#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 ฟารมเลี้ยงชะมด

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานดาลัด - มุยเน - ลํา ธารนางฟ า Fairly Stream ทะเลทรายแดง - หมูบา นชาวประมงมุยเน

2

ทะเลทรายขาว - ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - นํ ้า ตกดาตันลา - รา นผลิตภัณฑจ ากไผ
- กระเชา ไฟฟ า ดาลัด - วัดตัก
๊ ลัม - ทุงดอกไฮเดรนเยียร - ซันนี่ ฟารม คาเฟ - ตลาดไนท
บาซารดาลัด



3

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม - ทา อากาศยานดาลัด - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ





โรงแรม



Reace
Resort or
Thai Hoa
Resort หรือ
เทียบเทา





Ladalat
Hotel หรือ
เทียบเทา





-



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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดาลัด - มุยเน ลําธารนางฟา Fairly Stream - ทะเลทรายแดง - หมูบานชาว
ประมงมุยเน
เชา
08.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน เตอรสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) โดยมีเจาหน าที่ขอ
งบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
11.10 น. นํ าทานเดินทางสู เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบิน VZ940 (ใชเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง บนเครื่องไมมี
อาหารและเครื่องดื่มบริการ)
บาย
12.55 น. เดินทางถึง สนามบินเลียงเคือง LIEN KHUONG เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมือง
เมืองดาลัท เป็ นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งไดช่ อ
ื วาเป็ น หุบเขาแหงความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบลอมไป
ดวยขุนเขา แมกไมนานาพันธ และทะเลสาบ ดวยเนิ นเขาเขียวขจีสลับซับซอน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป าสนอันหอม
กรุนดาลัทไดช่ อ
ื วาเป็ นแหลงทองเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิต ลอดทั้งปี 15-25 องศา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต คาคาร พิเศษ ... เมนูเฝอเวียดนาม
นํ าทานเดินทางสู เมืองมุยเน มีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยูชายฝั่ งทะเลของ
จังหวัดบิ่ญถวน BINH THUAN ในภูมิภาคใต ของประเทศเวียดนาม เป็ นเมืองตากอากาศชายทะเลในจังหวัดบิ่ญถวนทางภาค
ตะวันออกเฉี ยงใตของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูใกลกับฟานเที้ยต เมืองหลักของจังหวัด
นํ าทานเดินทางสู ลําธารนางฟ า หรือภาษาอักฤษเรียกวา FAIRY STREAM มีลักษณะคลายแพะเมืองผีหรือเสาหินนาน อย
ของเมืองไทย แตแปลกตรงที่มีลําธารระหวางกลาง ใหทานไดถ อดรองเทาเดินลุยทรายที่ผสมผสานกับนํ้ าในลําธารใหความรูสึก
ผอนคลาย และเพลิดเพลิน ไดสัมผัสบรรยากาศวิวสวยๆของธรรมชาติสองขางทาง
นํ าทานชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิ มเหล็กจนเป็ นบริเวณกวาง ใหทานไดเพลิดเพลินกับ
การถายรูป
นํ าทานเดินทางสู จุดชมวิวทาเรือมุยเน บริเวณจุดชมวิว ทุกทานจะไดพบกับเรือกระดงหรือเรือประมงของชาวเวียดนามที่เป็ น
เอกลักษณเฉพาะนั บรอยๆลําสุดลูกหูลูกตาใหทานไดถ ายถาพที่สวยงาม
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Reace Resort / Thai Hoa Resort 3 ดาว หรือเทียบเทา



เชา

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เฝอเวียดนาม

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

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

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

หมูบานชาวประมงมุยเน
ที่นี่เป็ นหมูบานที่มีจุดจอดพักเรือของชาวประมง ซึ่งเราจะไดเห็นเรือประมงเต็มไปหมด
ไฮไลทของที่นี่คือเรือกระดงรูปทรงกลมซึ่งเป็ นเรือพื้นบานของเวียดนาม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Reace Resort or Thai Hoa Resort หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

บนเครื่องไมมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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

ทะเลทรายขาว - ดาลัด - รถรางโรลเลอรโคสเตอร - นํ้าตกดา
ตันลา - รานผลิตภัณฑจากไผ - กระเชาไฟฟาดาลัด - วัดตั๊กลัม
- ทุงดอกไฮเดรนเยียร - ซันนี่ ฟารม คาเฟ - ตลาดไนทบาซาร
ดาลัด
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ใหทานไดอิสระกับการถายรูปหรือ
เลือกใชบริการกิจกรรม (รวมคารถจิบ
๊ แลว) นอกจากรถจิบ
๊ แลวยังมีบริการกิจกรรมอื่นๆซึ่งไมรวมอยูในรายการทัวร อาทิ ขับรถเอ
ทีวีต ะลุยทะเลทราย สไลเดอรบอรด
นํ าทานเดินทางสู เมืองดาลัด กลับทางเสนทางเดิม
นํ าทานเดินทางสู นํ้ าตกดาตันลา DATANLA ซึ่งเป็ นนํ้ าตกในเมืองดาลัดที่สวยงาม ทานสามารถเก็บภาพประทับใจไดหลาย
มุมภายในบริเวณนํ้ าตก มีรานคากาแฟเล็ก ใหทานไดนั่งชิลๆจิบกาแฟ พักผอนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ
นํ าทานชมสินคาของฝาก OTOP จากวัสดุเยื่อไผของเวียดนาม
และพิเศษสุดทุกทานจะได นั่ งรถรางโรลเลอรโคสเตอร ROLLER COASTER ลงไปชมนํ้ าตก ผานหุบเขา และป าไมเขียว
ขจี ทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมที่ไมควรพลาด รถรางสามารถนั่ งได 1-2 ทาน ตอคัน
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต คาคาร
นํ าทาน นั่ งกระเชาไฟฟ า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงขึ้นไป เพื่อเขาชม วัดตัก
๊ ลัม วัดพุทธในนิ กายเซน แบบญี่ปุน ตั้งอยูบน
เทือกเขาเฟื องฮวาง ภายในวัดมีสิ่งกอสรางที่สวยงาม สะอาด เป็ นระเบียบ ทัศนี ยภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวยดอกไมที่ผลิดอก
บานสะพรั่ง นั บไดวาเป็ นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด ดานหลังของวัดยังมี ศาลาพระแกวมรกต องคจําลองที่มาจาก
ประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแหงนี้
นํ าทานเดินทางสู สวนดอกไฮเดรนเยีย เป็ นสวนดอกไมที่มีดอกไฮเดรนเยียสีสันสวยสดใสเบงบานสะพรั่งไปทั่วสวน และ
เป็ นอีกหนึ่ งสัญญาลักษณของเมืองดาลัดที่ดึงดูดนั กทองเที่ยวที่มาเยือนเมืองแหงนี้ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความ
สวยงามนี่ ไวเป็ นที่ระลึกอยางเต็มอิ่ม
นํ าทานสู ซันนี่ ฟารม เป็ นฟารมดอกไม และคาเฟ สําหรับทานที่ช่ น
ื ชอบกาแฟ หรือเครื่องดื่มตางๆ ที่ฟารมแหงนี้ ก็จะมีบริการ
จําหน ายแกทาน นอกจากสวนดอกไม และคาเฟ แลว อีกหนึ่ งจุดไฮไลทนั้นก็คือ บันไดลอยฟ า เป็ นบันไดที่ย่ น
ื สูงขึ้นไปบนฟ า เมื่อ
ทานถายรูปจะราวกับวาทานกําลังจะเดินขึ้นบนกอนเมฆเลยก็วาได และวิวดานบนทานก็จะไดสัมผัสกับบรรยากาศธรรมของเมือง
ดาลัดที่เต็มไปดวยภูเขารายลอมทาน
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
อาหารนํ าทานเดินเลน ตลาดกลางคืน ไนท มารเก็ต (NIGHT MARKET) เมืองดาลัด ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง ของ
ที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย สินคาที่เป็ นที่นิยมอยางมากนั ้นคือเครื่องน ุงหมกันหนาว ไหมพรม เป็ นตน
พักที่ Ladalat Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

รานผลิตภัณฑจากไผ
ใหชมและเลือกซื้อผลิต ภัณฑต างๆ ที่ผลิต จากไผ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

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

ซันนี่ ฟารม คาเฟ
เป็ นคาเฟ สุดชิคที่ต ั้งอยูทางตะวันออกไปไมไกลจากเมืองดาลัดตรงถนนหลวงสายที่ 20 ที่
นี่ เป็ นฟารมดอกไม รีสอรท และคาเฟ สําหรับนั กทองเที่ยวที่ช่ น
ื ชอบกาแฟ หรือเครื่องดื่ม
ตางๆ ที่ฟารมแหงนี้ ก็จะมีบริการจําหน าย และนอกจากสวนดอกไม และคาเฟ แลว อีกหนึ่ ง
จุดไฮไลทนั้นก็คือ "บันไดลอยฟ า" เป็ นบันไดที่ย่ น
ื สูงขึ้นไปบนฟ า เมื่อทานขึ้นไปถายรูปจะ
เหมือนกับกับวาทานกําลังจะเดินขึ้นไปบนสวรรคเลยก็วาได



ตลาดไนทบาซารดาลัด

คํ่า

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Ladalat Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด - ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม - ทา
อากาศยานดาลัด - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเที่ยวชม สวนดอกไมเมืองหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS ดาลัดไดรับการขนานนามใหเป็ นเมืองแหง
ดอกไม ที่นี่จึงมีดอกไมบานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากตองการที่จะเห็นพรรณไมของดาลัดก็จะตองไป สวนดอกไม
เมืองหนาว ที่ไดทําการรวบรวมไวอยางมากมายทั้งไมดอก ไมประดับ ไมต น และกลวยไม ที่มีมากมาย
นํ าทานชม ฟารมเลี้ยงชะมด ทานจะไดพบกับชะมดตัวเป็ นๆ หลากสายพันธุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขั้นตอนการชง
กาแฟชะมด ใหทานไดซื้อกาแฟคั่วสดๆ และนั่ งชิมทามกลางบรรยากาศที่โอบลอมไปดวยธรรมชาติ ทานยังสามารถใหอาหาร และ
ถายรูปกับชะมดไดอีกดวย
ไดเวลาอันสมควร นํ าทานเดินทางสู สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
บาย
13.35 น. นํ าทานเหินฟ ากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VZ941
15.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



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

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



บาย

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



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงิน
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาท ตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหน าทัวรทานละ 1,500 บาท/ทริป
่

่

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท**
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหน าทัวรทานละ 1,500 บาท /ทริป
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั ้น ไมเชนนั ้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้ง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ ี่ถ วนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพื่อประโยชน แกต ัวทานเอง
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบให
กับสายการบินเป็ นที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ
เมื่อมื่การอออกตั๋วเครื่องบินแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนํ าแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบิน ดังนี้ แบตเตอรี่สํารองสามารถนํ าใสกระเป า
ติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก
3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ าน อยกวา 20,000 mAh หรือน อยกวา 100 Wh สามารถนํ าขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนํ าขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. หามนํ าแบตเตอรี่สํารองใสกระเป าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

การยกเลิก
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนั งสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
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3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

