังอยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 5 กิโลเมตรพระราชวัง
ฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ จักรพรรดิองค์สุดท้ ายของเวียดนามได้ รับการออกแบบและปลุกสร้ างอยู่ใต้ ร่มเงา
ของทิวสนใหญ่ซงพระราชวั
ึ
งแห่งนีใช้ เวลาการก่อสร้ างถึง 5 ปี โดยเริ มก่อสร้ างเมือปี พ.ศ. 2476 ซึงภายในตัวตึก
มีห้องภาพของพระเจ้ าเบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีห้องสําหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจ้ าเบ๋าได่
เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพํ านักยัง ประเทศฝรังเศสพระราชวังแห่งนีจึง กลายเป็ น ทีพักของเจ้ าหน้ าที
พรรคคอมมิวนิสต์

นํา ท่าน นั งกระเช้ าไฟฟ้ า เพือขึนชมทิ วทัศน์ ทีสวยงามของดาลัท จากมุมสูงสํ าหรั บกระเช้ าไฟฟ้าแห่งนี เป็ น
ระบบกระเช้ าทีทันสมัย ทีสุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพื อชมความงดงามของทะเลสาบ
พาราไดซ์หรื อ เตวียนลัม (Tuyen Lam Lake) ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองดาลัดประมาณ 5 กิโลเมตร
ทะเลสาบพาราไดซ์ หรื อ ตู้เหยี นลัม เป็ นสถานที ทีเหมาะในการมาพักผ่ อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเ ขี ยว
มรกตกับทิวสนทียืนต้ นตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขาการนังเคเบิลคาร์ สามารถมองเห็นเมืองดาลัดได้ ทงเมื
ั อง เห็น
ป่ าอันงดงาม
เมื อขึนมาบนเขาเฟื องฮว่า งท่า นจะได้ ช ม วั ด ตั กลั ม เป็ นวัด พุท ธในนิก ายเซนแบบญี ปุ่ น ภายในบริ เวณวัด
นอกจากจะมีสิงก่อสร้ างทีสวยงาม สะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยแล้ ว ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้ วยสวน
ดอกไม้ ทีผลิดอกบานสะพรัง นับได้ วา่ เป็ นวิหารซึงเป็ นทีนิยมและงดงามทีสุดในดาลัด
นําท่านเข้ าชม บ้ านเพียน (Crazy House) บ้ านสไตล์แปลกๆ ทีออกแบบโดยฝี มือลูกสาวประธานาธิบดีคนที
ของเวี ย ดนาม ซึงเรี ย นจบสถาปั ต ยกรรมมาจากฝรั งเศสได้ แ รงบั น ดาลใจจากนิ ย ายเรื องดัง “Alice in
Wonderland”

คํา
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รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (พิเศษกับการลิมรสของไวน์ แดงดาลัด)
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ท่านสามารถช้ อปปิ งที ถนนคนเดินเมืองดาลัด เพือเลือกซือเลือกหาของฝากสําหรับคนทีท่านรัก
นําคณะเข้ าสู่ทพั
ี กโรงแรม RIVER PRINCE HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรื อเทียบเท่ า พัก 1 คืนทีดาลัด

ทีพัก

เมืองดาลัด - สวนดอกไม้ เมืองหนาว - ดาลัด(สนามบินดาลัด) - กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณ
ภูม)ิ (VZ941 : 13.35-15.20)

วันที
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
ต่อจากนันนําท่านชม สวนดอกไม้ เมืองหนาวดาลัด สร้ างขึนโดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนือทีกว้ างใหญ่ สืบเนือง
จากเมืองดาลัด ได้ รับ สมญานามว่า เป็ นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนีจึงเป็ นสถานที ทีรวบรวมพรรณไม้ ต่างๆ
ของเมืองดาลัดไว้ อย่างมากมาย ทังไม้ ดอก ไม้ ประดับ ไม้ ยืนต้ น เป็ นต้ น ซึงดอกไม้ ส่วนใหญ่ ในเวียดนาม จะ
ส่งออกจากเมืองดาลัดทังสิน

13.35 น.
15.20 น.

สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดาลัด เพือเดินทางกลับสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ เทียวบินที VZ941
คณะเดินทางถึง สนามสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมด้ วยความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ : สุดคูล...บินตรงดาลัด มุยเน่
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ

วัน คืน BY VZ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

วันที 26-28 มิ.ย. 63
8,999.8,999.ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถงึ ปี บริ บูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ ,

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดียว
ท่ านละ

8,999.8,999.2,500.บาท ราคานีรวมรายการทัวร์ ตัวเครื องบิน

ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถินและคนขับรถ รวม ,
บาท /ท่ าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ทดู
ี แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงือนไข
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**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี ยนแปลงได้ ทงนี
ั ขึนอยู่กบั สภาวะอากาศและเหตสุดวิสยั ต่างๆที
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ า โดยทางบริ ษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ***
***หากท่านทีต้ องออกตัวภายใน (เครื องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทุกครังก่อนทําการออกตัวเนืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **

หมายเหตุ

สําหรับผู้เดินทางทีอายุไม่ถงึ
ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานําพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ตํากว่า เดือน หรื อ
วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่างตํา หน้ า

เงือนไขการจอง
.
.

กรุ ณาจองล่ ว งหน้ าอย่ างน้ อย วันก่อนการเดิ นทางและกรุ ณ าเตรี ย มเงินมัด จํ า ,
บาทพร้ อมกับเตรี ย ม
เอกสารส่งให้ เรี ยบร้ อยภายใน - วันหลังจากทําการจองแล้ ว
การชํ าระค่ าทัวร์ ส่ วนทีเหลื อทางบริ ษัทฯจะเรี ย กเก็ บก่อนเดิ นทางไม่น้อยกว่า วันท่านควรจัดเตรี ย มค่าทัวร์ ใ ห้
เรี ยบร้ อยก่อนกําหนดเนืองจากทางบริ ษัทต้ องสํารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที พักและตัวเครื องบินมิฉะนันจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
.
.
.
.
.

.

.
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แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง - วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ , บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า - วันก่อนเดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
สําหรับผู้โดยสารทีไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยืนวีซ่าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทังหมด
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที บริ ษัทฯกํ าหนดไว้ ( ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอืนทีเดินทางใน
คณะเดียวกันบริ ษทั ต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษัทฯจะทําการเลือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จําตัวในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได้
กรณีท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํ ามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการหัก
ค่าใช้ จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัวเครื องบินไปแล้ ว หรื อได้ ชําระค่าบริ การในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายจริงที เกิดขึนแล้ วกับท่านเป็ นกรณี
ไป
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กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริ ษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั

อัตราค่ าบริการนีรวม
.

.
.
.
.

.

.

ค่าตัวโดยสารเครื องบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี ยนระดับชันทีนังจากชันประหยัดเป็ นชันธุรกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้ องดํ าเนินก่อนเดินทาง วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชําระเงินเพื ออัพเกรดต้ องกระทํ าที เคาน์ เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน
ค่าทีพักห้ องละ - ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าทีบริ ษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านําหนักสัมภาระรวมในตัวเครื องบิน [นกสกู๊ต กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ กิโลกรัม / การบินไทย กิโลกรัม
/ เจแปนแอร์ ไลน์และออลนิปปอน ใบใบละไม่เกิน กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละ
สายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ , , บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ
, บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบียประกันเริมต้ น
บาท [ระยะเวลา - วัน]
- เบียประกันเริมต้ น
บาท [ระยะเวลา - วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า หรื อน้ อยกว่า ปี **
[รักษาพยาบาล ล้ าน, รักษาต่อเนือง แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุน้อยกว่า หรื อมากกว่า ปี **
[รักษาพยาบาล ล้ าน, รักษาต่อเนือง แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ . ล้ านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิม % และหัก ณ ทีจ่าย %

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
.
.
.
.
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ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื องดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี นํามัน ทีสายการบินเรี ยกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ ออกตัวเครื องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน
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