
#15365 ทัวรเวียดนามใต ดาลัด 3 วัน 2 คืน สวนดอกไมไฮ
เดรนเยีย สวนแหงแสงที่ดาลัด นั่งรถมาชมเมือง บิน VZ
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด นํ้าตกดาลันลา นั่งรถรางโรลเลอรโคสเตอร Làng Vũ
Thị Coffee & Farmstay ชอปปงตลาดไนทบารซา พระราชวังฤดูรอนบาวได วัด
ตั๊กลัม บานเพ้ียน โบสถโดเมนเดมารี จัตุรัสลามเวียน ทะเลสาบซวนฮวาง Cối
Xay Gió Bakery



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดาลัด - ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - น้ําตกดา
ตันลา - รานคาเฟ Làng Vũ Thị - ตลาดไนทบาซารดาลัด   

TTC
Premium
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเ์บาได - กระเชาไฟฟาดาลัด - วัดตัก๊ลัม - บานเพ้ียน - รานของ
ฝากเวียดนาม - โบสถโดเมนเดมารี - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - สวนแหงแสงดาลัด   

TTC
Premium
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 จัตุรัสลามเวียน - น่ังรถมาดาลัด - รานโดฮาคาเฟ - ทะเลสาบซวนเฮือง - รานบ๋ันหม่ี Cối
Xay Gió - ทาอากาศยานดาลัด - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 ฿10,900 ฿10,900 ฿9,900 ฿2,500

12 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 ฿8,900 ฿8,900 ฿7,900 ฿2,500

16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 ฿10,900 ฿10,900 ฿9,900 ฿2,500

21 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 ฿9,900 ฿9,900 ฿8,900 ฿2,500

22 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 ฿10,900 ฿10,900 ฿9,900 ฿2,500

1 ต.ค. 65 - 3 ต.ค. 65 ฿10,900 ฿10,900 ฿9,900 ฿2,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดาลัด - ดาลัด - รถ
รางโรลเลอรโคสเตอร - น้ําตกดาตันลา - รานคาเฟ Làng Vũ
Thị - ตลาดไนทบาซารดาลัด

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอรสายการเวียตเจ็ทแอร ประตู 3 Viet
Jet Air โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

11.10 น. ออกเดินทางสู เมืองดาลัด โดยเท่ียวบิน VZ 940

บาย

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคัง Lien Khuong ดาลัด ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทอง
ถิ่นท่ีเวียดนาม เทากับประเทศไทย)

นําทานเดินทางเขาสู เมืองดาลัด ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกลาวขานวาเป็นเมืองแหง “ปารีสตะวันออก” เมืองแหงดอกไม เมืองแหง
ดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก “ ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองน้ีอยูบนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับ
น้ําทะเล เลยไดเป็นสถานท่ีพักรอนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็น 100 ปี แลว

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู น้ําตกดาลันลา (Dalanla Waterfall) ซ่ึงเป็นน้ําตกท่ีขนาดไมใหญมาก แตสวยงามมากเน่ืองจากสภาพ
แวดลอมตางๆท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็นจํานวนมาก รอบๆน้ําตกมีเครื่องเลนซ่ึงใชธรรมชาติมาเป็น
สวนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การน่ังรถราง Roller Coaster ลงไปชมน้ําตก

นําทานเดินทางตอไปยัง Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay คาเฟชิคๆของเมืองดาลัด เป็นโลเคชั่นยอดฮิตท่ีนักทอง
เท่ียวนิยมมาถายรูปเกๆเช็คอินกัน และยังมีเมนูของหวานและเครื่องด่ืมแสนอรอยมากมายใหทานไดเลือกสรร และทานจะไดชม
วิวทิวทัศนของเมืองดาลัดอยางสวยงามอีกดวย

นําทาน ชอปป้ิงตลาดไนทบารซาของเมืองดาลัท ใหทานไดเลือกซ้ือสินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, เสื้อกันหนาว,ผลไมฤดู
หนาวท้ังสดและแหง, ผักนานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นตน

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูซุปหมอไฟอติโชค + ไวนแดงดาลัด

พักท่ี TTC Premium Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



่ ๋ ่ ๋ ่ ่ ่ ่ ่

ทาอากาศยานดาลัด

ดาลัด

รถรางโรลเลอรโคสเตอร

นํ้าตกดาตันลา

รานคาเฟ Làng Vũ Thị

ตลาดไนทบาซารดาลัด

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

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

ใหทานเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอรโคสเตอร ทาทายความหวาดเสียว ผานผืนปาอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางของน้ําตกดาทันลา

น้ําตกดาตันลา ไดชื่อวาเป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลัด อยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ
5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกท่ีไมใหญมากแตมีความสวยงามเน่ืองจากสภาพ
แวดลอมตางๆ ท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็นจํานวนมาก

เป็นคาเฟบรรยากาศสุดสวยงามท่ีตั้งอยูนอกเมืองดาลัด ตัวคาเฟถูกออกแบบในสไตลสุดชิ
คอันแสนสบายท่ีนักทองเท่ียวจะชอบมาถายรูปกัน ตัวคาเฟยังมีจุดชมวิวท่ีเราจะไดเห็นวิว
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมเมืองหนาวในมุมกวางกับเมฆหมอกท่ีลอยตัดผาน

ไนทมาเก็ตท่ีเมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดินท่ีอยูริมถนนเสนลางดานหนาตลาดดาลัด มี
รานเสื้อผา รานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาป่ันเลน มีศิลปินมารับวาดรูป
เหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม และอ่ืนๆ มากมายใหนักทองเท่ียวเดินชมกันไดตาม
อัธยาศัย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ เมนูซุปหมอไฟอติโชค + ไวนแดงดาลัด

 TTC Premium Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระราชวังฤดูรอน จักรพรรด์ิเบาได - กระเชาไฟฟาดาลัด - วัด
ตั๊กลัม - บานเพี้ยน - รานของฝากเวียดนาม - โบสถโดเมนเดมา
รี - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - สวนแหงแสงดาลัด

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อคท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกัน และไม
สามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

เวลาทองถิ่นท่ีเวียดนาม เทากับประเทศไทย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเท่ียวชม พระราชวังฤดูรอนบาวได (DinhBao Dai) ของจักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนามประทับของกษัตริยเบา
ไดจักรพรรดิองคสุดทายของประเทศเวียดนามในยามท่ีพระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ท่ีน่ีนับวาเป็นพระราชวัง
หลังสุดทายท่ีสรางขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอํานาจอีกดวย

นําทาน น่ังกระเชาไฟฟา ชมวิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระท่ี วัดตัก๊ลัม (Truc Lam) วัดพุทธในนิกาย
เซน (ZEN)แบบญ่ีป ุน ภายในวัดตกแตงสวยงามดวยสวนดอกไม

จากนั้นเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ
เวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice inWonderland”

นําทานชอปป้ิงท่ี รานโอทอป โดยในรานจะจัดจําหนายสินคาพ้ืนเมือง เชนชาดอกอติโชค, ผลไมอบแหงแบบตางๆ, ไวนแดง
เมืองดาลัด และอ่ืนๆอีกมากมาย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู โบสถโดเมนเดมารี (Domaine De Marie Church) หรือเราจะเรียกกันวา “โบสถสีชมพู” เป็นโบสถ
โรมันคาทอลิก เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมกับเวียดนาม เป็นอาคารสูง 2 ชั้น สรางขึ้นในปี ค.ศ.1940 โดยโบสถแหงน้ี
จะมีแมชีคอยดูแลอยูและมีแมชีท่ีดําเนินการใหการศึกษาแกเด็กในพ้ืนท่ี เป็นโบสถท่ีสําคัญทางศาสนาคริสต จุดเดนของโบสถ
แหงน้ีคือทาดวยสีชมพูพาสเทลท้ังหมด

นําทานชม สวนดอกไมไฮเดรนเยีย ท่ีเบงบานอยูเต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงถือวาสวนไฮเดรนเยียแหงน้ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวอันดับตนๆท่ี
ดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมาเย่ียมชมไดเป็นอยางดี และใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

นําทานชมความสวยงามของ สวนแหงแสงท่ีดาลัด (Lumiere Light Garden) ตอนน้ีดาลัดเพ่ิงจะปรากฎตัวในรูปแบบการ
แสดงแสงท่ีทันสมัยท่ีสุดแหงหน่ึง Lumiere Dalat สวนแหงแสง ไดรูจักท่ีเป็น “หอศิลป ศูนยรวมความบันเทิง” แหงแรกใน
เวียดนามท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกวา 2,000 ตารางเมตร ผูเขารวมสามารถโตตอบโดยตรงและสัมผัสกับกิจกรรมในแตละหองและสามารถ
บันทึกคลิปหรือถายรูปเป็นท่ีระลึก

ค่ํา

บริการอาหารเย็น แบบ BBQ BUFFET

พักท่ี TTC Premium Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิ์เบาได

กระเชาไฟฟาดาลัด

วัดต๊ักลัม

บานเพี้ยน

รานของฝากเวียดนาม

เป็นหน่ึงในพระราชวังของจักรพรรดิเ์บาไดท่ียังดํารงไวอยู ซ่ึงพระองคทรงสรางพระราชวัง
น้ีเอาไวใชเป็นหน่ึงในสถานท่ีพักผอนตั้งแตชวง พ.ศ.2493 ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑท่ี
ใหนักทองเท่ียวเขาชมได

เป็นกระเชาไฟฟาเคเบิลคารบนเทือกเขาโรบินฮิลล บนกระเชานักทองเท่ียวจะไดชมวิว
เมืองดาลัดจากท่ีสูง และยังสามารถน่ังไปยังวัดตัก๊ลัม ซ่ึงเป็นวัดพุทธในนิกาย ZEN แบบ
ญ่ีป ุนได

วัดตัก๊ลัมวัดพุทธในนิกายเซนแบบญ่ีป ุน ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง ภายในวัดมีสิ่ง
กอสรางท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบลอมรอบไปดวยดอกไมท่ีผลิ
ดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเป็นหน่ึงในวัดท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด

ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นมาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว "เทพนิยาย" โดยท่ี
ตัวตึกหนาตาออกมาเหมือนตนไม และดวยการออกแบบและตกแตงภายในท่ีแปลก
ประหลาด ทําใหขึ้นชื่อเรื่องความเพีย๊น

อิสระเลือกซ้ือสินคา งานหัตถกรรมพ้ืนบาน หรือของฝากเวียดนามตางๆ กันไดตาม
อัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โบสถโดเมนเดมารี บาย

เป็นโบสถสีชมพูท่ีตั้งอยูบนเนินเขาเตี้ยๆ บนถนนโงเกว่ียนในเมืองดาลัดทามกลางแนว
ตนสนใหญ ท่ีน่ีเป็นโบสถสีชมพูตั้งอยูอยางสงบและสงางามย่ิงนัก โบสถแหงน้ีสรางขึ้น
ระหวางปี พ.ศ. 2483-2485 โดย Zuzanne Humbert ภริยาของผูวาการอินโดไชนาชาว
ฝรั่งเศส ดานหนาโบสถเป็นจุดถายรูปท่ีมีความสวยงามมาก



วันท่ี 3 จัตุรัสลามเวียน - น่ังรถมาดาลัด - รานโดฮาคาเฟ - ทะเลสาบ
ซวนเฮือง - รานบ๋ันหม่ี Cối Xay Gió - ทาอากาศยานดาลัด -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทุงดอกไฮเดรนเยียร

สวนแหงแสงดาลัด

เป็นสวนดอกไมท่ีมีดอกไฮเดรนเยียรสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปท่ัวสวน และเป็น
อีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองดาลัดท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามน่ีไวเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวเปิดใหมของดาลัด เปิดใหบริการเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน ปี 2019
ท่ีน่ีเป็นเสมือนนิทรรศการศิลปะแหงแสง ท่ีมีธีมเป็นเมืองดอกไมแหงสรรคของดาลัดซ่ึง
เป็นเมืองท่ีรูจักกันดีในเรื่องของเมืองแหงดอกไม สวนแหงแสงน้ีนําเสนอเทคโนโลยีการ
เลนศิลปะของแสงตามพ้ืนท่ีตางๆ ภายในใหเป็นภาพอันสุดสวยงามเกินบรรยาย เสมือน
กาวไปอยูในโลกท่ีสุดเหนือจินตนาการ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร แบบ BBQ BUFFET

 TTC Premium Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานน่ังรถมาชมเมืองดาลัด ณ จัตุรัสลามเวียน ลานคนเดินท่ีมีพ้ืนท่ีรวม 72,000 ตารางเมตร เป็นศูนยกลางของวัยรุน
หรือจุดนัดพบของคนเวียดนามท่ีจะมาทํากิจกรรมตางๆรวมกัน จุดเดนของลานแหงน้ีคือมีสถาปัตยกรรมเดน ๆ 2 อยางคือ The
Giant Wild Sunflowers ตั้งตระหงานอยู โดยสรางเป็นโดมดอกทานตะวัน โดยดานลางจะมีหาง BIG C เปิดใหบริการอยู

และโดมท่ีสองคือ The Giant Artichoke สรางเป็นโดมดอกอารติกโชคซ่ึงเป็นดอกไมประจําเมืองดาลัด ซ่ึงภายในจะเป็น
รานกาแฟนารักๆท่ีมีชื่อวา Doha Café และทานยังสามารถมองเห็นทะเลสาบซวนฮวาง (Xuan Huong Lake) ไดจากมุมน้ีอีก
ดวย

นําทานสู รานขนมปังบั๋นหมี่ Cối Xay Gió ท่ีขึ้นชื่อวาเป็นรานขายบั๋นหมี่ท่ีอรอยมากๆแหงหน่ึงในเมืองดาลัด ขนมปังบั๋น
หมี่นั้น ถือกําเนิดในเวียดนาม แตโดงดังเป็นท่ีรูจักไปท่ัวโลก โดยเฉพาะท่ีประเทศฝรั่งเศสชาติท่ีเคยเป็น “เจาเขาครอง” ของ
เวียดนาม

บาย

บริการขนมปังบั๋นหมี่แซนวิชเวียดนามสไตลฝรั่งเศส ทานละ 1 ชิ้น

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินดาลัด

13.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร เท่ียวบินท่ี VZ 941

15.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



จัตุรัสลามเวียน

นั่งรถมาดาลัด

รานโดฮาคาเฟ

ทะเลสาบซวนเฮือง

รานบั๋นหมี่ Cối Xay Gió

เป็นจัตุรัสหลักประจําเมืองดาลัด ท่ีเป็นยานเดินเลนชิวๆ โดยเฉพาะในตอนเย็นจะเป็น
แหลงรวมผูคนท้ังเด็ก วัยรุน และคนทํางานมาพักผอนหยอนใจ บางคนมาเลนสเก็ต เตะ
ฟุตบอล เดินออกกําลังกาย รวมไปถึงสถานท่ีๆ คูรักชอบมาออกเดท ท่ีชั้นใตดินของจัตุรัส
น้ียังมีบิก๊ซี และโรงภาพยนตรใหบริการดวย

น่ังรถมาชมบรรยากาศอันแสนสบายของเมืองดาลัด หน่ึงในเมืองทองเท่ียวสุดขึ้นชื่อของ
เวียดนามใต

เป็นรานคาเฟในเมืองดาลัดตรงบริเวณจัตุรัสประจําเมือง ท่ีมีมีลักษณะโดดเดนท่ีชัดเจน
จากรานอ่ืนๆ คือตัวอาคารมีลักษณะโดมดอกอารติโชค (Atiso) เป็นดอกไมเมืองหนาวท่ี
ปลูกเยอะมากในเมืองดาลัด

เป็นทะเลสาบท่ีอยูใจกลางเมืองดาลัด ทะเลสาบกลางเมืองแหงน้ีเต็มไปดวยความสวยงาม
ในบางเวลาท่ีลมสงบ ผืนน้ําในทะเลสาบสวยงามราวกับกระจกท่ีสะทอนเงาของกอนเมฆ
บนทองฟาและตนสนท่ีอยูริมทะเลสาบ ดวยความสวยงามของทะเลสาบแหงน้ีทําใหท้ังชาว
เมืองดาลัทเองและนักทองเท่ียวนิยมมาน่ังเลนหรือมาออกกําลังกายริมทะเลสาบในยาม
เย็น

เป็นรานขนมปังบั๋นหมี่ท่ีอยูไมไกลจากพ้ืนท่ีตลาดกลางคืนดาลัด ท่ีน่ีเป็นจุดถายรูปหาม
พลาดหากไดมาเยือนดาลัด กับกําแพงรานสีเหลืองมัสตารดอันสดใสท่ีเป็นซิกเนเจอรของ
รานขนมปังรานน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร ขนมปังบั๋นหมี่แซนวิชเวียดนามสไตลฝรั่งเศส ทานละ 1 ชิ้น

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 หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปียกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือแมกระท่ังตราปั๊มลายการตูน ท่ีไมใชการ
ประทับตราอยางเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออก
เมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

การทองเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสงเสริมการทองเท่ียวดังกลาว คือ ราน
ยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เป็นตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว

อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาด
ของตามประเทศเวียดนาม 

การชําระเงิน
 

กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30
วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)

กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีท่ีคาทัวรมีราคา ตํ่ากวา 10,000 บาท 

 



อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม

คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 900 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

หมายเหตุ
คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 900 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตราน้ีรวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว

ราคาจอยดแลนด (ราคาไมรวมตั๋ว) กรุณาเช็คราคากับเจาหนาท่ีอีกครั้ง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปล่ียนแปลงไฟลทบินรวม
ถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง

่ ้



หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของ
สถานท่ีทองเท่ียวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร

โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ เพ่ือประโยชนของทานเองและบุคคลอ่ืน

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใชประกอบการโฆษณาเทานั้น

ท้ังน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถี่ถวน หากลูกคาจายเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคา
ยอมรับในเงื่อนไขท้ังหมด

รายละเอียดหองพักท่ีประเทศเวียดนาม                                                           

หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) หอง
พักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเป็น 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม

โรงแรมในเวียดนามหองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกี่หอง
ซ่ึง  ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซ่ึงขึ้น
อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ

การยกเลิก
กรณียกเลิก : (จอยกรุป)

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ยกเลิก
กอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด 

ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุป)

ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิยึ์ดเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิยึ์ดเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย : 

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน การเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


