
#13919 เวียดนามใต ดาลัด มุยเน ญาตราง 4 วัน 3 คืน ทะเล
ทรายมุยเน เกาะวินเพิรล บิน VZ
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน ญาตราง ทะเลทรายแดง แกรนดแคนยอนแหง
เวียดนาม ทะเลทรายขาว พระหยกสีขาว นั่งรถราง นํ้าตกดาทันลา วัดติ๊กกลาม
พระราชวังฤดูรอน บานเพ้ียน ชมทุงดอกไฮเดรนเยีย สวนดอกไมเมืองหนาว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดาลัด - มุยเน - หมูบานชาวประมงมุยเน - ทะเล
ทรายแดง - ลําธารนางฟา Fairly Stream   

Peace
Resort,
Muine (ติดริม
ทะเล) หรือ
เทียบเทา

2 ทะเลทรายขาว - ญาจาง - วัดลองเซิน (เจดียลองเซิน) - กระเชาวินเพิรล - สวนสนุกวิน
เพิรล ญาจาง   

Rosaka Nha
Trang hotel
หรือเทียบเทา

3 ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - น้ําตกดาตันลา - กระเชาไฟฟาดาลัด - วัดตัก๊ลัม -
พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเ์บาได - บานเพ้ียน - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - ตลาดไนท
บาซารดาลัด

  

La
Sapinette
Hotel, Dalat
หรือเทียบเทา
ระดับ

4 สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - ทาอากาศยานดาลัด - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,000

18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,000

2 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,000

7 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,000

10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,000

11 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,000

13 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,000

14 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,000

17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,000

20 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,000

21 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿4,000

6 ต.ค. 64 - 9 ต.ค. 64 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดาลัด - มุยเน -
หมูบานชาวประมงมุยเน - ทะเลทรายแดง - ลําธารนางฟา Fairly
Stream

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกท่ีน่ัง หรือเลือกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดติดกันและไม
สามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินได ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางบริษัทไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

11.10 น. ออกเดินทางสูเมืองดาลัท ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ940 (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)

บาย

12.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัท และผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูเฝอ เวียดนาม)

นําทานเดินทางสู เมืองมุยเน ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามและ
มีชื่อเสียงทางภาคใตของเวียดนาม ระหวางการเดินทางผานชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวเวียดนาม

นําทานสัมผัสอากาศบริสุทธิ ์ณ ทาเรือมุยเน ท่ีอบอวนไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแทๆ ซ่ึงกลับเขาฝ่ังหลัง
ออกหาปลาในยามค่ําคืน

นําทานชม ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกวางท่ีมีชื่อเสียงของเมืองมุยเน

แลวนําทาน ชม “แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของน้ําและลมเป็น
ลําธารลึกกวา 20 เมตร เปิดใหเห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซ่ึงท้ังหมดลวนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูเฝอ เวียดนาม

 บาย



 หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกท่ีน่ัง หรือเลือกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดติดกันและไม
สามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินได ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ทางบริษัทไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

สายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ940 ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

่ ่

ทาอากาศยานดาลัด

มุยเน

หมูบานชาวประมงมุยเน

ทะเลทรายแดง

ลําธารนางฟา Fairly Stream

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเขต Đức Trọng โดยอยูหางจากเมืองดาลัดไปทางใต
ประมาณ 30 กิโลเมตร ทาอากาศยานน้ีถูกสรางโดยฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยมีเพียง
รันเวยกรวด และชาวอเมริกันไดมาสรางใหมและเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีอาคารผู
โดยสารใหมขนาด 12,400 ตารางเมตร

เป็นเมืองตากอากาศชั้นดีของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูชายฝ่ังทะเลของจังหวัดบิ่ญถวน ใน
ภูมิภาคภาคกลางตอนใตของประเทศเวียดนาม ซ่ึงอยูหางจากเมืองโฮจิมินห ประมาณ
230 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองแหงน้ีมีชื่อเสียงในเรื่องของ
ชายหาดท่ีเงียบสงบ และทะเลทรายอันกวางใหญ

ท่ีน่ีเป็นหมูบานท่ีมีจุดจอดพักเรือของชาวประมง ซ่ึงเราจะไดเห็นเรือประมงเต็มไปหมด
ไฮไลทของท่ีน่ีคือเรือกระดงรูปทรงกลมซ่ึงเป็นเรือพ้ืนบานของเวียดนาม

ทะเลทรายแดง มีขนาดกวางใหญทอดตัวยาวตั้งแตริมฝ่ังทะเลเขาไปในตัวแผนดิน
ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 50 เฮกเตอร เวลาท่ีเหมาะสมในการเท่ียวชมคือชวงเชา หรือชวง
หลังจาก 15.00 น. เป็นตนไป เพราะกระแสลมไมแรงและแดดไมรอนมากจนเกินไป

เป็นธารน้ําสีแดงธรรมชาติท่ีเป็นจุดทองเท่ียวแลนมารคหน่ึงเมื่อไดมาเยือนมุยเน ท่ีน่ีนัก
ทองเท่ียวจะไดเห็นความงดงามของผืนน้ําตื้นอันสดชื่น ชั้นดินท่ีสูงลดล่ันกัน สลับกับ
สีสันของดินทรายท่ีสวยงาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 ทะเลทรายขาว - ญาจาง - วัดลองเซิน (เจดียลองเซิน) - กระเชา
วินเพิรล - สวนสนุกวินเพิรล ญาจาง

อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานสู ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและ
ทองฟาเทานั้น ไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเท่ียวใชพักผอน ถายรูป และชมวิว ท่ีทานจะไดเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมหลากหลายไมวาจะเป็น เชารถจีป๊ หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนล่ืนไถลจากจาก
เนินทรายสูงกวา 40 เมตร

จากนั้นนําทานเดินทางไปสู เมืองญาตราง เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียอีกแหงหน่ึงของเวียดนาม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทาง สักการะองคพระหยกสีขาว ท่ี Long Son Pagoda ซ่ึงเป็นองคพระท่ีใหญท่ีสุดของเมืองญาตราง
ตั้งเดนเป็นสงาอยูบนเชิงเขา ใหทานไดสักการะ พระถายภายภายในวัด ท่ีมี่พ้ืนท่ีบริเวณกวางขวาง

จากนั้นไปเท่ียวชม เกาะ Vinpearl Land โดยน่ังกระเชาขามทะเล (กระเชาขามทะเลยาวท่ีสุดในโลก) อิสระใหทานได
สนุกสนานกับเครื่องเลนในสวนสนุกท่ีทันสมัยท่ีสุดของประเทศเวียดนาม รวมคาเคเบิ้ลคารขามเกาะ และคาเครื่องเลนแลว

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Rosaka Nha Trang hotel หรือเทียบเทา

ทะเลทรายขาว

ญาจาง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทะเลทรายขาว เป็นทะเลทรายสีขาวอันกวางใหญท่ีตั้งอยูทางดานเหนือของเมืองมุยเน
หางไปประมาณ 20 กิโลเมตร มีทะเลสาบท่ีสวยงามขนาบขางของเนินทราย เรียกวา
"ทะเลสาบ Bau Trang" ซ่ึงครอบคลุมเน้ือท่ีมากถึง 70 เฮกเตอร กวางประมาณ 500
เมตร และลึกประมาณ 19 เมตร ในทะเลทรายมีทะเลสาบเล็กๆ อยูตรงกลาง ภายใน
ทะเลสาบเต็มไปดวยดอกบัวสีสันสดใส

ไดรับสมญานามวา “หยกเขียวแหงประเทศเวียดนาม” เป็นเมืองทองเท่ียวทางทะเล อยูใน
จังหวัดค้ัญฮหวา ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองในเมืองทองเท่ียวริมทะเลอันลือชื่อ มี
ชายหาดและทะเลท่ีเหมาะแกการดําน้ํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 3 ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - น้ําตกดาตันลา - กระเชา
ไฟฟาดาลัด - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูรอน จักรพรรด์ิเบาได
- บานเพี้ยน - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - ตลาดไนทบาซารดาลัด

วัดลองเซิน (เจดียลองเซิน)

กระเชาวินเพิรล

สวนสนุกวินเพิรล ญาจาง

ท่ีน่ีเป็นวัดในเมืองญาจาง เป็นหน่ึงในสองสถานท่ีสําคัญทางศาสนาของเมือง ตั้งอยูท่ีเชิง
เขาหางจากสถานีรถไฟของเมืองประมาณ 400 เมตร ถูกสรางขึ้นในปี 1886 ท่ีน่ีมีความ
ซับซอนอันนาท่ึงของหองโถงอาคารและสวน อยูติดกับเจดียอีกตัวหน่ึงท่ีชื่อวา Hai Duc
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันพระพุทธรูปองคใหญท่ีมีความสูง 24 เมตร ซ่ึงรูปป้ันน้ีสามารถมอง
เห็นไดจากระยะไกล

เป็นกระเชากอนโดลาขามอาวญาจาง มีระยะทางยาว 3,320 เมตร เป็นระบบกระเชาท่ีทัน
สมัยท่ีสุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูง เชื่อมระหวางแผนดินเมืองญาจาง
กับสวนสนุกวินเพิรลซ่ึงอยูบนเกาะ HON TRE เป็นเกาะท่ีอยูไมหางจากแผนดินใหญ
มากนัก

ท่ีน่ีเป็นสวนสนุกขนาดใหญและครบวงจรแหงใหมของประเทศเวียดนาม มีพ้ืนท่ีรวมกวา
50,000 ตารางเมตร มีระบบภูเขาเทียมขนาด 30,000 ตารางเมตรพรอมกับสวนน้ําท่ีทัน
สมัย ท่ีน่ีแบงออกเป็น 4 โซนใหญๆ ท้ังสวนน้ํา ท่ีมีชายหาดจําลอง สวนสนุกกลางแจงท่ีมี
เครื่องเลนอันหวาดเสียว ท้ังยังมีสวนสนุกในรมและโซนเกมสท่ีสนุกไดไมแพกัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Rosaka Nha Trang hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองดาลัท เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงอันและโรแมนติคท่ีสุดและของเวียดนามเน่ืองจากตั้งอยูบนท่ีสูง
จากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปีแมกระท้ังในฤดูรอน อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 15-25
องศาเซสเซียส แวดลอมดวยขุนเขา ไร กาแฟ และสวนดอกไม อาคารบานเรือนตางๆปลูกสรางรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส

นําทาน น่ังรถราง (Roller Coaster) ผานผืนปาอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงาม
ของ น้ําตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมีชื่อเสียง อีกหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมของดาลัดท่ี
ไมควรพลาด!!

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู สถานีกระเชาไฟฟา เคเบิลคาร กระเชาไฟฟาแหงน้ีเป็นกระเชาไฟฟาท่ีทันสมัยท่ีสุดของประเทศเวียดนาม และมี
ความปลอดภัยสูงท่ีสุดทานจะได ชมวิวของเมืองดาลัด ท่ีมองเห็นได ท้ังเมือง ท่ีตั้งอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม

นําทานชม วัดติก๊กลาม เป็นวัดท่ีสรางอยูบนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับ
ทิวสนท่ียืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา

้ ์ ่ ่



จากนั้นนําทานชม พระราชวังฤดูรอน พระราชวังตากอากาศของกษัตริยเบาได จักรพรรดิอ์งคสุดทายของเวียดนาม ซ่ึงสถานท่ี
แหงน้ีเป็นพระราชวังสุดทาย ท่ีสรางขึ้นในสมัยเรืองอํานาจของฝรั่งเศส กอนท่ีจะเกิดสงครามเวียดนาม แลวทําใหจักรพรรดิบ์าว
ไดตองล้ีภัยไปอยูฝรั่งเศส แลวไมไดกลับมาเหยียบผืนแผนดินบานเกิดอีกเลย

จากนั้นนําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ
เวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง เศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”

จากนั้นนําทานชม ทุงดอกไฮเดรนเยีย ท่ีเบงบานอยูเต็มพ้ืนท่ี ใหทานอิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมเสริฟไวนดาลัท

จากน่ันนําทานเดินทางสู ยานชอปป้ิงตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัทใหทานไดเลือกซ้ือสินคา นานาชนิด ตามอัธยาศัย

พักท่ี La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

ดาลัด

รถรางโรลเลอรโคสเตอร

นํ้าตกดาตันลา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเลียนเคือง ตั้งอยูสูงเหนือระดับน้ําทะเล 1,500 เมตร บน
ท่ีราบสูงลางเบียน ดาลัดเป็นหน่ึงในเมืองทองเท่ียวยอดนิยมท่ีสุดตลอดกาลของเวียดนาม
ชื่อเมืองนั้นแปลวาเมืองแหงสนพันตน และยังถูกเรียกวาเมืองท่ีแหงใบไมผลิ ซ่ึงมาจาก
อากาศท่ีเย็นสบายกําลังดีตลอดท้ังปี

ใหทานเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอรโคสเตอร ทาทายความหวาดเสียว ผานผืนปาอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางของน้ําตกดาทันลา

น้ําตกดาตันลา ไดชื่อวาเป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลัด อยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ
5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกท่ีไมใหญมากแตมีความสวยงามเน่ืองจากสภาพ
แวดลอมตางๆ ท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็นจํานวนมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาไฟฟาดาลัด บาย

เป็นกระเชาไฟฟาเคเบิลคารบนเทือกเขาโรบินฮิลล บนกระเชานักทองเท่ียวจะไดชมวิว
เมืองดาลัดจากท่ีสูง และยังสามารถน่ังไปยังวัดตัก๊ลัม ซ่ึงเป็นวัดพุทธในนิกาย ZEN แบบ
ญ่ีป ุนได



วันท่ี 4 สวนดอกไมเมืองหนาว - ทาอากาศยานดาลัด - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

วัดต๊ักลัม

พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ์เบาได

บานเพี้ยน

ทุงดอกไฮเดรนเยียร

วัดตัก๊ลัมวัดพุทธในนิกายเซนแบบญ่ีป ุน ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง ภายในวัดมีสิ่ง
กอสรางท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบลอมรอบไปดวยดอกไมท่ีผลิ
ดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเป็นหน่ึงในวัดท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด

เป็นหน่ึงในพระราชวังของจักรพรรดิเ์บาไดท่ียังดํารงไวอยู ซ่ึงพระองคทรงสรางพระราชวัง
น้ีเอาไวใชเป็นหน่ึงในสถานท่ีพักผอนตั้งแตชวง พ.ศ.2493 ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑท่ี
ใหนักทองเท่ียวเขาชมได

ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นมาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว "เทพนิยาย" โดยท่ี
ตัวตึกหนาตาออกมาเหมือนตนไม และดวยการออกแบบและตกแตงภายในท่ีแปลก
ประหลาด ทําใหขึ้นชื่อเรื่องความเพีย๊น

เป็นสวนดอกไมท่ีมีดอกไฮเดรนเยียรสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปท่ัวสวน และเป็น
อีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองดาลัดท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามน่ีไวเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม

ตลาดไนทบาซารดาลัด คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พรอมเสริฟไวนดาลัท

 La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทาระดับ

ไนทมาเก็ตท่ีเมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดินท่ีอยูริมถนนเสนลางดานหนาตลาดดาลัด มี
รานเสื้อผา รานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาป่ันเลน มีศิลปินมารับวาดรูป
เหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม และอ่ืนๆ มากมายใหนักทองเท่ียวเดินชมกันไดตาม
อัธยาศัย

 กิจกรรม เชา



 หมายเหตุ สายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ941 ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางชม สวนดอกไมเมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเมืองหนาวท่ีอวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา ซ่ึง
เป็นสายพันธ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก

จากนั้นนําทานเดินทางไปสู สนามบินเมืองดาลัท เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

บาย

13.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ941 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนดอกไมประจําเมืองดาลัด สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 เป็นสวนดอกไมขนาดใหญ
ไกลทะเลสาบ โดยอยูหางประมาณ 2 กิโลเมตรจากใจกลางเมือง ภายในสวนมีดอกไม
หลายชนิดใหผูเขาชมไดอ่ิมเอิบไปกับความสวยงามของดอกไมชนิดตางๆ นับพันชนิด

ทาอากาศยานดาลัด

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเขต Đức Trọng โดยอยูหางจากเมืองดาลัดไปทางใต
ประมาณ 30 กิโลเมตร ทาอากาศยานน้ีถูกสรางโดยฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยมีเพียง
รันเวยกรวด และชาวอเมริกันไดมาสรางใหมและเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีอาคารผู
โดยสารใหมขนาด 12,400 ตารางเมตร

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ

ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟันได อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขของสายการบิน

หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได เน่ืองจากคาบริการท่ีเวียดนาม
เป็นแบบเหมาจาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาท่ีพักหองคู ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ

คาปรับสําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)

คาทําหนังสือเดินทาง 

คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง

คาทิปคนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

คาทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลจากไทย แลวแตสินน้ําใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
 

วีซา



หนังสือเดินทาง (Passport) ของทานตองมีอายุไมนอยกวา 7 เดือน

สําคัญมาก กรุณานําหนังสือเดินทาง (Passport) มาในวันเดินทาง ทางบริษัท ไมสามารถรับผิดชอบ ในกรณีท่ีทานลืมนํา
หนังสือเดินทางมา หรือนําหนังสือเดินทางมาผิดเลม

หมายเหตุ
หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน

กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมา
จากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน
ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะ
เป็นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความ
ไมสะดวก

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนืองมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณสนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

จอยแลนด ไมเอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 2,000 บาทตอทาน 

ราคาเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ปี ทานละ 3,000 บาท (พีเรียดเมษายน เป็นตนไป ราคาเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ปี ทานละ 4,900
บาท)

อัตราคาบริการ ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

ทานไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน)

ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ขอเก็บ
คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน ทานละ 1,000 บาท/ทริป/ทาน สวนคาทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลจากเมืองไทย
แลวแตความพึงพอใจของทาน

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางได 15 วัน กอนการเดิน

ทาง)

กรณีเจ็บปวยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทําการเล่ือนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได ตามความเป็นจริง 

ในกรณีเจ็บปวยกระทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 


