
 

 

 
 

 

 

 

 
 

ชมสวนดอกไมเ้มืองหนาว เท่ียวน ้าตก สนุกสนานกบัการนัง่รถราง 
พรอ้มตะลุยทะเลทรายขาวและแดง จิบไวนด์าลดั 

พกัโรงแรมดาลดั 5 ดาว / มุยเน่ 3 ดาว 
 

ก าหนดการเดินทาง: สงิหาคม 2562 - มีนาคม 2563 

วันแรก  กรุงเทพ–ดาลดั–มยุเน่-ล าธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บา้นชาวประมง (ผ่านชม) 

07.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร ์ สายการ
บิน Vietjetair โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.10 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองดาลดั โดยเที่ยวบินที่  VZ940 
12.55น  เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลดั น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง เมนูเฝอ 
  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่มุยเน่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม) 

น าท่านชม “แกรน   ด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ล าธาร FAIRY 
STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลึกกว่า 20 



 

เมตร เปิดใหเ้ห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซ่ึงทั้งหมดลว้นเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  จากน้ันน าท่าน
เดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดง
จนกลายเป็นลานทรายกวา้งที่มีชื่  อเสียงของเมืองมุยเน่ จากน้ันน าท่าน
เขา้สู่ หมู่บา้นชาวประมง (ผ่านชม) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งน้ี จะเป็น
การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ของชาวมุยเน่ สัมผัสวีถีการหาสัตว์ทะเล แล้ว
เอามาข้ึนฝั่งบริเวณน้ี ชาวบ้านที่หามาได ้ก็จะเอาสัตว์ทะเล ข้ึนมาคัด
แยก ชนิด ขนาด ใหเ้ราได้เห็นกันริมชายหาดเลยครับ แล้วอีกอย่าง 
บริเวณน้ีตอนเชา้ๆ จะมีชาวบา้นและนักท่องเที่ยวมาจบัจ่ายซ้ือสตัวท์ะเลกนัเยอะมากๆ เรียกไดว้่า เป็น
ตลาดเชา้ที่คึกคกั ที่ตอ้งลองมาเดินอีกที่หน่ึง ในมุยเน่เลยละครบั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ที่พกัเมืองมุยเน่ โรงแรม Peace, Paris, Nam Hai ระดบั 3 ดาว (ติดริมทะเล) 

วันที่สอง   ทะเลทรายขาว – น ้าตกดาทนัลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูรอ้น – นัง่กระเชา้ไฟฟ้า 
วัดตัก๊ลมั – บา้นเพี้ ยน - ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม     
  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่าง

ตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอันกวา้งใหญ่  และท้องฟ้า
เท่าน้ัน ไม่ไกลกันมีแหล่งน ้ าจืด (โอเอซิส) ส าหรับให้นักท่องเที่ยวใช้
พักผ่อนถ่ายรูปและชมวิว ซ่ึงจะท าใหท้่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถจ๊ีปหรือ รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกบัการเล่นแซนด์
ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (กิจกรรมต่างๆและค่าทิป ยังไม่รวมในรายการ) 
จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัเมืองดาลดั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4ชม) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร   
  น าท่านนัง่ รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืนเขียวชอุ่มลงสู่หุบ

เขาเบื้ องล่างเพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น ้ าตกดาทันลา 
(ThacDatanla)น ้ าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียงอีกหน่ึงในสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระราชวังฤดู
รอ้น ที่ประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศ
เวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่น่ี
นับว่าเป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยที่สรา้งข้ึนในสมยัฝรัง่เศสเรืองอ านาจอีก
ดว้ย!! จากน้ันน าท่านสู่ สถานีกระเชา้ไฟฟ้า“เคเบิลคาร”์ที่ทันสมยัที่สุด
ในประเทศเวียดนามข้ึนสู่จุดชมวิวใหเ้วลาท่านไดช้มและถ่ายรูปวิวเมือง
ดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไวเ้ป็นที่ระลึก น าท่านชม วัดตัก๊ลัม (Thien 
Vien Truc Lam) ที่น่ีคือวัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีปุ่ น มหายาน
ค่ะ ซ่ึงแมจ้ะเป็นพุทธเช่นนิกายเถรวาทแบบบา้นเรา แต่ธรรมเนียมปฏิบัติ
หลายๆ ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง น าท่านเขา้ชม บา้นเพี้ ยน (Crazy 
House) บา้นสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 
2 ของเวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่เศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดัง “Alice 
in Wonderland” 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสริฟไวนด์าลดั 



 

  จากนัน่น าท่านเดินทางสู่ย่านชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า ของเมืองดาลดัใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ นานา
ชนิด ตามอธัยาศัย 
น าท่านเขา้สู่ที่พกัเมืองดาลดั โรงแรม Swiss bel hotel ระดบั 5 ดาว 

วันที่สาม     สวนดอกไมเ้มืองหนาว – สนามบินดาลดั – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม     
  จากน้ันน าท่านเขา้ชม สวนดอกไมเ้มืองหนาวและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้

ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ที่อวดโฉมรูปทรงและสีสันอันสุดตระการตา
ตลอดทั้งปีในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมือง ดาลดั 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบินเมืองดาลดั เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
13.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjetair เที่ยวบินที่ VZ941 
15.20 น. ถึงสนามบินสวุรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทับใจ ….  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรอืสลบักันไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ** 

อตัราค่าบริการ 

วันที่เดินทาง หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงพกั 3 ท่าน พกัเด่ียว 

วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 62 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 62 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 62 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 62 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 30 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 13 – 15 กันยายน 62 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 25 – 27 กันยายน 62 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 27 – 29 กันยายน 62 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 12-14 ตุลาคม 62 10,499.- 2,500.- 

วันที่ 18-20 ตุลาคม 62 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 21-23 ตุลาคม 62 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 62 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 62 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 62 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 62 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 62 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 62 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 62 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 3-5 ธนัวาคม 62 9,499.- 2,500.- 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ  

 

วันที่ 10-12 ธนัวาคม 62 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 14-16 ธนัวาคม 62 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 18-20 ธนัวาคม 62 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 20-22 ธนัวาคม 62 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 24-26 ธนัวาคม 62 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 25-27 ธนัวาคม 62 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 27-29 ธนัวาคม 62 10,499.- 2,500.- 

2563 
วันที่ 5-7 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 8-10 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 10-12 มกราคม 63 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 12-14 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 14-16 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 15-17 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 18-20 มกราคม 63 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 19-21 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 4-6 กุมภาพนัธ ์63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 5-7 กุมภาพนัธ ์63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 7-9 กุมภาพนัธ ์63 10,499.- 2,500.- 

วันที่ 12-14 กุมภาพนัธ ์63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 15-17 กุมภาพนัธ ์63 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 19-21 กุมภาพนัธ ์63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 4-6 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 6-8 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 7-9 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 10-12 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 11-13 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 14-16 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 15-17 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 21-23 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 22-24 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 25-27 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 



 

อตัราค่าบรกิารรวม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 
✓ ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 
✓ ค่าที่พกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไมต่อ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเดี่ยว)  
✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ หวัหน้าทัวรท์ี่ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
✓ ประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 
 ค่าสมัภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ข้ึนอยู่กบัอตัรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย  3%   
 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 

 

เงื่อนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัที่จองที่นัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนที่เหลือช าระทั้งหมดอย่าง
น้อย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่า
ทัวรท์ั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 

หมายเหตุ  
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 
➢ ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไมต่ิดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น 
➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านข้ึน จะมีหวัหน้าทัวรต์ลอดการ

เดินทาง 
 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมดัจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ไดร้่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์
ไม่สามารถคืนเงินได ้เน่ืองจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 

 



 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธคิวามรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       
  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง 
  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา
เลื่อนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้
  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


