
#16112 ทัวรเวียดนามใต มุยเน ดาลัด 3 วัน 2 คืน ทะเลทราย
ขาว สวนดอกไฮเดรนเยีย ซันนี่ฟารม บิน VZ
ทัวรเวียดนามใต มุยเน ดาลัด ลําธารนางฟา ทะเลทรายแดง จุดชมวิวทาเรือมุยเน
รถรางโรลเลอรโคสเตอร นํ้าตกดาตันลา กระเชาไฟฟาชมวิวเมืองดาลัด วัดตั๊กลัม
ตลาดกลางคืนดาลัด สวนดอกไมเมืองหนาว ฟารมเล้ียงชะมด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

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

Reace
Resort or
Thai Hoa
Resort หรือ
เทียบเทา

2 ทะเลทรายขาว - ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - น้ําตกดาตันลา - รานผลิตภัณฑจากไผ
- กระเชาไฟฟาดาลัด - วัดตัก๊ลัม - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - ซันน่ี ฟารม คาเฟ - ตลาดไนท
บาซารดาลัด

  
Ladalat
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม - ทาอากาศยานดาลัด - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

18 เม.ย. 65 - 20 เม.ย.
65

฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

25 เม.ย. 65 - 27 เม.ย.
65

฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

2 พ.ค. 65 - 4 พ.ค. 65 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿2,500

9 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

11 พ.ค. 65 - 13 พ.ค. 65 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿2,500

15 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

22 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

29 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

5 มิ.ย. 65 - 7 มิ.ย. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

12 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

19 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

10 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

17 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

31 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

7 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿2,500

21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿2,500



28 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿2,500

4 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

11 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

19 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

26 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

3 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดาลัด - มุยเน -
ลําธารนางฟา Fairly Stream - ทะเลทรายแดง - หมูบานชาว
ประมงมุยเน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) โดยมีเจาหนาท่ีขอ
งบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

11.10 น. นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบิน VZ940 (ใชเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง บนเครื่องไมมี
อาหารและเครื่องด่ืมบริการ)

บาย

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมือง

เมืองดาลัท เป็นเมืองท่ีแสนโรแมนติก ซ่ึงไดชื่อวาเป็น หุบเขาแหงความรัก สัมผัสบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก โอบลอมไป
ดวยขุนเขา แมกไมนานาพันธ และทะเลสาบ ดวยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซอน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและปาสนอันหอม
กรุนดาลัทไดชื่อวาเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดท้ังปี 15-25 องศา

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร พิเศษ ... เมนูเฝอเวียดนาม

นําทานเดินทางสู เมืองมุยเน มีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยูชายฝ่ังทะเลของ
จังหวัดบิ่ญถวน BINH THUAN ในภูมิภาคใต ของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิ่ญถวนทางภาค
ตะวันออกเฉียงใตของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูใกลกับฟานเท้ียต เมืองหลักของจังหวัด

นําทานเดินทางสู ลําธารนางฟา หรือภาษาอักฤษเรียกวา FAIRY STREAM มีลักษณะคลายแพะเมืองผีหรือเสาหินนานอย
ของเมืองไทย แตแปลกตรงท่ีมีลําธารระหวางกลาง ใหทานไดถอดรองเทาเดินลุยทรายท่ีผสมผสานกับน้ําในลําธารใหความรูสึก
ผอนคลาย และเพลิดเพลิน ไดสัมผัสบรรยากาศวิวสวยๆของธรรมชาติสองขางทาง

นําทานชม ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกวาง ใหทานไดเพลิดเพลินกับ
การถายรูป

นําทานเดินทางสู จุดชมวิวทาเรือมุยเน บริเวณจุดชมวิว ทุกทานจะไดพบกับเรือกระดงหรือเรือประมงของชาวเวียดนามท่ีเป็น
เอกลักษณเฉพาะนับรอยๆลําสุดลูกหูลูกตาใหทานไดถายถาพท่ีสวยงาม

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Reace Resort / Thai Hoa Resort 3 ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เฝอเวียดนาม

 บาย



 หมายเหตุ บนเครื่องไมมีอาหารและเครื่องด่ืมบริการ

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

ทาอากาศยานดาลัด

มุยเน

ลําธารนางฟา Fairly Stream

ทะเลทรายแดง

หมูบานชาวประมงมุยเน

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

เป็นธารน้ําสีแดงธรรมชาติท่ีเป็นจุดทองเท่ียวแลนมารคหน่ึงเมื่อไดมาเยือนมุยเน ท่ีน่ีนัก
ทองเท่ียวจะไดเห็นความงดงามของผืนน้ําตื้นอันสดชื่น ชั้นดินท่ีสูงลดล่ันกัน สลับกับ
สีสันของดินทรายท่ีสวยงาม

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

ท่ีน่ีเป็นหมูบานท่ีมีจุดจอดพักเรือของชาวประมง ซ่ึงเราจะไดเห็นเรือประมงเต็มไปหมด
ไฮไลทของท่ีน่ีคือเรือกระดงรูปทรงกลมซ่ึงเป็นเรือพ้ืนบานของเวียดนาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Reace Resort or Thai Hoa Resort หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 ทะเลทรายขาว - ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - น้ําตกดา
ตันลา - รานผลิตภัณฑจากไผ - กระเชาไฟฟาดาลัด - วัดตั๊กลัม
- ทุงดอกไฮเดรนเยียร - ซันน่ี ฟารม คาเฟ - ตลาดไนทบาซาร
ดาลัด

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟาเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ใหทานไดอิสระกับการถายรูปหรือ
เลือกใชบริการกิจกรรม (รวมคารถจิบ๊แลว) นอกจากรถจิบ๊แลวยังมีบริการกิจกรรมอ่ืนๆซ่ึงไมรวมอยูในรายการทัวร อาทิ ขับรถเอ
ทีวีตะลุยทะเลทราย สไลเดอรบอรด

นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด กลับทางเสนทางเดิม

นําทานเดินทางสู น้ําตกดาตันลา DATANLA ซ่ึงเป็นน้ําตกในเมืองดาลัดท่ีสวยงาม ทานสามารถเก็บภาพประทับใจไดหลาย
มุมภายในบริเวณน้ําตก มีรานคากาแฟเล็ก ใหทานไดน่ังชิลๆจิบกาแฟ พักผอนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ

นําทานชมสินคาของฝาก OTOP จากวัสดุเย่ือไผของเวียดนาม

และพิเศษสุดทุกทานจะได น่ังรถรางโรลเลอรโคสเตอร ROLLER COASTER ลงไปชมน้ําตก ผานหุบเขา และปาไมเขียว
ขจี ทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมท่ีไมควรพลาด รถรางสามารถน่ังได 1-2 ทาน ตอคัน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร

นําทาน น่ังกระเชาไฟฟา ชมวิวเมืองดาลัทจากท่ีสูงขึ้นไป เพ่ือเขาชม วัดตัก๊ลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญ่ีป ุน ตั้งอยูบน
เทือกเขาเฟืองฮวาง ภายในวัดมีสิ่งกอสรางท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวยดอกไมท่ีผลิดอก
บานสะพรั่ง นับไดวาเป็นวิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด ดานหลังของวัดยังมี ศาลาพระแกวมรกต องคจําลองท่ีมาจาก
ประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแหงน้ี

นําทานเดินทางสู สวนดอกไฮเดรนเยีย เป็นสวนดอกไมท่ีมีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปท่ัวสวน และ
เป็นอีกหน่ึงสัญญาลักษณของเมืองดาลัดท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความ
สวยงามน่ีไวเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม

นําทานสู ซันน่ี ฟารม เป็นฟารมดอกไม และคาเฟ สําหรับทานท่ีชื่นชอบกาแฟ หรือเครื่องด่ืมตางๆ ท่ีฟารมแหงน้ีก็จะมีบริการ
จําหนายแกทาน นอกจากสวนดอกไม และคาเฟแลว อีกหน่ึงจุดไฮไลทนั้นก็คือ บันไดลอยฟา เป็นบันไดท่ีย่ืนสูงขึ้นไปบนฟา เมื่อ
ทานถายรูปจะราวกับวาทานกําลังจะเดินขึ้นบนกอนเมฆเลยก็วาได และวิวดานบนทานก็จะไดสัมผัสกับบรรยากาศธรรมของเมือง
ดาลัดท่ีเต็มไปดวยภูเขารายลอมทาน

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

อาหารนําทานเดินเลน ตลาดกลางคืน ไนท มารเก็ต (NIGHT MARKET) เมืองดาลัด ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง ของ
ท่ีระลึก และชิมอาหารพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย สินคาท่ีเป็นท่ีนิยมอยางมากนั้นคือเครื่องน ุงหมกันหนาว ไหมพรม เป็นตน

พักท่ี Ladalat Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

ทะเลทรายขาว
 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



ดาลัด

รถรางโรลเลอรโคสเตอร

นํ้าตกดาตันลา

รานผลิตภัณฑจากไผ

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

ใหทานเพลิดเพลินกับรถรางโรลเลอรโคสเตอร ทาทายความหวาดเสียว ผานผืนปาอัน
รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางของน้ําตกดาทันลา

น้ําตกดาตันลา ไดชื่อวาเป็นน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลัด อยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ
5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกท่ีไมใหญมากแตมีความสวยงามเน่ืองจากสภาพ
แวดลอมตางๆ ท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็นจํานวนมาก

ใหชมและเลือกซ้ือผลิตภัณฑตางๆ ท่ีผลิตจากไผ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาไฟฟาดาลัด

วัดต๊ักลัม

 บาย

เป็นกระเชาไฟฟาเคเบิลคารบนเทือกเขาโรบินฮิลล บนกระเชานักทองเท่ียวจะไดชมวิว
เมืองดาลัดจากท่ีสูง และยังสามารถน่ังไปยังวัดตัก๊ลัม ซ่ึงเป็นวัดพุทธในนิกาย ZEN แบบ
ญ่ีป ุนได

วัดตัก๊ลัมวัดพุทธในนิกายเซนแบบญ่ีป ุน ตั้งอยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง ภายในวัดมีสิ่ง
กอสรางท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบลอมรอบไปดวยดอกไมท่ีผลิ
ดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเป็นหน่ึงในวัดท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด



วันท่ี 3 สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - ฟารมเล้ียงชะมดเวียดนาม - ทา
อากาศยานดาลัด - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทุงดอกไฮเดรนเยียร

ซันนี่ ฟารม คาเฟ

เป็นสวนดอกไมท่ีมีดอกไฮเดรนเยียรสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปท่ัวสวน และเป็น
อีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองดาลัดท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแหงน้ี ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามน่ีไวเป็นท่ีระลึกอยางเต็มอ่ิม

เป็นคาเฟสุดชิคท่ีตั้งอยูทางตะวันออกไปไมไกลจากเมืองดาลัดตรงถนนหลวงสายท่ี 20 ท่ี
น่ีเป็นฟารมดอกไม รีสอรท และคาเฟ สําหรับนักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบกาแฟ หรือเครื่องด่ืม
ตางๆ ท่ีฟารมแหงน้ีก็จะมีบริการจําหนาย และนอกจากสวนดอกไม และคาเฟแลว อีกหน่ึง
จุดไฮไลทนั้นก็คือ "บันไดลอยฟา" เป็นบันไดท่ีย่ืนสูงขึ้นไปบนฟา เมื่อทานขึ้นไปถายรูปจะ
เหมือนกับกับวาทานกําลังจะเดินขึ้นไปบนสวรรคเลยก็วาได

ตลาดไนทบาซารดาลัด คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Ladalat Hotel หรือเทียบเทา

ไนทมาเก็ตท่ีเมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดินท่ีอยูริมถนนเสนลางดานหนาตลาดดาลัด มี
รานเสื้อผา รานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาป่ันเลน มีศิลปินมารับวาดรูป
เหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม และอ่ืนๆ มากมายใหนักทองเท่ียวเดินชมกันไดตาม
อัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเท่ียวชม สวนดอกไมเมืองหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS ดาลัดไดรับการขนานนามใหเป็นเมืองแหง
ดอกไม ท่ีน่ีจึงมีดอกไมบานสะพรั่งไปท่ัวเมืองตลอดท้ังปี และหากตองการท่ีจะเห็นพรรณไมของดาลัดก็จะตองไป สวนดอกไม
เมืองหนาว ท่ีไดทําการรวบรวมไวอยางมากมายท้ังไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไม ท่ีมีมากมาย

นําทานชม ฟารมเล้ียงชะมด ทานจะไดพบกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชง
กาแฟชะมด ใหทานไดซ้ือกาแฟค่ัวสดๆ และน่ังชิมทามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอมไปดวยธรรมชาติ ทานยังสามารถใหอาหาร และ
ถายรูปกับชะมดไดอีกดวย

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย

บาย

13.35 น. นําทานเหินฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี VZ941

15.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 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

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด

ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม

ทาอากาศยานดาลัด

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

ฟารมเล้ียงชะมด เป็นฟารมเล้ียงชะมดขนาดไมใหญมาก ทานจะไดพบกับชะมดตัวเป็นๆ
หลากสายพันธุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชงกาแฟชะมด ใหทานไดซ้ือ
กาแฟสดน่ังชิมทามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอมไปดวยธรรมชาติ และกลวยไมนานาพันธุ
ท้ังน้ีทานยังสามารถถายรูปกับชะมดไดอีกดวย

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงิน

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท ตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก. 

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง     

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท/ทริป 
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คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท**

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท /ทริป

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําท้ังหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบให
กับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ 

เมื่อมื่การอออกตั๋วเครื่องบินแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบิน ดังน้ี แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปา
ติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก

3.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน 

3.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน

3.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ
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3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


