
 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 ไฮไลท...บินตรงสูเมืองดาลัด ไป-กลับ 

 ไฮไลท...พักโรงแรมระดับ 4ดาว  

 ไฮไลท...สัมผัสเมืองตากอากาศของเวียดนาม สุดฟน!!! 

วันแรก    กรุงเทพ – ดาลัด –ฟานเทียต – มุยเน – ลําธารนางฟา – ทะเลทรายแดง 

07.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการ

บินไทยเวียดเจ็ทแอร Thai Viet Jet Air โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน  

11.10 น. นําทานเดินทางสูเมือง ดาลัด โดยเที่ยวบินที ่VZ940 

12.55 น. เดินทางถึงเมืองดาลัด เมืองดาลัดตั้งอยูในตลาดลามดง 

ทางภาคใตตอนบนของเวียดนาม ชื่อ ดาลัด มาจากคํา 2 คํา คือ ดา หมายถึง แหลงกําเนิดหรือแมน้ํากามลี 

สวนคําวา ลัด เปนชื่อของชนกลุมนอยเผาหนึ่งที่อาศัยอยูที่นี่ เมืองแหงนี้ต้ังอยูทามกลางขุนเขา ปกคลุมไปดวย

ทิวสน ทะเลสาบ และปาไมบนที่ราบสูงลามเวียต ถัดจากแมน้ํากามลี มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 



 
 

1,500 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส นับเปนแหลงทองเที่ยวที่โรแมนติคของเวียดนาม และ

ไดรับการขนานนามวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิชั่วนิรันดร จากความงดงามและเงียบสงบ ทําใหครั้งหนึ่งชนชั้น

ปกครองชาวฝรั่งเศสเคยคิดจะสรางใหเปนเมืองหลวงของสมาพันธรัฐอินโดจีนทีเ่ปนอาณานิคมของฝรั่งเศส ใน

ตอนปลายศตวรรษที่ 19 แตหลังจากสํารวจพื้นที่แลวก็ไมไดจัดตั้งขึ้น แตสรางเปนศูนยวิจัยทางการเกษตรและ

อุตุนิยมวิทยาขึ้นที่นี ่

บาย บริการอาหารกลางวัน ++ เมนูเฝอเวียดนาม (มื้อที ่1) 

 จากนั้นเดินทางสู เมืองมุยเน เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 4 ชม.) เดินทางถึง เมืองฟานเทียต เปนเมืองชายทะเลตากอากาศและแหลงทองเที่ยวที่มีความ

สวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใตของเวียดนาม ระหวางการเดินทางผานชม

ธรรมชาติและวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเวียดนาม จากนั้นนําทาน ชมแก

รนดแคนยอนแหงเวียดนาม ลําธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัด

เซาะของน้ําและลมเปนลําธารลึกกวา 20 เมตร เปดใหเห็นชั้นของดินและ

ทรายหลากส ีซึ่งทั้งหมดลวนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิสมควรแกเวลา จากนั้น

นําทานเดินทางสู ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพู

แดงจนเปนลานทรายกวางที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

 

 
 

 

 

 

 

 

หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก PEACH RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา  เชิญทานพักผอนหรือทองราตรีตามอัธยาศัย 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง มุยเน – ทะเลทรายขาว - ดาลัด – นั่งรถราง – น้ําตกดาทันลา - กระเชาไฟฟา – วัดจรุกเลิม 
- วัดมังกร   

 ชอปปงถนนคนเดินเมืองดาลัด 

เชา  บริการอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานสู ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา มองไปทางไหนจะ

เห็นเพียงผืนทรายและทองฟาเทานั้น ไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพักผอน  

ถายรูป และชมวิว ที่ทานจะไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไมวาจะเปน เชารถจี๊ป หรือรถ ATV 

ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกวา 40 เมตร  
(คาใชจายในการนั่งรถจิ๊บ 1คัน นั่งได 4-5ทาน ราคาทานละ 300 บาท) 

 

 
 

 

 
 

 

 

จากนั้น นําทานเดินทางไปยัง เมืองดาลัด อยูในจังหวัดลามดงดาลัดเปนอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง

อันและโรแมนติคท่ีสุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยูบนที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําให



 
 

อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปแมกระทั้งในฤดูรอน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดลอมดวย

ขุนเขา ไร กาแฟ และสวนดอกไม อาคารบานเรือนตางๆปลูกสรางรูปแบบสถาปตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากใน

สมัยอาณานิคม Alexdra Yersin  ไดคนพบเมืองดาลัด และเห็นวาบรรยากาศคอนขางดี ทางฝรั่งเศสจึงไดเขา

มาพัฒนาและสรางเมืองดาลัด เพื่อใหเปนเมืองตากอากาศสําหรับชาวฝรั่งเศส  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

จากนั้นนําทาน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผานผืนปาอันรมรื่นเขียวชอุมลงสู

หุบเขาเบื้องลาง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ําตกดาทันลา 

(Thac Datanla) น้ําตกขนาดไมใหญมากแตมีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่

ทองเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไมควรพลาด!! จากนั้น นําทานเดินทางสู สถานี

กระเชาไฟฟา เคเบิลคาร กระเชาไฟฟาแหงนี้เปนกระเชาไฟฟาที่ทันสมัยที่สุด

ของประเทศเวียดนาม  และมีความปลอดภัยสูงที่สุดทานจะได ชมวิว ของเมือง

ดาลัด ที่มองเห็นได ทั้งเมือง ที่ตั้งอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม  จากนั้นนํา



 
 

ทาน ชม วัดจรุกเลิม เปนวัดที่สรางอยูบนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเต

วียนลาม แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับทิวสนที่ยืนตน

ตระหงานปกคลุมทุกหุบเขา จากนั้น นําทานชม เจดียมังกร (dragon 

pagoda) เปนวัดพุทธนิกายเซนที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ภายใน

ประกอบไปดวยหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนามที่มีความสูงถึง 37 เมตร 

และผนังดานบนภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส บอก

เลาเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแตประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน นอกจากนี้ 

ผูที่มาเยือนยังสามารถผอนคลายอารมณ ไดจากการชมทะเลสาบเล็ก 

ๆ และสวนดอกไมไดอีกดวย 

เย็น            บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร Huong Rung Restaurant  ... พรอมเสริฟไวนดาลัด.. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

จากนั้น นําทานเดินทางสูยาน ชอปปงตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัดใหทานไดเลือกซื้อสินคา นานาชนิดตาม

อัธยาศัย เขาที่พัก  LA SAPINETTE HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 



 
 

วันทีส่ี่     สวนดอกไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas - สนามบิน 

เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้น นําทานชม สวนไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas จะออกดอกไฮเดรนเยีย

ตลอดทั้งป เนื่องจากสภาพอากาศในดาลัดคอนขางเย็น ภายในจะมีความ

เปนสวนขั้นบันไดลดหลั่นของไปตามเขา ระหวางพุมก็จะมีทางเดินเล็กๆ ที่

เราสามารถเขาไปแลวถายรูปได หรือบางจุดเคามีเปนบันไดสูงๆ ใหเราปน

ขึ้นไปนั่งถายรูปไดดวย จากตอนแรกที่เปนสวนดอกไมเพื่อขายดอกไม ตอนนี้

กลายเปนสวนที่เปนแหลงทองเที่ยวไปในตัวแลว  ไดเวลาอันสมควรนํา

ทานเดินทางสูสนามบินดาลัด  

13.35 น.  เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ941 
15.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเดี่ยว 

12 - 14 ต.ค 2561 9,598 9,598 2,500 

26 - 28 ต.ค 2561 9,598 9,598 2,500 

2 – 4 พ.ย 2561 9,598 9,598 2,500 

9 - 11 พ.ย 2561 9,598 9,598 2,500 

23 - 25 พ.ย 2561 9,598 9,598 2,500 

วันปใหม  28 - 30 ธ.ค 2561 10,998 10,998 2,500 

วันปใหม 31 ธ.ค – 2 ม.ค 2562 12,598 12,598 2,500 

18 – 20 ม.ค 2562 9,598 9,598 2,500 

1 – 3 ก.พ 2562 9,598 9,598 2,500 



 
 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเดี่ยว 

8 - 10 ก.พ 2562 9,598 9,598 2,500 

8 – 10 มี.ค 2562 9,598 9,598 2,500 

อัตรานี้เปนราคาโปรโมชั่น **** ไมมีราคาเด็ก**** 

ราคานี้เปนราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวรแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินคาจองทัวร 

คาทัวรไดในทุกกรณี 

 
หมายเหตุ :  
1.อัตราคาบริการเปนราคาตั๋วเคร่ืองบินชวงเทศกาล เมื่อจองทัวร ไมสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได และ/หรือ 

ขอคืนเงินคาทัวร คาจองทัวร 

2.กรุปออกเดินทางตองมีจํานวนไมต่ํากวา 40 ทานขึ้นไป  

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราคาบริการ เนื่องจากคาภาษี เซอรชารทน้ํามันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมาจาก

อัตราแลกเปลี่ยน  

4.กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง มิฉะนั้น บริษัทฯจะไม

รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น  

 

อัตรานี้รวม 

• คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ดาลัด - กรุงเทพ ชั้นประหยัด  

• คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กิโลกรัม 

• คาภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ดาลัด 

• คาที่พักโรงแรม  พักหองละ 2-3 ทาน  

• คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ  

• คารถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ  

• อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ  

• คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทใชบริการ  

 

 

 
 

 



 
 

อัตรานี้ไมรวม   

• ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ,  คาบริการ และคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ,คาระวางน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม  

• คาบริการ และคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  

คาทิปไกดทองถิ่น หัวหนาทัวรไทย คนขับรถ ทานละ 200 บาท / วัน / คน   

(รวม 3 วัน = 600 บาท / ลูกคา 1 ทาน) 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอาย ุและเหลือหนาวาง

ติดกันอยางนอย 2 หนา / การจองทัวร ทานละ 5,000 บาท ที่เหลือชําระกอนการเดินทางอยางนอย 20 วัน  

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

 เนื่องจากเปนราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  

และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงด

การใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน 

ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวรแบบเหมาเหมาจาย 

หนังสือเดินทาง 

*** กรุณาสงสําเนาหนังสือเดินทางใหบริษัทฯ กอนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะไดสงใหทางสายการบิน
เพื่อออกตั๋วเครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป (นับ

จากวันออกเดินทาง) และตองเหลือหนาวางสําหรับแสตมปวีซามากกวา 2 หนาขึ้นไป   

หมายเหตุ :  

 กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคา

และบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,  

การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. กอนตัดสินใจจองทัวร ทานควรอานเงื่อนไขตางๆ ใหครบถวนจนเปนที่พอใจกอนชําระคาบริการ ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนแกตัว

ทานและสมาชิกเอง และเมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ในบริษัทฯ กําหนด 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได  



 
 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ

รับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู

มีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม

ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. การขับรถในเวียดนาม จํากัดความเร็ว ไมเกิน 60-80 กมตอชั่วโมง (แลวแตพื้นที่) 

13. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 

14. ทางบริษัทฯ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที ่อาทิ การนัดหยุดงาน จลาจล 

เหตุวุนวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติตางๆ ฯลฯ ซึ่งอาจจะทําใหทางสายการบินงดเวนการบินตามเวลาที่กําหนด และ/

หรือตารางเวลาบินของสายการบินที่ใชในเที่ยวบินนั้นๆ ไมสามารถเดินทางตามเวลาที่กําหนด โดยคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น

จากทั้งทางตรงและทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชาจากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ รวมถึงการตอบ

ปฏิเสธการเขาและออกเมืองจากทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม

ถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชนทุกทานสมาชิกเปนสําคัญ  

“ความสุขของทาน  คืองานบรกิารของเรา” 

 


