
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ชมสวนดอกไมเมอืงหนาว เทีย่วน้าํตก สนกุสนานกับ

การนัง่รถราง พรอมตะลยุทะเลทรายขาวและแดง 

พรอมจบิไวนดาลดั 

พกัโรงแรมดาลัด 5 ดาว / มุยเน 3 ดาว 
 

กําหนดการเดนิทาง: กรกฎาคม 61 – มีนาคม 62 

วนัแรก  กรงุเทพ–ดาลดั–มุยเน-ลาํธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–

หมูบานชาวประมง (ผานชม) 

08.00 น.    คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ  เคานเตอร  สายการบนิ Vietjetair โดยมีเจาหนาที่คอยใหการ

ตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 



 

11.10 น.     นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด โดยเที่ยวบินที่  VZ940 

12.55น  เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัด นําทานผานดานตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง เมนูเฝอ 

  จากนั้นนําทานเดินทางสูมุยเน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4ชม) นํา

ทานชม “แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที่

เกิดจากการกัดเซาะของน้ําและลมเปนลําธารลึกกวา 20 เมตร เปดให

เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่ งทั้งหมดลวนเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ จากนั้นนําทานเดินทางสู ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการ

รวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนกลายเปนลานทรายกวางที่มีชื่อเสียง

ของเมืองมุยเน จากนั้นนําทานเขาสู หมูบานชาวประมง (ผานชม) 

สถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ จะเปนการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ของชาวมุยเน 

สัมผัสวีถีการหาสัตวทะเล แลวเอามาขึ้นฝงบริเวณนี้ ชาวบานที่หามาได 

ก็จะเอาสัตวทะเล ขึ้นมาคัดแยก ชนิด ขนาด ใหเราไดเห็นกันริม

ชายหาดเลยครับ แลวอีกอยาง บริเวณนี้ตอนเชาๆ จะมีชาวบานและ

นักทองเท่ียวมาจับจายซื้อสัตวทะเลกันเยอะมากๆ เรียกไดวา เปนตลาด

เชาท่ีคึกคัก ที่ตองลองมาเดินอีกท่ีหนึ่ง ในมุยเนเลยละครับ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

นาํทานเขาสูที่พักเมืองมยุเน โรงแรม Peace, Paris, Nam Hai ระดบั 

3 ดาว (ตดิรมิทะเล) 

วนัที่สอง   ทะเลทรายขาว – น้าํตกดาทนัลา (รวมรถราง) – พระราชวงัฤดู

รอน – นัง่กระเชาไฟฟา – บานเพีย้น - ชอปปงตลาดไนทบารซา 

เชา  รบัประทานอาหาราเชาที ่โรงแรม     

  จากนั้นนําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว เนินภูเขา

ทรายสีขาวกระจางตา มองไปทางไหนก็ จะเห็น

เพียงผืนทรายอันกวางใหญ  และทองฟาเทานั้น 

ไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด (โอเอซิส) สําหรับให

นักทองเที่ ยวใชพักผอนถายรูปและชมวิว ซึ่ งจะทํ าใหท านได

เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไมวาจะเปนการเชารถจี๊ปหรือ รถ 

ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนลื่นไถลจาก



 

จากเนินทรายสูงกวา 40 เมตร (กิจกรรมตางๆและคาทิป ยังไมรวมใน

รายการ) จากนั้นนําทานเดินทางกลับเมืองดาลัด (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3-4ชม) 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   

  นําทานนั่ง รถราง (Roller Coaster) ผานผืนปาอัน

รมรื่นเขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางเพื่อชมและ

สัมผั สกับความสวยงามข อง น้ํ าต กด าทั น ลา 

(ThacDatanla)น้ํ าต กข น าด ไม ให ญ ม าก แต มี

ชื่อเสียงอีกหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของ

ดาลัดที่ไม จากนั้นนําทานเขาชม พระราชวังฤดู

รอน  ที่ประทับของกษัตริยเบาไดจักรพรรดิองค

สุดทายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองคเสด็จ

แปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับวาเปน

พระราชวังหลังสุดทายที่สรางขึ้นในสมัยฝรั่งเศส

เรืองอํานาจอีกดวย!! จากนั้นนําทานสู สถานีกระเชาไฟฟา“เคเบิลคาร”

ที่ทันสมัยท่ีสุดในประเทศเวียดนามขึ้นสูจุดชมวิวใหเวลาทานไดชมและ

ถายรูปวิวเมืองดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไวเปนที่ระลึก นําทานเขาชม 

บานเพี้ยน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝมือลูก

สาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมา

จากฝรั่ ง เศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดั ง “Alice in 

Wonderland” 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พรอมเสริฟไวนดาลัด 

  จากนั่นนําทานเดินทางสูยานชอปปงตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัด

ใหทานไดเลือกซื้อสินคา นานาชนิด ตามอัธยาศัย 

นาํทานเขาสูที่พักเมืองดาลดั โรงแรม Swiss bel hotel ระดบั 5 ดาว 

วนัที่สาม     สวนดอกไมเมอืงหนาว – สนามบนิดาลดั – สนามบนิสวุรรณภูม ิ

เชา  รบัประทานอาหาราเชาที ่โรงแรม     



 

  จากนั้นนําทานเขาชม สวนดอกไมเมืองหนาวและถายรูปกับหมูมวลไม

ดอกเมืองหนาวนานาพันธุที่อวดโฉมรูปทรงและสีสันอันสุดตระการตา

ตลอดทั้งปในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองดาลัด 

สมควรแกเวลา นาํทานเดนิทาง สูสนามบนิเมอืงดาลดั เตรยีมตวัเดนิทางสู

กรงุเทพฯ 

13.35 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Vietjetair เทีย่วบนิที่ VZ941 

15.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพดวยความประทับใจ ….  

 
รายการทองเที่ยวนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดตามความเหมาะสม  

ทั้งนีถ้ือเปนเอกสิทธิ์ของผูจดัโดยยดืถอืตามสภาพการณและประโยชนของทาน

เปนสาํคัญ** 

 

อตัราคาบรกิาร 

วนัทีเ่ดนิทาง 
หองเตยีงคู นอน 2 

ทาน 
เด็กมเีตียงพัก 3 ทาน 

พักเดี่ยว 

วนัที ่6 – 8 กรกฏาคม 

61 

9,699.- 2,500.- 

วนัที ่13 – 15 

กรกฏาคม 61 

8,888.- 2,500.- 

วนัที ่20 – 22 

กรกฏาคม 61 

9,699.- 2,500.- 

วนัที ่27 – 29 

กรกฏาคม 61 

10,699.- 2,500.- 

วนัที ่3 – 5 สงิหาคม 

61 

9,699.- 2,500.- 

วนัที ่11 – 13 

สิงหาคม 61 

10,699.- 2,500.- 

วนัที ่17 – 19 8,888.- 2,500.- 



 

สิงหาคม 61 

วนัที ่24 – 26 

สิงหาคม 61 

9,699.- 2,500.- 

วนัที ่7 – 9 กนัยายน 

61 

9,699.- 2,500.- 

วนัที ่14 – 16 

กนัยายน 61 

8,888.- 2,500.- 

วนัที ่21 – 23 

กนัยายน 61 

9,699.- 2,500.- 

วนัที ่5 – 7 ตลุาคม 61 9,699.- 2,500.- 

วนัที ่13 – 15 ตลุาคม 

61 

10,699.- 2,500.- 

วนัที ่19 – 21 ตลุาคม 

61 

9,699.- 2,500.- 

วนัที ่14 – 16 

ธนัวาคม 61 

9,699.- 2,500.- 

วนัที ่31 ธ.ค.-2ม.ค.62 11,699.- 2,500.- 

2562 
วนัที ่11 – 13 

มกราคม 62 

8,888.- 2,500.- 

วนัที ่18 – 20 

มกราคม 62 

9,499.- 2,500.- 

วนัที ่25 – 27 

มกราคม 62 

9,499.- 2,500.- 

วนัที ่1 – 3 กุมภาพนัธ 

62 

ตรษุจนี 

10,499.- 2,500.- 



 

 

 

 
 

หมายเหต ุ: ราคา 8,888 เปนราคาโปรโมชัน่ไมสามารถตดักรุปไดครบัผม 

คาทปิไกดทองถิน่และคนขบัรถ ทานละ 800 บาทตลอดการเดนิทาง 

หวัหนาทวัรไทย แลวแตความพงึพอใจในการบรกิาร 

 

อัตราคาบรกิารรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับเสนทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลํา

ตองไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

 คาสัมภาระน้ําหนักทานละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก. 

 คาที่พักตามระบุในรายการ หองละ 2 หรือ 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว)  

 คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงแลว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มใน

กรณีที่สายการบินมีการปรับ   

    คาธรรมเนียมเพ่ิม กอนการเดินทาง 

 คาอาหารตามรายการระบ ุ

วนัที ่8 – 10 

กุมภาพนัธ 62 

ตรษุจนี 

10,499.- 2,500.- 

วนัที ่15 – 17 

กุมภาพนัธ 62 

9,499.- 2,500.- 

วนัที ่22 – 24 

กุมภาพนัธ 62 

8,888.- 2,500.- 

วนัที ่1 – 3 มนีาคม 62 9,499.- 2,500.- 

วนัที ่8 – 10 มนีาคม 

62 

9,499.- 2,500.- 

วนัที ่15 – 17 มนีาคม 

62 

8,888.- 2,500.- 

วนัที ่22 – 24 มนีาคม 

62 

9,499.- 2,500.- 



 

 คารถรับ-สงนําเที่ยวตามรายการ และ คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 หัวหนาทัวรที่ชํานาญเสนทางนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

 ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบรกิารไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, 

มินบิารในหองพัก , รวมถึง 

    คาอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม 

กรุณาจายเพ่ิมเองตางหาก ) 

 คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณ

กิโลกรัมละ 500 บาท ข้ึนอยูกับอัตรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดตอสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย  3%   

 คาทปิไกดทองถิน่และคนขบัรถ ทานละ 600 บาทตลอดการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ปรบัคาทิปเปนทานละ 800 บาท เริม่ใช มกราคม 2562 

 
 

เงื่อนไขในการจอง 

 ชําระมัดจําในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พรอมหนังสือเดินทาง (หรือ

สําเนา) สวนท่ีเหลือชําระท้ังหมดอยางนอย 25 วันกอนการเดินทาง 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือผานตัวแทนในประเทศหรือ  ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เชน 

Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาทัวรทั้ง

เต็มจํานวนหรือบางสวน ในกรณีที่ทานจองแลวยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 

หมายเหต ุ 



 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดย

มิตองแจงให ทราบลวงหนา 

 ถาทานเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชากวาเวลานัดหมายเกินกวา 1 ชม.ดวย

เหตุอันใดก็ตามแต ทางบริษัทฯจะถือวาทานสละสิทธิก์ารเดินทาง และไมติด

ใจเรียกรองขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิถาผูเดินทางไมถึง 10 ทาน จะไมมีหัวหนา / แตถา 15 ทานขึ้น 

จะมีหัวหนาทัวรตลอดการเดินทาง 

 

การยกเลกิ 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ก็ตอเมื่อไดแฟกซ หรือ อีเมล การ

ยกเลิกใหกับเจาหนาที่ฝายขาย  

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินมัดจํา 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร 

 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 10 วัน  เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของ

ราคาทัวร 

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บปวยหรือมีเหตุจากรางกายที่ไม

สามารถเดินทางในชวงเวลาที่จองได การยกเลิกการเดินทาจะตองแสดง

ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลใหกับเจาหนาที่ฝายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินใหกับลูกคาเปนกรณีไป  

3. ในกรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซึ่งอยู

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรไมวา

กรณีใดๆทั้งสิ้น 

4. ในกรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมีการการันตี

มัดจํา หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 

CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่ เพิ่ม

เขามาชวงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกลาว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคา

มัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด 

 



 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณดีงัตอไปนี ้

 หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, 

การกอจลาจล, การปดดาน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเขา

หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง

จากไทยและตางประเทศ  ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไม

ทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจาย

ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

 หากเกิดทรัพยสินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่

เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ หากทานไมเดินทางพรอมคณะไมวาจะดวย

เหตุใดก็ตาม ไมสามารถนํามาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน บริษัทฯไม

รับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได 


