
 

เวยีดนามใต ้ดาลทั เมอืงตาก
อากาศ 3วนั 2คนื 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาลทั สมญานามเมอืงแหงดอกไม เมืองตากอากาศ

หนาวเยน็ตลอดป 



 

-นั่งรถราง(Roller Coaster) ชมน้ําตกดาทันลา -เคเบิลคาร ชมปาสน

เมืองหนาว 

-เกบ็ภาพ สวนดอกไมเมอืงหนาว -วดัลงิเฝอก มงักรยาวสดุอลงัการ 

-พักโรงแรมระดบั 4ดาว 2คนื -แถมฟร ี!!! กระเปาชอปปงสดุเก พบัเกบ็

ได จุของไดเยอะ 

 
วนัที�1 กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ -ดาลทั-นํ �าตกดาทนัลา-วดัติ�กกลาม 

08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวก 

11.10 น. ออกเดินทางสู่เมอืงดาลทั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที�ยวบินที� 
VZ940 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชั�วโมง) 

12.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลทั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนเูฝอ เวยีดนาม) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศที�มชี ื�อเสยีงอันและโรแมนตคิที�สดุและของ
เวยีดนามเนื�องจากตั �งอยูบ่นที�สงูจากระดับนํ�าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอ้ากาศเย็น
สบายตลอดทั�งปีแมก้ระทั�งในฤดูรอ้น อุณหภูมิเฉลี�ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส 
แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสรา้งรูปแบบ
สถาปัตยกรรมฝรั�งเศส เนื�องจากในสมัยอาณา
นิคม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมืองดาลัด และ
เห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งด ีทางฝรั�งเศสจงึได ้ เขา้
มาพัฒนาและสรา้งเมอืงดาลัด เพื�อใหเ้ป็นเมอืงตาก
อากาศสําหรับชาวฝรั�งเศส ถึงดาลัท นําท่าน น ั�ง
รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื�น
เขยีวชอุม่ลงสูห่บุเขาเบื�องลา่ง เพื�อชมและสัมผัสกับ
ค วามสวยงามข อง นํ �าต ก ด าท ัน ล า  (Thac 
Datanla) นํ�าตกขนาดไมใ่หญม่ากแตม่ชีื�อเสยีง อกี
หนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมของดาลัดที�ไม่
ควรพลาด!! นําท่านสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิ
คาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี�เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที�ทันสมัย
ที�สดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสงู
ที�สดุท่านจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ที�มองเห็นได ้
ทั �งเมือง ที�ตั �งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  นํา
ท่านชม วดัต ิ�กกลาม เป็นวัดที�สรา้งอยู่บนเนินเขา
เหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไม ้
ดอกไม ้นานาพันธุ ์กับทิวสนที�ยืนตน้ตระหง่านปก
คลมุทกุหบุเขา  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที� พักที� La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
 
 
 

 



 

วนัที�2 ดาลทั-พระราชวงัฤดรูอ้น-บา้นเพี�ยน-สถานรีถไฟเกา่ดาลทั-วดัลงิเฟือก 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  จากนั�นนําท่านชม พระราชวงัฤดรูอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บา๋ได ๋จักรพรรดิ�

องคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึ�งสถานที�แห่งนี�เป็นพระราชวังสดุทา้ย ที�สรา้งขึ�นในสมัยเรอืง
อํานาจของฝรั�งเศส กอ่นที�จะเกดิสงครามเวยีดนาม แลว้ทําใหจั้กรพรรดิ�บา๋วไดต้อ้งลี�ภัยไป
อยูฝ่รั�งเศส แลว้ไมไ่ดก้ลับมาเหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย นําท่านเขา้ชม บา้นเพี�ยน 
(Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆที�ออกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนที� 2 ของ
เวยีดนาม ซึ�งเรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง ่เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรื�องดัง 
“Alice in Wonderland” ถา้ยังมเีวลาจะนําทา่นไปทําบญุทวีดั Van Hanh ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชม สถานรีถไฟดาลทั เป็นสถานรีถไฟที�
เก่าแก่ สรา้นขึ�นโดยชาวฝรั�งเศสในช่วง ศ.ศ.
1932 เสน้ทางสายนี�มคีวามยาว 84 กม. สถานีมี
รปูแบบสถาปัตยกรรมที�ไมซ่ํ�ากันมสีามหลังคามกุ 
สถานีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมประจํา
ชาตอิันเกา่แก ่ปัจจบุันเป็นสถานที�ท่องเที�ยวของ
เมืองดาลัท ใหท้่านจะเก็บภาพสวยๆกับสถานี
รถไฟเกา่ หัวรถจักรเดมิ จากนั�นนําทา่นชม วดัลงิ

เฟือก หรอื วดัมงักรทอง สรา้งเมื�อปี ค.ศ.1950 
สรา้งจากการนํากระเบื�องเหลอืใชม้าทุบๆ มาใช ้

ประดับสรา้งวัด  จากนั�น นําท่ านไหว เ้จ ้าแม่
กวนอมิ ที�ศักดิ�สทิธิ� องคเ์จา้แมก่วนอมิที�ไดส้รา้ง
จากดอกไมก้ระดาษ (ดอกกระดาษเป็นดอกไม ้
ชนดิหนึ�ง เหมอืนดอกบานไม่รูโ้รย เมื�อแหง้แลว้
ลักษณ ะคลา้ยๆ กระดาษ) ชมเจดีระฆั ง ที�
ชาวบา้นมีความเชื�อว่า ถา้เขยีนชื�อตดิไวท้ี�ระฆัง 
จะทําใหเ้รามชีื�อเสยีงและมคีวามสขุ จากนั�นแวะ
ถา่ยรปูดา้นนอกคูก่ับโบสถไ์ก ่ที�ตั �งอยูเ่นนิเขาใน
ย่านใจกลางเมือง เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ประจํา
เมืองดาลัท เป็นโบสถ์ของชาวคริสต์โปแตส
แตนทเ์พยีงไม่กี�แห่งในเวยีดนาม มคีวามงดงาม
ในการตกแตง่สไตลต์ะวนัตกทําใหนั้กเดนิทางไม่
ควรพลาดไปชม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเส
รฟิไวนด์าลทั 

  จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ� งตลาด
ไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัทใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 
พักที� La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
 

วนัที�3 ดาลทั-สวนดอกไม-้กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางชม สวนดอกไม้เม ืองหนาว 
ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวที�อวด
โฉม รูปทรงและสสีันแปลกตา ซึ�งเป็นสายพันธ ์
มาจากยโุรปสัมผัสกับบรรยากาศที�แสนโรแมนตกิ 
จากนั�นนําท่านเดินทางไปสู่สนามบินเมือง
ดาลทั เพื�อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็ค



 

เอกสารและสมัภาระ 
13.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เที�ยวบนิที� 

VZ941 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชั�วโมง) 
15.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว 
05-07 พ.ค.61 9,999 9,999 2,500 
26-28 พ.ค.61 9,999 9,999 2,500 
09-11 ม.ิย.61 10,999 10,999 2,500 
23-25 ม.ิย.61 9,999 9,999 2,500 
07-09 ก.ค.61 9,999 9,999 2,500 
27-29 ก.ค.61 11,999 11,999 3,000 
28-30 ก.ค.61 11,999 11,999 3,000 
11-13 ส.ค.61 11,999 11,999 3,000 
25-27 ส.ค.61 10,999 10,999 2,500 
08-10 ก.ย.61 10,999 10,999 2,500 
22-24 ก.ย.61 9,999 9,999 2,500 
05-07 ต.ค.61 10,999 10,999 2,500 
13-15 ต.ค.61 11,999 11,999 3,000 
20-22 ต.ค.61 10,999 10,999 2,500 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิโดยสารชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชื�อเพลงิ 
 คา่ที�พักหอ้งคู ่ดังที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่รถนําเที�ยว ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ สําหรับนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิ�น วนัละ่ 200 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจํา 5,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�
พักและตั�วเครื�องบนิ มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ



 

 หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ �งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั�งหมด (แต่สามารถเปลี�ยนชื�อผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนี�บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้�งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด 


