
#13971 ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน 4 วัน 3 คืน แกรนด
แคนยอนเวียดนาม รถจ๊ิปตะลุยทะเลทรายมุยเน บิน VZ
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว นั่งรถรางโรลเลอร
โคสเตอรไปชมนํ้าตกดาทันลา นั่งกระเชาดาลัด วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูรอน
ตลาดไนทบารซา สวนดอกไฮเดรนเยีย บานเพ้ียน วัดมังกรทอง สวนดอกไม
เมืองหนาว ฟารมเล้ียงชะมด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดาลัด - มุยเน - หมูบานชาวประมงมุยเน - ทะเล
ทรายแดง   

Peace
Resort,
Muine (ติด
ริมทะเล)
หรือเทียบ
เทา

2 ลําธารนางฟา Fairly Stream - ทะเลทรายขาว - ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - น้ําตก
ดาตันลา - กระเชาไฟฟาดาลัด - วัดตัก๊ลัม - พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเ์บาได - ตลาด
ไนทบาซารดาลัด

  

La
Sapinette
Hotel,
Dalat หรือ
เทียบเทา

3 ทุงดอกไฮเดรนเยียร - บานเพ้ียน - สถานีรถไฟดาลัด - วัดลิงเฝือก (วัดมังกรทอง) - องคเจา
แมกวนอิม - โบสถไกดาลัด (มหาวิหารดาลัด)   

La
Sapinette
Hotel,
Dalat หรือ
เทียบเทา

4 สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม - ทาอากาศยานดาลัด - 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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดาลัด - มุยเน -
หมูบานชาวประมงมุยเน - ทะเลทรายแดง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

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

บาย

12.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัท หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว

รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูเฝอเวียดนาม)

นําทานเดินทางสู เมืองมุยเน ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามและ
มีชื่อเสียงทางภาคใตของเวียดนาม

นําทานสัมผัสอากาศบริสุทธิ ์ณ ทาเรือมุยเน ท่ีอบอวนไปดวยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแทๆ ซ่ึงกลับเขาฝ่ังหลัง
ออกหาปลาในยามค่ําคืน

นําทานชม ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกวางท่ีมีชื่อเสียงของเมืองมุยเน

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 เมนูเฝอเวียดนาม

ทาอากาศยานดาลัด บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 Sand Dune-Fairly Stream - ทะเลทรายขาว - ดาลัด - รถราง
โรลเลอรโคสเตอร - น้ําตกดาตันลา - กระเชาไฟฟาดาลัด - วัดตั๊
กลัม - พระราชวังฤดูรอน จักรพรรด์ิเบาได - ตลาดไนทบาซาร
ดาลัด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

มุยเน

หมูบานชาวประมงมุยเน

ทะเลทรายแดง

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานชม “แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ท่ีเกิดจากการกัดเซาะของน้ําและลมเป็นลําธารลึก
กวา 20 เมตร เปิดใหเห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซ่ึงท้ังหมดลวนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

นําทานสู ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและ
ทองฟาเทานั้น ไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเท่ียวใชพักผอน ถายรูป และชมวิว ท่ีทานจะไดเพลิดเพลินกับ

๊ ่



กิจกรรมหลากหลายไมวาจะเป็น เชารถจีป๊ หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนล่ืนไถลจากจาก
เนินทรายสูง

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองดาลัท เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงอันและโรแมนติคท่ีสุดและของเวียดนาม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทาน น่ังรถราง (Roller Coaster) ผานผืนปาอันรมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง เพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงาม
ของ น้ําตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมีชื่อเสียง อีกหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมของดาลัด

นําทานสู สถานีกระเชาไฟฟา เคเบิลคาร กระเชาไฟฟาแหงน้ีเป็นกระเชาไฟฟาท่ีทันสมัยท่ีสุดของประเทศเวียดนาม และมี
ความปลอดภัยสูงท่ีสุดทานจะได ชมวิวของเมืองดาลัด ท่ีมองเห็นได ท้ังเมือง ท่ีตั้งอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม

นําทานชม วัดตัก๊ลัม เป็นวัดท่ีสรางอยูบนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับทิว
สนท่ียืนตนตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา

จากนั้นนําทานชม พระราชวังฤดูรอน พระราชวังตากอากาศของกษัตริยเบาได จักรพรรดิอ์งคสุดทายของเวียดนาม ซ่ึงสถานท่ี
แหงน้ีเป็นพระราชวังสุดทาย ท่ีสรางขึ้นในสมัยเรืองอํานาจของฝรั่งเศส กอนท่ีจะเกิดสงครามเวียดนาม แลวทําใหจักรพรรดิบ์าว
ไดตองล้ีภัยไปอยูฝรั่งเศส

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากน่ันนําทานเดินทางสูยาน ชอปป้ิงตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัทใหทานไดเลือกซ้ือสินคา นานาชนิด ตามอัธยาศัย

พักท่ี La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว

ลําธารนางฟา Fairly Stream

ทะเลทรายขาว

ดาลัด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นธารน้ําสีแดงธรรมชาติท่ีเป็นจุดทองเท่ียวแลนมารคหน่ึงเมื่อไดมาเยือนมุยเน ท่ีน่ีนัก
ทองเท่ียวจะไดเห็นความงดงามของผืนน้ําตื้นอันสดชื่น ชั้นดินท่ีสูงลดล่ันกัน สลับกับ
สีสันของดินทรายท่ีสวยงาม

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



รถรางโรลเลอรโคสเตอร

นํ้าตกดาตันลา

กระเชาไฟฟาดาลัด

วัดต๊ักลัม

พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ์เบาได

ใหทานเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอรโคสเตอร ทาทายความหวาดเสียว ผานผืนปาอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางของน้ําตกดาทันลา

น้ําตกดาตันลา ไดชื่อวาเป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลัด อยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ
5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกท่ีไมใหญมากแตมีความสวยงามเน่ืองจากสภาพ
แวดลอมตางๆ ท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็นจํานวนมาก

เป็นกระเชาไฟฟาเคเบิลคารบนเทือกเขาโรบินฮิลล บนกระเชานักทองเท่ียวจะไดชมวิว
เมืองดาลัดจากท่ีสูง และยังสามารถน่ังไปยังวัดตัก๊ลัม ซ่ึงเป็นวัดพุทธในนิกาย ZEN แบบ
ญ่ีป ุนได

วัดตัก๊ลัมวัดพุทธในนิกายเซนแบบญ่ีป ุน ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง ภายในวัดมีสิ่ง
กอสรางท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบลอมรอบไปดวยดอกไมท่ีผลิ
ดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเป็นหน่ึงในวัดท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด

เป็นหน่ึงในพระราชวังของจักรพรรดิเ์บาไดท่ียังดํารงไวอยู ซ่ึงพระองคทรงสรางพระราชวัง
น้ีเอาไวใชเป็นหน่ึงในสถานท่ีพักผอนตั้งแตชวง พ.ศ.2493 ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑท่ี
ใหนักทองเท่ียวเขาชมได

ตลาดไนทบาซารดาลัด คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทา

ไนทมาเก็ตท่ีเมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดินท่ีอยูริมถนนเสนลางดานหนาตลาดดาลัด มี
รานเสื้อผา รานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาป่ันเลน มีศิลปินมารับวาดรูป
เหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม และอ่ืนๆ มากมายใหนักทองเท่ียวเดินชมกันไดตาม
อัธยาศัย



วันท่ี 3 ทุงดอกไฮเดรนเยียร - บานเพี้ยน - สถานีรถไฟดาลัด - วัดลิง
เฝอก (วัดมังกรทอง) - องคเจาแมกวนอิม - โบสถไกดาลัด

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

จากนั้นนําทานชม สวนดอกไฮเดรนเยีย ใหทานอิสระชมความงามในทุงดอกไฮเดรนเยีย กับบรรยากาศเมืองหนาวกลางหุบ
เขาดาลัท อีกหน่ึงจุดท่ีมาเมืองน้ีแลวตองแวะถายรูปสวยๆเช็คอิน

นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ
เวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม สถานีรถไฟดาลัท เป็นสถานีรถไฟท่ีเกาแก สถานีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีไมซ้ํากันมีสามหลังคามุก สถานีไดรับ
การยอมรับวาเป็นวัฒนธรรมประจําชาติอันเกาแก ปัจจุบันเป็นสถานท่ีทองเท่ียวของเมืองดาลัท ใหทานจะเก็บภาพสวยๆกับ
สถานีรถไฟเกา หัวรถจักรเดิม

จากนั้นนําทานชม วัดลิงเฟือก หรือ วัดมังกรทอง สรางจากการนํากระเบื้องเหลือใชมาทุบๆ มาใชประดับสรางวัด

จากนั้นนําทานไหวเจาแมกวนอิม ท่ีศักดิส์ิทธิ ์องคเจาแมกวนอิมท่ีไดสรางจากดอกไมกระดาษ (ดอกกระดาษเป็นดอกไมชนิด
หน่ึง เหมือนดอกบานไมรูโรย เมื่อแหงแลวลักษณะคลายๆ กระดาษ) ชมเจดีระฆัง

จากนั้นแวะถายรูปดานนอกคูกับโบสถไก ท่ีตั้งอยูเนินเขาในยานใจกลางเมือง เป็นเสมือนสัญลักษณประจําเมืองดาลัท เป็น
โบสถของชาวคริสตโปแตสแตนทเพียงไมกี่แหงในเวียดนาม มีความงดงามในการตกแตงสไตลตะวันตก

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมเสริฟไวนดาลัท

พักท่ี La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

ทุงดอกไฮเดรนเยียร

บานเพี้ยน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนดอกไมท่ีมีดอกไฮเดรนเยียรสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปท่ัวสวน และเป็น
อีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองดาลัดท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามน่ีไวเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม

ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นมาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว "เทพนิยาย" โดยท่ี
ตัวตึกหนาตาออกมาเหมือนตนไม และดวยการออกแบบและตกแตงภายในท่ีแปลก
ประหลาด ทําใหขึ้นชื่อเรื่องความเพีย๊น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 4 สวนดอกไมเมืองหนาว - ฟารมเล้ียงชะมดเวียดนาม - ทา
อากาศยานดาลัด - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานีรถไฟดาลัด

วัดลิงเฝอก (วัดมังกรทอง)

องคเจาแมกวนอิม

โบสถไกดาลัด (มหาวิหารดาลัด)

กอสรางขึ้นตั้งแตปี 2486 เป็นสถานีรถไฟขนาดเล็กท่ีมีความนาสนใจอยูท่ีรถไฟ
เครื่องจักรไอน้ําแบบด้ังเดิม ท่ียังตองใชถานไมในการเผาไหมของเครื่องจักร โดยนักทอง
เท่ียวสามารถด่ืมด่ํากับประสบการณน่ังรถไฟเครื่องจักรไอน้ําผานพ้ืนท่ีชนบทเป็นระยะ
ทางราว 5 กิโลเมตร เขาไปสูหมูบานเล็ก ๆ ท่ีมีชื่อวา Trai Mat โดยรถไฟเครื่องจักรไอน้ํา
น้ีจะเปิดใหบริการเพียง 5 เท่ียวตอวันเทานั้น และจําตองมีผูโดยสารไมนอยกวา 4-5 คน
จึงจะสามารรถเปิดการเดินรถในแตละเท่ียวได

วัดลิงเฟือก หรือ วัดมังกรทอง สรางเมื่อปี ค.ศ.1950 สรางจากการนํากระเบื้องเหลือใชมา
ทุบๆรวมกัน จากนั้นก็นํามาสรางวัดใหชาวบานไดสักการะกัน และในปัจจุบันไดเปิดใหนัก
ทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ ไดเขามากราบไหวกันภายในวัดลิงเฟือกแหงน้ี และเป็น
ท่ีรูจักไปท่ัวทิศ ภายในบริเวณวัดลิงเฟือกจะดูมีความสะอาด จัดเรียงอยางสวยงาม ทําให
นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตางชื่นชอบและมีความศัทธาในวัดลิงเฟือกแหงน้ี

รูปป้ันเจาแมกวนอิม ซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตรสูงท่ีสุดในเวียดนาม ตั้งอยูบนฐานดอกบัว
กวาง 35 เมตร ยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเล คอยปกปองคุมครองชาวประมง
ท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยังมีหินออนแกะสลักเป็นรูป 18พระอรหันตขนาดใหญ
อยูภายในวัด

เรียกสถานท่ีแหงน้ีจะเรียกวา Con Ga ออกเสียงวา “กอง หญา” แปลวา “ไก” วาแตวา
โบสถน้ีมีเรียกกันอยูหลายชื่อ แลวแตจะเรียก ยกตัวอยางเชน Cock Church (ชื่อน้ีแปล
ตรงตัววาโบสถไก) ชื่อตอมาและเป็นชื่อท่ีคนดาลัดนิยมเรียกกันก็คือ Con Ga Church
(ชื่อน้ีใชเรียกแบบคนเวียดนามไดเลยวา กอง หญา)ท่ีเรียกแบบน้ีก็เป็นเพราะวาบนยอด
สูงสุดของยอดโบสถ จะมีตัวไกท่ีหลอไวและประดับไวอยูบนยอดสุดของสถานท่ีแหงน้ี ซ่ึง
หากใครมาเย่ียมชมท่ีเมืองดาลัดจะเห็นโบสถน้ีอยางชัดเจนแตไกลเลย และยังเป็นโบสถท่ี
ใหญท่ีสุดของเมืองดาลัด ซ่ึงถูกสรางและออกแบบโดยชางชาวฝรั่งเศส

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พรอมเสริฟไวนดาลัท

 La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางชม สวนดอกไมเมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเมืองหนาวท่ีอวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา ซ่ึง
เป็นสายพันธ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก

นําทานชม ฟารมเล้ียงชะมด ดูกระบวนการผลิตกาแฟจากขี้ชะมด ท้ังเอกลักษพรอมวิธีการเล้ียงชะมดหลากหลายสายพันธุ
อยางใกลชิด และสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณธกาแฟขี้ชะมดกลับเป็นของฝากได

นําทานเดินทางไปสูสนามบินเมืองดาลัท เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

บาย

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

15.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด

ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ฟารมเล้ียงชะมด เป็นฟารมเล้ียงชะมดขนาดไมใหญมาก ทานจะไดพบกับชะมดตัวเป็นๆ
หลากสายพันธุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ใหทานไดซ้ือ
กาแฟสดน่ังชิมทามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอมไปดวยธรรมชาติ และกลวยไมนานาพันธุ
ท้ังน้ีทานยังสามารถถายรูปกับชะมดไดอีกดวย

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 15 ทาน ในกรณีน้ี

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

- กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

- การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

- หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

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

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

- คาท่ีพักหองคู ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

- คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

- คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

- คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

- คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง
 

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

- คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)

- คาทําหนังสือเดินทาง 

- คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง

- คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาทตอทิป

- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
 

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
่ ่



สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลวทางบริษัทฯจะถือวาทานใด
ยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ

- รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆท้ังน้ีจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

- ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเน่ืองมาจากไดรับเงื่อนไขกอนการเดินทางแลว

- บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินทางขาไป เทานั้น

- กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม 

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น  (แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน)

ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ
1,000 บาท/ทริป/ทาน

ขอเก็บคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน 

สวนคาทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลจากเมืองไทย แลวแตความพึงพอใจของทาน
 

การยกเลิก
- ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางได 15วัน กอนการ

เดินทาง)


