#13971 ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน 4 วัน 3 คืน แกรนด
แคนยอนเวียดนาม รถจิ๊ปตะลุยทะเลทรายมุยเน บิน VZ

ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว นั่งรถรางโรลเลอร
โคสเตอรไปชมนํ้าตกดาทันลา นั่งกระเชาดาลัด วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูรอน
ตลาดไนทบารซา สวนดอกไฮเดรนเยีย บานเพี้ยน วัดมังกรทอง สวนดอกไม
เมืองหนาว ฟารมเลี้ยงชะมด

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานดาลัด - มุยเน - หมูบา นชาวประมงมุยเน - ทะเล
ทรายแดง

ลํา ธารนางฟ า Fairly Stream - ทะเลทรายขาว - ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - นํ ้า ตก
ดาตันลา - กระเชา ไฟฟ า ดาลัด - วัดตัก
๊ ลัม - พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเ์ บา ได - ตลาด
ไนทบาซารดาลัด









โรงแรม



Peace
Resort,
Muine (ติด
ริมทะเล)
หรือเทียบ
เทา



La
Sapinette
Hotel,
Dalat หรือ
เทียบเทา

3

ทุงดอกไฮเดรนเยียร - บา นเพี้ยน - สถานีรถไฟดาลัด - วัดลิงเฝื อก (วัดมังกรทอง) - องคเจา
แมกวนอิม - โบสถไกดาลัด (มหาวิหารดาลัด)







La
Sapinette
Hotel,
Dalat หรือ
เทียบเทา

4

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม - ทา อากาศยานดาลัด - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,000

18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,000

2 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63

฿13,900

฿13,900

฿13,900

฿4,000

7 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,000

10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63

฿13,900

฿13,900

฿13,900

฿4,000

11 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,000

12 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,000

13 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,000

14 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,000

17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,000

20 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,000

21 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64

฿13,900

฿13,900

฿13,900

฿4,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดาลัด - มุยเน หมูบานชาวประมงมุยเน - ทะเลทรายแดง
เชา
08.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน เตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหน าที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
11.10 น. ออกเดินทางสเู มืองดาลัท ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ940 (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
บาย
12.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัท หลังผานพิธีต รวจคนเขาเมืองแลว
รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูเฝอเวียดนาม)
นํ าทานเดินทางสู เมืองมุยเน ในจังหวัด ฟานเทียต เป็ นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามและ
มีช่ ือเสียงทางภาคใตของเวียดนาม
นํ าทานสัมผัสอากาศบริสุทธิ ์ ณ ทาเรือมุยเน ที่อบอวนไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแทๆ ซึ่งกลับเขาฝั่ งหลัง
ออกหาปลาในยามคํ่าคืน
นํ าทานชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็ นลานทรายกวางที่มีช่ อ
ื เสียงของเมืองมุยเน
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูเฝอเวียดนาม

ทาอากาศยานดาลัด
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเขต Đức Trọng โดยอยูหางจากเมืองดาลัดไปทางใต
ประมาณ 30 กิโลเมตร ทาอากาศยานนี้ ถ ูกสรางโดยฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยมีเพียง
รันเวยกรวด และชาวอเมริกันไดมาสรางใหมและเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีอาคารผู
โดยสารใหมขนาด 12,400 ตารางเมตร

มุยเน
เป็ นเมืองตากอากาศชั้นดีของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูชายฝั่ งทะเลของจังหวัดบิ่ญถวน ใน
ภูมิภาคภาคกลางตอนใตของประเทศเวียดนาม ซึ่งอยูหางจากเมืองโฮจิมินห ประมาณ
230 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองแหงนี้ มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องของ
ชายหาดที่เงียบสงบ และทะเลทรายอันกวางใหญ

หมูบานชาวประมงมุยเน
ที่นี่เป็ นหมูบานที่มีจุดจอดพักเรือของชาวประมง ซึ่งเราจะไดเห็นเรือประมงเต็มไปหมด
ไฮไลทของที่นี่คือเรือกระดงรูปทรงกลมซึ่งเป็ นเรือพื้นบานของเวียดนาม

ทะเลทรายแดง
ทะเลทรายแดง มีขนาดกวางใหญทอดตัวยาวตั้งแตริมฝั่ งทะเลเขาไปในตัวแผนดิน
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 เฮกเตอร เวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชมคือชวงเชา หรือชวง
หลังจาก 15.00 น. เป็ นตนไป เพราะกระแสลมไมแรงและแดดไมรอนมากจนเกินไป



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

Sand Dune-Fairly Stream - ทะเลทรายขาว - ดาลัด - รถราง
โรลเลอรโคสเตอร - นํ้าตกดาตันลา - กระเชาไฟฟาดาลัด - วัดตั๊
กลัม - พระราชวังฤดูรอน จักรพรรดิ์เบาได - ตลาดไนทบาซาร
ดาลัด
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานชม “แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของนํ้ าและลมเป็ นลําธารลึก
กวา 20 เมตร เปิ ดใหเห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดลวนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
นํ าทานสู ทะเลทรายขาว กองเนิ นภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและ
ทองฟ าเทานั ้น ไมไกลกันมีแหลงนํ้ าจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพักผอน ถายรูป และชมวิว ที่ทานจะไดเพลิดเพลินกับ
๊

่

กิจกรรมหลากหลายไมวาจะเป็ น เชารถจีป
๊ หรือรถ ATV ตะลุยเนิ นทราย หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนลื่นไถลจากจาก
เนิ นทรายสูง
จากนั ้นนํ าทานเดินทางกลับสู เมืองดาลัท เมืองตากอากาศที่มีช่ อ
ื เสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนาม
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทาน นั่ งรถราง (Roller Coaster) ผานผืนป าอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงาม
ของ นํ้ าตกดาทันลา (Thac Datanla) นํ้ าตกขนาดไมใหญมากแตมีช่ อ
ื เสียง อีกหนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิ ยมของดาลัด
นํ าทานสู สถานี กระเชาไฟฟ า เคเบิลคาร กระเชาไฟฟ าแหงนี้ เป็ นกระเชาไฟฟ าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมี
ความปลอดภัยสูงที่สุดทานจะได ชมวิวของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได ทั้งเมือง ที่ต ั้งอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม
นํ าทานชม วัดตัก
๊ ลัม เป็ นวัดที่สรางอยูบนเนิ นเขาเหนื อ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับทิว
สนที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา
จากนั ้นนํ าทานชม พระราชวังฤดูรอน พระราชวังตากอากาศของกษัต ริยเบาได จักรพรรดิอ์ งคสุดทายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่
แหงนี้ เป็ นพระราชวังสุดทาย ที่สรางขึ้นในสมัยเรืองอํานาจของฝรั่งเศส กอนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แลวทําใหจักรพรรดิบ
์ าว
ไดต องลี้ภัยไปอยูฝรั่งเศส
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
จากนั่ นนํ าทานเดินทางสูยาน ชอปปิ้ งตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัทใหทานไดเลือกซื้อสินคา นานาชนิ ด ตามอัธยาศัย
พักที่ La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลําธารนางฟา Fairly Stream
เป็ นธารนํ้ าสีแดงธรรมชาติที่เป็ นจุดทองเที่ยวแลนมารคหนึ่ งเมื่อไดมาเยือนมุยเน ที่นี่นัก
ทองเที่ยวจะไดเห็นความงดงามของผืนนํ้ าตื้นอันสดชื่น ชั้นดินที่สูงลดลั่นกัน สลับกับ
สีสันของดินทรายที่สวยงาม

ทะเลทรายขาว
ทะเลทรายขาว เป็ นทะเลทรายสีขาวอันกวางใหญที่ต ั้งอยูทางดานเหนื อของเมืองมุยเน
หางไปประมาณ 20 กิโลเมตร มีทะเลสาบที่สวยงามขนาบขางของเนิ นทราย เรียกวา
"ทะเลสาบ Bau Trang" ซึ่งครอบคลุมเนื้ อที่มากถึง 70 เฮกเตอร กวางประมาณ 500
เมตร และลึกประมาณ 19 เมตร ในทะเลทรายมีทะเลสาบเล็กๆ อยูต รงกลาง ภายใน
ทะเลสาบเต็มไปดวยดอกบัวสีสันสดใส

ดาลัด
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดเลียนเคือง ตั้งอยูสูงเหนื อระดับนํ้ าทะเล 1,500 เมตร บน
ที่ราบสูงลางเบียน ดาลัดเป็ นหนึ่ งในเมืองทองเที่ยวยอดนิ ยมที่สุดตลอดกาลของเวียดนาม
ชื่อเมืองนั ้นแปลวาเมืองแหงสนพันตน และยังถูกเรียกวาเมืองที่แหงใบไมผลิ ซึ่งมาจาก
อากาศที่เย็นสบายกําลังดีต ลอดทั้งปี



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รถรางโรลเลอรโคสเตอร
ใหทานเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอรโคสเตอร ทาทายความหวาดเสียว ผานผืนป าอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางของนํ้ าตกดาทันลา

นํ้าตกดาตันลา
นํ้ าตกดาตันลา ไดช่ อ
ื วาเป็ นนํ้ าตกที่สวยที่สุดในดาลัด อยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ
5 กิโลเมตร นํ้ าตกดาตันลาเป็ นนํ้ าตกที่ไมใหญมากแตมีความสวยงามเนื่ องจากสภาพ
แวดลอมตางๆ ที่เกื้อหนุนทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็ นจํานวนมาก

กระเชาไฟฟาดาลัด
เป็ นกระเชาไฟฟ าเคเบิลคารบนเทือกเขาโรบินฮิลล บนกระเชานั กทองเที่ยวจะไดชมวิว
เมืองดาลัดจากที่สูง และยังสามารถนั่ งไปยังวัดตัก
๊ ลัม ซึ่งเป็ นวัดพุทธในนิ กาย ZEN แบบ
ญี่ปุนได

วัดตั๊กลัม
วัดตัก
๊ ลัมวัดพุทธในนิ กายเซนแบบญี่ปุน ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟื องฮวาง ภายในวัดมีสิ่ง
กอสรางที่สวยงาม สะอาด เป็ นระเบียบ ทัศนี ยภาพโดยรอบลอมรอบไปดวยดอกไมที่ผลิ
ดอกบานสะพรั่ง นั บไดวาเป็ นหนึ่ งในวัดที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด

พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ์เบาได
เป็ นหนึ่ งในพระราชวังของจักรพรรดิเ์ บาไดที่ยังดํารงไวอยู ซึ่งพระองคทรงสรางพระราชวัง
นี้ เอาไวใชเป็ นหนึ่ งในสถานที่พักผอนตั้งแตชวง พ.ศ.2493 ปั จจุบันเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑที่
ใหนักทองเที่ยวเขาชมได



คํ่า

ตลาดไนทบาซารดาลัด
ไนทมาเก็ต ที่เมืองดาลัดเขาจะมีถ นนคนเดินที่อยูริมถนนเสนลางดานหน าตลาดดาลัด มี
รานเสื้อผา รานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาปั่ นเลน มีศิลปิ นมารับวาดรูป
เหมือน เขียนหนั งสือภาษาเวียดนาม และอื่นๆ มากมายใหนักทองเที่ยวเดินชมกันไดต าม
อัธยาศัย

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

ทุงดอกไฮเดรนเยียร - บานเพี้ยน - สถานีรถไฟดาลัด - วัดลิง
เฝอก (วัดมังกรทอง) - องคเจาแมกวนอิม - โบสถไกดาลัด
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
จากนั ้นนํ าทานชม สวนดอกไฮเดรนเยีย ใหทานอิสระชมความงามในทุงดอกไฮเดรนเยีย กับบรรยากาศเมืองหนาวกลางหุบ
เขาดาลัท อีกหนึ่ งจุดที่มาเมืองนี้ แลวตองแวะถายรูปสวยๆเช็คอิน
นํ าทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝี มือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของ
เวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปั ต ยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิ ยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม สถานี รถไฟดาลัท เป็ นสถานี รถไฟที่เกาแก สถานี มีรูปแบบสถาปั ต ยกรรมที่ไมซํ้ากันมีสามหลังคามุก สถานี ไดรับ
การยอมรับวาเป็ นวัฒนธรรมประจําชาติอันเกาแก ปั จจุบันเป็ นสถานที่ทองเที่ยวของเมืองดาลัท ใหทานจะเก็บภาพสวยๆกับ
สถานี รถไฟเกา หัวรถจักรเดิม
จากนั ้นนํ าทานชม วัดลิงเฟื อก หรือ วัดมังกรทอง สรางจากการนํ ากระเบื้องเหลือใชมาทุบๆ มาใชประดับสรางวัด
จากนั ้นนํ าทานไหวเจาแมกวนอิม ที่ศักดิส
์ ิทธิ ์ องคเจาแมกวนอิมที่ไดสรางจากดอกไมกระดาษ (ดอกกระดาษเป็ นดอกไมชนิ ด
หนึ่ ง เหมือนดอกบานไมรูโรย เมื่อแหงแลวลักษณะคลายๆ กระดาษ) ชมเจดีระฆัง
จากนั ้นแวะถายรูปดานนอกคูกับโบสถไก ที่ต ั้งอยูเนิ นเขาในยานใจกลางเมือง เป็ นเสมือนสัญลักษณประจําเมืองดาลัท เป็ น
โบสถของชาวคริสตโปแตสแตนทเพียงไมกี่แหงในเวียดนาม มีความงดงามในการตกแตงสไตลต ะวันตก
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร พรอมเสริฟไวน ดาลัท
พักที่ La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทุงดอกไฮเดรนเยียร
เป็ นสวนดอกไมที่มีดอกไฮเดรนเยียรสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปทั่วสวน และเป็ น
อีกหนึ่ งสัญลักษณของเมืองดาลัดที่ดึงดูดนั กทองเที่ยวที่มาเยือนเมืองแหงนี้ ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามนี่ ไวเป็ นที่ระลึกอยางเต็มอิ่ม

บานเพี้ยน
ที่นี่ถ ูกสรางขึ้นมาโดยสถาปนิ คชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว "เทพนิ ยาย" โดยที่
ตัวตึกหน าตาออกมาเหมือนตนไม และดวยการออกแบบและตกแตงภายในที่แปลก
ประหลาด ทําใหขึ้นชื่อเรื่องความเพีย๊ น



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สถานีรถไฟดาลัด
กอสรางขึ้นตั้งแตปี 2486 เป็ นสถานี รถไฟขนาดเล็กที่มีความน าสนใจอยูที่รถไฟ
เครื่องจักรไอนํ้ าแบบดั้งเดิม ที่ยังตองใชถ านไมในการเผาไหมของเครื่องจักร โดยนั กทอง
เที่ยวสามารถดื่มดํ่ากับประสบการณนั่งรถไฟเครื่องจักรไอนํ้ าผานพื้นที่ชนบทเป็ นระยะ
ทางราว 5 กิโลเมตร เขาไปสูหมูบานเล็ก ๆ ที่มีช่ อ
ื วา Trai Mat โดยรถไฟเครื่องจักรไอนํ้ า
นี้ จะเปิ ดใหบริการเพียง 5 เที่ยวตอวันเทานั ้น และจําตองมีผูโดยสารไมนอยกวา 4-5 คน
จึงจะสามารรถเปิ ดการเดินรถในแตละเที่ยวได

วัดลิงเฝอก (วัดมังกรทอง)
วัดลิงเฟื อก หรือ วัดมังกรทอง สรางเมื่อปี ค.ศ.1950 สรางจากการนํ ากระเบื้องเหลือใชมา
ทุบๆรวมกัน จากนั ้นก็นํามาสรางวัดใหชาวบานไดสักการะกัน และในปั จจุบันไดเปิ ดใหนัก
ทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ไดเขามากราบไหวกันภายในวัดลิงเฟื อกแหงนี้ และเป็ น
ที่รูจักไปทั่วทิศ ภายในบริเวณวัดลิงเฟื อกจะดูมีความสะอาด จัดเรียงอยางสวยงาม ทําให
นั กทองเที่ยวที่มาเที่ยวตางชื่นชอบและมีความศัทธาในวัดลิงเฟื อกแหงนี้

องคเจาแมกวนอิม
รูปปั้ นเจาแมกวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยูบนฐานดอกบัว
กวาง 35 เมตร ยืนหันหลังใหภูเขาและหันหน าออกทะเล คอยปกป องคุมครองชาวประมง
ที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ งและยังมีหินออนแกะสลักเป็ นรูป 18พระอรหันตขนาดใหญ
อยูภายในวัด

โบสถไกดาลัด (มหาวิหารดาลัด)
เรียกสถานที่แหงนี้ จะเรียกวา Con Ga ออกเสียงวา “กอง หญา” แปลวา “ไก” วาแตวา
โบสถนี้มีเรียกกันอยูหลายชื่อ แลวแตจะเรียก ยกตัวอยางเชน Cock Church (ชื่อนี้ แปล
ตรงตัววาโบสถไก) ชื่อตอมาและเป็ นชื่อที่คนดาลัดนิ ยมเรียกกันก็คือ Con Ga Church
(ชื่อนี้ ใชเรียกแบบคนเวียดนามไดเลยวา กอง หญา)ที่เรียกแบบนี้ ก็เป็ นเพราะวาบนยอด
สูงสุดของยอดโบสถ จะมีต ัวไกที่หลอไวและประดับไวอยูบนยอดสุดของสถานที่แหงนี้ ซึ่ง
หากใครมาเยี่ยมชมที่เมืองดาลัดจะเห็นโบสถนี้อยางชัดเจนแตไกลเลย และยังเป็ นโบสถที่
ใหญที่สุดของเมืองดาลัด ซึ่งถูกสรางและออกแบบโดยชางชาวฝรั่งเศส



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พรอมเสริฟไวน ดาลัท
 La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทา

วันที่ 4


กิจกรรม

สวนดอกไมเมืองหนาว - ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม - ทา
อากาศยานดาลัด - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินทางชม สวนดอกไมเมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา ซึ่ง
เป็ นสายพันธ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก
นํ าทานชม ฟารมเลี้ยงชะมด ดูกระบวนการผลิต กาแฟจากขี้ชะมด ทั้งเอกลักษพรอมวิธีการเลี้ยงชะมดหลากหลายสายพันธุ
อยางใกลชิด และสามารถเลือกซื้อผลิต ภัณธกาแฟขี้ชะมดกลับเป็ นของฝากได
นํ าทานเดินทางไปสูสนามบินเมืองดาลัท เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

บาย
12.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ941 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
15.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด
เป็ นสวนดอกไมประจําเมืองดาลัด สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 เป็ นสวนดอกไมขนาดใหญ
ไกลทะเลสาบ โดยอยูหางประมาณ 2 กิโลเมตรจากใจกลางเมือง ภายในสวนมีดอกไม
หลายชนิ ดใหผูเขาชมไดอิ่มเอิบไปกับความสวยงามของดอกไมชนิ ดตางๆ นั บพันชนิ ด

ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม
ฟารมเลี้ยงชะมด เป็ นฟารมเลี้ยงชะมดขนาดไมใหญมาก ทานจะไดพบกับชะมดตัวเป็ นๆ
หลากสายพันธุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ใหทานไดซื้อ
กาแฟสดนั่ งชิมทามกลางบรรยากาศที่โอบลอมไปดวยธรรมชาติ และกลวยไมนานาพันธุ
ทั้งนี้ ทานยังสามารถถายรูปกับชะมดไดอีกดวย



บาย

ทาอากาศยานดาลัด
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเขต Đức Trọng โดยอยูหางจากเมืองดาลัดไปทางใต
ประมาณ 30 กิโลเมตร ทาอากาศยานนี้ ถ ูกสรางโดยฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยมีเพียง
รันเวยกรวด และชาวอเมริกันไดมาสรางใหมและเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีอาคารผู
โดยสารใหมขนาด 12,400 ตารางเมตร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 15 ทาน ในกรณีนี้
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน าทัวรและอุบัต ิเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนั ดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็ นตน
- กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหน าที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ต ามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
- การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัต โนมัต ิ
- หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
- หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหน าอยางน อย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนี ยมเชื้อเพลิง
- คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
- คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
- คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
- คารถนํ าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
- คาประกันอุบัต ิเหตุในระหวางการเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ
- คาปรับ สําหรับนํ้ าหนั กกระเป าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
- คาทําหนั งสือเดินทาง
- คาธรรมเนี ยมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
- คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาทตอทิป
- ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

วีซา
Passport หรือหนั งสือเดินทาง ตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือนนั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
่

่

สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพื่อประโยชน สูงสุดแกต ัวทานเอง หากชําระเงินแลวทางบริษัทฯจะถือวาทานใด
ยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ
- รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต ามเหมาะสม โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ องมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆทั้งนี้ จะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัย ความเป็ นไปไดและผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ
- ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเนื่ องมาจากไดรับเงื่อนไขกอนการเดินทางแลว
- บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ที่ สนามบินทางขาไป เทานั ้น
- กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆเพื่อใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเนื่ องจากเป็ นคาใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรม
ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดต ามเงื่อนไของสายการบิน)
ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนี ยม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ
1,000 บาท/ทริป/ทาน
ขอเก็บคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน
สวนคาทิปหัวหน าทัวรที่ดูแลจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจของทาน

การยกเลิก
- ไมสามารถยกเลิกได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได 15วัน กอนการ
เดินทาง)

