
#9494 ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน 4 วัน 3 คืน ทะเลทราย
มุยเน ลองเรือทานอาหารคํ่าบนแมนํ้าไซงอน บิน VZ
ทัวรเวียดนามใต โฮจิมินห ดาลัด มุยเน โบสถนอรทเทอดาม ไปรษณียกลาง
พิพิธภัณฑสงคราม ตลาดเบนถั่น ลําธารนางฟา ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง
นํ้าตก ดาตันลา นั่งกระเชาไฟฟาขึ้นวัดวัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูรอน ชอปปง
ตลาดดาลัด สวนดอกไมเมืองหนาว ฟารมเล้ียงชะมด



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติโฮจิมินห - กรุงโฮจิมิ
นหซิตี ้หรือ นครโฮจิมินห - โบสถนอรทเทรอดาม - ศาลาไปรษณียกลาง -
พิพิธภัณฑสงครามเวียดนาม - ตลาดเบนถัน - ลองเรือแมน้ําไซงอน

  

HOANG PHU GIA
HOTEL / SEN
VIET HOTEL หรือ
ระดับเทียบเทา

2 เมืองมุยเน - Sand Dune-Fairly Stream - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง   

PEACE RESORT /
THAI HOA
RESORT /
OCEAN FRONT
HOTEL หรือระดับ
เทียบเทา

3 เมืองดาลัด - น้ําตกดาตันลา - กระเชาไฟฟาเคเบิลคาร - วัดตัก๊ลัม - บานเพีย้น
(Crazy House) - พระราชวังฤดูรอน จักรพรรดิเ์บาได - ตลาดไนทบาซาร   

LA SAPINETTE /
RIVER PRINCE
HOTEL / KINGS
HOTEL หรือระดับ
เทียบเทา

4 สวนดอกไมเมืองหนาว - ฟารมเลีย้งชะมดเวียดนาม - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดาลัด - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 ม.ค. 62 - 4 ม.ค. 62
฿13,999 
฿8,999

฿13,999 
฿8,999

฿13,999 
฿8,999

฿3,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติโฮ
จิมินห - กรุงโฮจิมินหซิตี้ หรือ นครโฮจิมินห - โบสถนอรทเท
รอดาม - ศาลาไปรษณียกลาง - พิพิธภัณฑสงครามเวียดนาม
- ตลาดเบนถัน - ลองเรือแมน้ําไซงอน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคานเตอรสายการบิน VIETJET AIR สายการบินประจําชาติของ
เวียดนาม โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

11.30 น. นําทานเหินฟาสู เมืองโฮจิมินท ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบิน VJ802

บาย

13.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยาน TAN SON NHAT นครโฮจิมินทประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

มุงสู โฮจิมินหซิตี ้เดิมชื่อ ไซงอน ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต เป็นเมืองทาท่ีใหญท่ีสุดของเวียดนาม มีแมน้ํา
ไซงอนไหลผานยาว 80 ก.ม. เป็นเมืองเศรษฐกิจ เจริญรุดหนากวาเมืองอ่ืนๆ ในประเทศเวียดนาม

บริการอาหารกลางวัน BANH MI (ขนมปังสไตลเวียดนามบริการบนรถ)

นําทานสู โบสถนอรทเทอดาม ใชเป็นหอสวดมนตสําหรับชาวเวียดนามและชาวตางประเทศท่ีเป็นคริสตศาสนิกชน ทัง้น้ี มี
ทัง้ผูท่ีมาทองเท่ียวหรือไดเดินทางมาทํางานในเวียดนามอีกดวย โบสถแหงน้ีถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกท่ีสวยงามย่ิงใน
นครโฮจิมินหอีกแหง

นําทานชม ไปรษณียกลาง ท่ียังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดัง้เดิม ทานสามารถสงไปรษณียกลับมายังประเทศไทย
เพ่ือเป็นของท่ีละลึกได

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสงคราม สรางขึน้เพ่ือเป็นการรําลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการทําสงครามกับมหาอํานาจอยางฝรัง่เศสและสหรัฐอเมริกา ใหคนรุนหลังไดเห็นถึงความโหดรายของ
สงคราม

จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดเบนถัน่ ซ่ึงตัง้อยูใจกลางเมืองโอจิมินห เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญและมีอายุเกือบรอยปี ท่ีน้ีมี
สินคาสารพัดชนิดทัง้สินคาพ้ืนเมือง สินคานําเขาของท่ีระลึก อาหาร เครื่องด่ืม ตางๆ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ลองเรือทานอาหาร แมน้ําไซงอน)

พักท่ี HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL หรือระดับเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร ขนมปังสไตลเวียดนาม

 บาย



ทาอากาศยานนานาชาติโฮจิมินห

กรุงโฮจิมินหซิต้ี หรือ นครโฮจิมินห

โบสถนอรทเทรอดาม

ศาลาไปรษณียกลาง

พิพิธภัณฑสงครามเวียดนาม

ทาอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญ้ิตถือกําเนิดขึน้เมื่อตนทศวรรษท่ี 1930 (พ.ศ. 2473-
2482) โดยรัฐบาลภายใตอาณัติของฝรัง่เศสไดสรางสนามบินขนาดเล็กขึน้ในหมูบานเติน
เซินเญ้ิต จึงเป็นท่ีรูจักในชื่อวา สนามบินเตินเซินเญ้ิต

อาจจะไมใชเมืองหลวง แตเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนาม และเลนบทสําคัญในสงคราม
เวียดนาม ไดผานการเปล่ียนชื่อมาหลายครัง้ แตชื่อท่ีคนจดจําก็คือ เมืองไซงอน เป็นเมือง
ใหญท่ีสุดของประเทศเวียดนาม ตัง้อยูบริเวณสามเหล่ียมปากแมน้ําโขง โฮจิมินหเป็น
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม จากประชากรรอยละ 7.5 ของประเทศ แตมีจีดีพีถึง
รอยละ 20.2 และการลงทุนจากตางประเทศมากถึงรอยละ 34.9 ของทัง้ประเทศ

ตัง้อยูบริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ไดรับการกอสรางตัง้แตปี พ.ศ. 2420
ใชระยะเวลาการสราง 6 ปี โบสถน้ีไมมีการประดับดวยกระจกสีเหมือนโบสถคริสตท่ีอ่ืน
เพราะไดรับความเสียหายจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สําหรับโบสถแหงน้ีไดรับการยกยองวามี
ความงดงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน เวียตนาม โดยในแตละวันมีนักทองเท่ียวมาเยือน
มากมาย ลักษณะของตัวโบสถเป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคูสี่เหล่ียมอยูดาน
บนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณท่ีงดงามของโบสถแหงน้ี ดานหนาโบสถมีรูปป้ันขนาด
ใหญสีขาวเดนเป็นสงาของพระแมมารี นักทองเท่ียวนิยมเขามาชมกันมาก เพราะเป็น
เสมือนสัญลักษณรวม อันหมายถึงการเขามาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญ
อยางหน่ึงของโฮจิมินห

ตัง้ อยูบริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห ใกลกับโบสถนอรทเธอดาม ไดรับการกอสรางขึน้เมื่อ
ปี พ.ศ. 2439 เสร็จในปี พ.ศ. 2444 มีการออกแบบและกอสรางในสไตลฝรัง่เศสและได
รับการออกแบบตกแตงอยางงดงาม ดวยกระจกสี เป็นไปรษณียท่ีใหญท่ีสุดในเวียตนาม
มีความโอโถงและออนชอยทวามัน่คง จนทําใหนักออกแบบมากมายตองมาศึกษาเรียนรู
เกี่ยวกับการออกแบบตกแตงอาคาร แหงน้ี ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพแผนท่ีทาง
ทะเลโบราณ และภาพของอดีตผูนําประเทศโฮจิมินห มีการบริการทัง้การสงจดหมาย
แสตมปเพ่ือการสะสม โปสการด โทรศัพทระหวางประเทศในอัตราคาบริการมาตรฐาน
เป็นท่ีทําการไปรษณียของเมืองไซงอน หรือ เมืองโฮจิมินห ซ่ึงสรางขึน้มาโดยชาวฝรัง่เศส
ตัง้แตสมัยท่ียังอยูภายใตอํานาจ ใกลๆกับโบสถแหงไซงอน

สงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1957-1975) เป็นสงครามระหวางเวียดนามเหนือกับ
เวียดนามใต เวียดนามเหนือไดรับการสนับสนุนจากรัสเซียและจีน สวนเวียดนามใตไดรับ
การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา สงครามเวียดนามจบลงดวยชัยชนะของเวียดนามเหนือ
และรวมประเทศเวียดนามทัง้สองเขาดวยกัน



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 เมืองมุยเน - ลําธารนางฟา - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ตลาดเบนถัน
เป็นตลาดท่ีมีประวัติยาวนาน ซ่ึงเมื่อกอนเปนแคเพียงพอคาขางถนนท่ียืนรวมกันไกลๆ
กับแมน้ําไซงอน เป็นตลาดหลักๆของเมืองโฮจิมินห ซ่ึงถูกเปล่ียนสถานท่ีตัง้มาอยูจุด
ลาสุด และถูกตัง้ชื่อวา "ตลาดเบนถัน"

ลองเรือแมนํ้าไซงอน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร ลองเรือทานอาหารบนแมน้ําไซงอน

 HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL หรือระดับเทียบเทา

ลงเรือ Bên Nghé Cruise ลองเรือไปตามแมน้ําไซงอน ตลอดเสนทางทานจะไดอ่ิมอรอย
ไปอาหารค่ําสไตลเวียดนามและเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดแนวโฟลกและการเตนรําพ้ืน
เมืองท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและมรดกท่ีเป็นเอกลักษณของเวียดนาม

 กิจกรรม เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองมุยเน มีระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ตัง้อยูชายฝ่ังทะเลของ
จังหวัดบิ่ญถวน BINH THUAN ในภูมิภาคใต ของประเทศเวียดนาม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟ ูด)

นําทานเดินทางสู ลําธารนางฟา หรือภาษาอักฤษเรียกวา FAIRY STREAM มีลักษณะคลายแพะเมืองผีหรือเสาหินนานอย
ของเมืองไทย แตแปลกตรงท่ีมีลําธารระหวางกลาง ใหทานไดถอดรองเทาเดินลุยอยางสนุกสนาน แถมไดชมวิวสวยๆสองขางทาง

นําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟาเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ใหทานไดอิสระกับการถายรูปหรือ
เลือกใชบริการกิจกรรม ราคาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆ อาทิเชน รถจิบ๊ชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ 1 คันสามารถน่ังได
4-5 ทาน ราคาประมาณ 1,200/คัน

จากน้ันนําทานชม ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกวาง ใหทานได
เพลิดเพลินกับการถายรูป

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี PEACE RESORT / THAI HOA RESORT / OCEAN FRONT HOTEL หรือระดับเทียบเทา 



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เมืองดาลัด - น้ําตกดาตันลา - กระเชาไฟฟาเคเบิลคาร - วัดตั๊
กลัม - บานเพี้ยน(Crazy House) - พระราชวังฤดูรอน จักรพร
รด์ิเบาได - ตลาดไนทบาซาร

ท่ีทะเลทราย ราคาทัวรไมรวมคากิจกรรมตางๆ อาทิเชน รถจิบ๊ชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ 1 คันสามารถน่ังได 4-5 ทาน
ราคาประมาณ 1,200/คัน

เมืองมุยเน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองมุยเน (Mui Ne)เมืองตากอากาศชัน้ดีของประเทศเวียดนาม ตัง้อยูชายฝ่ังทะเลของ
จังหวัดบิ่ญถวน ในภูมิภาคภาคกลางตอนใต ของประเทศเวียดนาม ซ่ึงอยูหางจากเมืองโฮจิ
มินห ประมาณ 230 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ไมควรพลาดเมืองแหง
น้ีมีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดท่ีเงียบสงบ และทะเลทรายอันกวางใหญอีกดวย โดยทะเล
ทรายท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด คือ "เนินทรายสีแดง"และ "เนินทรายสีขาว"

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูซีฟ ูต

Sand Dune-Fairly Stream

ทะเลทรายขาว

ทะเลทรายแดง

 บาย

Sand Dune-Fairly Stream ธารน้ําสีแดงทางธรรมชาติ ชมความงดงามของ ชัน้ดิน ท่ี
สูงลดล่ันกัน สลับกับสีสันของดินทรายท่ีสวยงาม และทะเลท่ีแสนสงบ

ทะเลทรายขาว (White Sand Dunes) ตัง้อยูทางดานเหนือของเมืองมุยเน หางไป
ประมาณ 20 กิโลเมตร มีทะเลสาบท่ีสวยงามขนาบขางของเนินทราย เรียกวา "ทะเลสาบ
Bau Trang" ซ่ึงครอบคลุมเน้ือท่ีมากถึง 70 เฮกเตอร กวางประมาณ 500 เมตร และลึก
ประมาณ 19 เมตร ภายในทะเลสาบเต็มไปดวยดอกบัวสีสันสดใส น้ํามีความใสสะอาด
เย็นฉ่ํา สามารถเชาเรือไมพายไปรอบ ๆ หรือจะเดินเลนบริเวณรอบทะเลสาบก็ไดเชนกัน

ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunes) มีขนาดกวางใหญทอดตัวยาวตัง้แตริมฝ่ังทะเล
เขาไปในตัวแผนดิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 50 เฮกเตอร อุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี 27 องศา
เซลเซียส เวลาท่ีเหมาะสมในการเท่ียวชมคือชวงเชา หรือชวงหลังจาก 15.00 น. เป็นตน
ไป เพราะกระแสลมไมแรงและแดดไมรอนมากจนเกินไป

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 PEACE RESORT / THAI HOA RESORT / OCEAN FRONT HOTEL หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองดาลัด มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 30นาที)
เมืองท่ีแสนโรแมนติก ไดชื่อวาเป็น หุบเขาแหงความรัก สัมผัสบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติก โอบลอมไปดวยขุนเขา แมกไมนานา
พันธ และทะเลสาบ ดวยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซอน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและปาสนอันหอมกรุนดาลัทไดชื่อวาเป็น
แหลงทองเท่ียวท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทัง้ปี 15-25 องศา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู น้ําตก DATANLA ซ่ึงเป็นน้ําตกท่ีขนาดไมใหญมาก แตสวยงาม ทานสามารถเดินเท่ียวชมบริเวณน้ําตก
ซ่ึงมีขนาด 2 ชัน้ และพิเศษทุกทานจะไดน่ัง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ําตก ทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมท่ีไม
ควรพลาด

จากน้ันนําทาน น่ังกระเชาไฟฟา ชมวิวเมืองดาลัทจากท่ีสูงขึน้ไปเพ่ือเขาชม วัดตัก๊ลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญ่ีป ุน ตัง้อยู
บนเทือกเขาเฟืองฮวาง ภายในวัดมีสิ่งกอสรางท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวยดอกไมท่ีผลิ
ดอกบานสะพรัง่ นับไดวาเป็นวิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด ดานหลังของวัดยังมี ศาลาท่ีประดิษฐานพระแกวมรกตท่ี
สวยงาม

นําทานเดินทางชม CRAZY HOUSE บานหนาตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซ่ึงมีชื่อเสียงโดงดัง ใหทานได
เพลิดเพลินกับการถายรูป

จากน้ันเดินทางสู พระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได ซ่ึงเป็นจักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนาม ซ่ึงสถานท่ีแหงน้ีเป็น
พระราชวังสุดทาย ท่ีสรางขึน้ในสมัยเลืองอํานาจของฝรัง่เศส กอนท่ีจะเกิดสงครามเวียดนาม จึงทําใหจักรพรรดิเบาไดตองยายไป
อยูท่ีฝรัง่เศส แลวไมกลับมาเหยียบแผนดินบานเกิดอีกเลย

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังจากรับประทานอาหารนําทานเดินเลนตลาดกลางคืน ชอปป้ิงตลาด NIGHT MARKET เมืองดาลัด ใหทานไดเลือกซ้ือ
สินคาพ้ืนเมือง ของท่ีระลึก และชิมอาหารพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย

พักท่ี LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL / KINGS HOTEL หรือระดับเทียบเทา

เมืองดาลัด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ชื่อเมืองน้ันแปลวาเมืองแหงสนพันตน เอกลักษณของเมืองคือการชมตนสน และยังถูก
เรียกวาเมืองท่ีแหงใบไมผลิ เพราะอากาศท่ีไมเขากับประเทศเวียดนาม ท่ีเย็นสะบายกําลัง
ดีทัง้ปี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นํ้าตกดาตันลา บาย

น้ําตกดาตันลา ( Datalla Water Fall ) น้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลัด ซ่ึงอยูนอกเมืองไปทาง
ทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกท่ีไมใหญมากแตมีความสวยงาม
เน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเกื้อหนุนทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเท่ียวชมกันเป็น
จํานวนมาก



วันท่ี 4 สวนดอกไมเมืองหนาว - ฟารมเล้ียงชะมดเวียดนาม - ทา
อากาศยานนานาชาติดาลัด - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กระเชาไฟฟาเคเบิลคาร

วัดต๊ักลัม

บานเพี้ยน (Crazy House)

พระราชวังฤดูรอน จักรพรรดิ์เบาได

น่ังกระเชาไฟฟา“เคเบิลคาร (Cable car)” บนเทือกเขาโรบินฮิล (Robin Hill) ชมวิวเมือ
งดาลัทจากท่ีสูงและยังสามารถน่ังไปยังวัด Truc Lam Medutation Monastery (Thien
Vien Truc Lam) ซ่ึงเป็นวัดพุทธในนิกาย ZEN แบบญ่ีป ุน

วัดตัก๊ลัมวัดพุทธในนิกายเซน แบบญ่ีป ุน ตัง้อยูบนเทือกเขาเฟืองฮวาง ภายในวัดมีสิ่ง
กอสรางท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ลอมรอบไปดวยดอกไมท่ีผลิ
ดอกบานสะพรัง่ นับไดวาเป็นวิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสุดในเมืองดาลัด

ถูกสรางขึน้มาโดยสถาปนิคชาวเวียดนามโดนคิดวาจะออกแบบแนว "เทพนิยาย" โดยท่ีตัว
ตึกหนาตาออกมาเหมือนตนไม และดวยการออกแบบและตกแตงภายในท่ีแปลก
ประหลาด ทําใหขึน้ชื่อเรื่องความเพีย๊น

หน่ึงในตึกของจักรพรรดิเ์บาไดท่ียังดํารงไวอยู ซ่ึงพระราชวังน้ีเอาไวใชหลบรอน แตตัง้แต
พศ2593 ฝรัง่เสศไดเขามายังเวียดนาม และสถานท่ีน้ียังถูกใชเปนสถานท่ีประทับของ
พระราชา และสถานท่ีทําการ

ตลาดไนทบาซาร คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL / KINGS HOTEL หรือระดับเทียบเทา

ไนทมาเก็ต (Dalat at Night) ท่ีเมืองดาลัดเขาจะมีถนนคนเดิน ไนทมาเก็ต ท่ีอยูริมถนน
เสนลางดานหนาตลาดดาลัด มีรานขายอาหารมากมายริมถนน มีจักรยานใหเชาป่ันเลน มี
ศิลปินมารับวาดรูปเหมือน เขียนหนังสือภาษาเวียดนาม ใหทานไดเดินเลนถายรูปกันตาม
อัธยาศัย

 กิจกรรม เชา



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

่ ่ ่

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเท่ียวชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด ไดรับการขนานนามใหเป็นเมืองแหง
ดอกไม ท่ีน่ีจึงมีดอกไมบานสะพรัง่ไปท่ัวเมืองตลอดทัง้ปี และหากตองการท่ีจะเห็นพรรณไมของดาลัดก็จะตองไป สวนดอกไม
เมืองหนาว ท่ีไดทําการรวบรวมไวอยางมากมายทัง้ไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไมท่ีมีมากมาย

จากน้ันนําทานชม ฟารมเลีย้งชะมด เป็นฟารมเลีย้งชะมดขนาดไมใหญมาก ทานจะไดพบกับชะมดตัวเป็นๆ หลากหลายสาย
พันธุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขัน้ตอนการชงกาแฟชะมด ใหทานไดซ้ือกาแฟสดน่ังชิมทามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอมไป
ดวยธรรมชาติ และกลวยไมนานาพันธุ

สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย

บาย

13.35 น. นําทานเขาสู สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลัด กลับสูกรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี VZ941

15.20 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

สวนดอกไมเมืองหนาว

ฟารมเลี้ยงชะมดเวียดนาม

ทาอากาศยานนานาชาติดาลัด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สรางเมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็นสวนดอกไมขนาดใหญไกล ทะเลสาบสวนหวง ประมาณ
2กิโลเมตรจากใจกลางเมือง มีดอกไมหลายชนิดใหผูเขาชมไดอ่ิมเอิบไปกับความสวยงาม

ฟารมเลีย้งชะมด เป็นฟารมเลีย้งชะมดขนาดไมใหญมาก ทานจะไดพบกับชะมดตัวเป็นๆ
หลากสายพันธุ ชมเมล็ดกาแฟ วิธีการผลิต และขัน้ตอนการชงกาแฟชะมด ใหทานไดซ้ือ
กาแฟสดน่ังชิมทามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอมไปดวยธรรมชาติ และกลวยไมนานาพันธุ
ทัง้น้ีทานยังสามารถถายรูปกับชะมดไดอีกดวย

สนามบินน้ีถูกสรางโดยชาวฝรัง่เศสเมื่อปีพศ2476 โดยเป็นรันเวยกรวด และชาวอเมริกัน
ไดมาสรางใหมเมื่อไมนานมาน้ีและเสร็จเมื่อกี 2552 โดยไมมีเท่ียวบินเยอะ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



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



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

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

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

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

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 
 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

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
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-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 รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน *หัวหนาทัวรแลวแตความพอใจ*

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ตัว๋เมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัว
ถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก

3.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 
3.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน 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 ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

่ ้ ่ ่



3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

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
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 


