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พิเศษ..เทีย่วสดุคุม รวม 3เมอืงตากอากาศแหงการ

พักผอน เวยีดนาม 

-เมอืงตากอากาศดาลทั เมอืงทีม่อีากาศเยน็ตลอดทัง้ป 

-เมอืงตากอากาศญาตราง ริมทะเล 

-เมอืงแหงการพักผอนรมิทะเล & ทะเลทราย มยุเน 

-สุดสนกุกบัเครือ่งเลนมากมาย 



 

-รวมคารถจิป๊ตะลยุทะเลทราย มยุเน 

-แถมฟร ี!!! กระเปาชอปปงสุดเก พับเก็บได จขุองไดเยอะ 
 
วนัที�1 กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ -ดาลทั-ฟานเทยีต-มยุเน ่

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

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

12.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลทั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนเูฝอ เวยีดนาม) 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมือง
ชายทะเลตากอากาศและแหลง่ท่องเที�ยวที�มคีวามสวยงามและมี
ชื�อเสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหว่างการเดนิทางผ่านชม
ธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม  
นําทา่นสมัผสัอากาศบรสิทุธิ� ณ ทา่เรอืมยุเน ่ที�อบอวนไปดว้ย
บรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึ�งกลับเขา้ฝั�งหลังออก
หาปลาในยามคํ�าคนื นําท่านชม ทะเลทรายแดง  ที�เกดิจากการ
รวมตัวกันของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งที�มชี ื�อเสยีง
ของเมืองมุยเน่ แลว้นําท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่ง
เวยีดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที�เกดิจากการกัดเซาะ
ของนํ�าและลมเป็นลําธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชั �นของดนิ
และทรายหลากส ีซึ�งทั �งหมดลว้นเกดิขึ�นเองตามธรรมชาต ิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที� Peace Resort, Muine (ตดิรมิทะเล) หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที�2 ฟานเทยีต-ทะเลทรายขาวมยุเน-่ญาตราง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสี
ขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สดุสายตา มองไปทาง
ไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเทา่นั�น ไม่
ไกลกันมีแหล่งนํ� าจืด (โอเอซิส) สําหรับให ้
นักท่องเที�ยวใชพั้กผ่อน  ถ่ายรูป และชมววิ ที�
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่
ว่าจะเป็น เช่ารถจี� ป หรือรถ ATV ตะลุยเนิน
ทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื�น
ไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร จากนั�น
นําทา่นเดนิทางไปสูเ่มอืงญาตราง เมอืงตากอากาศที�มชี ื�อเสยีอกีแหง่หนึ�งของเวยีดนาม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

จากนั�นนําท่านเดนิทางสักการะองคพ์ระหยกสขีาว ที� Long Son Pagoda ซึ�งเป็นองคพ์ระ
ที�ใหญ่ที�สุดของเมอืงญาตราง ตั �งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเชงิเขา ใหท้่านไดสักการะ พระถ่าย
ภ่ายภายในวัด ที�มี�พื�นที�บรเิวณกวา้งขวาง จากนั�นไปเที�ยวชมเกาะ Vinpearl Land 
http://vinpearlland.com/en/ โดยนั�งกระเชา้ขา้มทะเล (กระเชา้ขา้มทะเลยาวที�สุดใน
โลก) อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับเครื�องเล่นในสวนสนุกที�ทันสมัยที�สุดของประเทศ
เวยีดนาม *รวมคา่เคเบิ�ลคารข์า้มเกาะ และคา่เครื�องเลน่แลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที� Rosaka Nha Trang hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�3 ญาตราง-ดาลทั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

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 ้
อ าค า รบ ้าน เรือ น ต่ า ง ๆป ลู ก ส ร า้ ง รูป แ บ บ
สถาปัตยกรรมฝรั�งเศส เนื�องจากในสมัยอาณา
นคิม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมอืงดาลัด และ
เห็นวา่บรรยากาศคอ่นขา้งด ีทางฝรั�งเศสจงึได ้ เขา้
มาพัฒนาและสรา้งเมอืงดาลัด เพื�อใหเ้ป็นเมือง
ตากอากาศสําหรับชาวฝรั�งเศส ถงึดาลัทนําท่าน 
น ั�งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่ม
รื�นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื�องล่าง เพื�อชมและ
สัมผัสกับความสวยงามของ นํ �าตกดาทนัลา 
(Thac Datanla) นํ�าตกขนาดไมใ่หญม่ากแตม่ชีื�อเสยีง อกีหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวยอด
นยิมของดาลัดที�ไมค่วรพลาด!! 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านสู่  สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบ ิลคาร ์

กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี�เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที�ทันสมัย
ที�สดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัย
สูงที�สุดท่ านจะได  ้ชมวิวของเมืองดาลัด  ที�
มองเห็นได ้ทั �งเมอืง ที�ตั �งอยูท่่ามกลางหุบเขาอัน
สวยงาม  นําท่านชม วดัต ิ�กกลาม เป็นวัดที�สรา้ง



 

อยูบ่นเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิ
สนที�ยนืตน้ตระหงา่นปกคลมุทุกหบุเขา จากนั�นนําท่านชม พระราชวงัฤดรูอ้น พระราชวัง
ตากอากาศของกษัตรยิเ์บ๋าได๋ จักรพรรดิ�องคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึ�งสถานที�แห่งนี�เป็น
พระราชวังสุดทา้ย ที�สรา้งขึ�นในสมัยเรืองอํานาจของฝรั�งเศส ก่อนที�จะเกิดสงคราม
เวยีดนาม แลว้ทําใหจั้กรพรรดิ�บ๋าวไดต้อ้งลี�ภัยไปอยูฝ่รั�งเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมาเหยยีบผนื
แผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย นําท่านเขา้ชม บา้นเพี�ยน (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆที�
ออกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนที� 2 ของเวยีดนาม ซึ�งเรยีนจบสถาปัตยกรรมมา
จากฝรัง ่เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรื�องดัง “Alice in Wonderland” ถา้ยังมเีวลา
จะนําทา่นไปทําบญุทวีดั Van Hanh ) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
  จากนั�นนําท่านเดนิทางสูย่า่น ชอ้ปปิ� งตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัทใหท้่านไดเ้ลอืก

ซื�อสนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 
พักที� La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที�4 ดาลทั-สวนดอกไม-้กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืง
ดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวที�อวดโฉม รูปทรงและ
สสีันแปลกตา ซึ�งเป็นสายพันธ ์มาจากยุโรปสัมผัสกับ
บรรยากาศที�แสนโรแมนตกิ จากนั�นนําท่านเดนิทาง
ไปสู่สนามบิน เมืองดาลทั  เพื� อ เดินทางกลับสู่
กรงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

12.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดย
ส า ย บิ น  Viet Jet Air เที� ย ว บิ น ที�  VZ941 ( ใ ช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชั�วโมง) 

14.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว 

14-17 เม.ย.61 14,900 14,900 3,500 
27-30 เม.ย.61 12,900 12,900 3,500 
01-04 ม.ิย.61 12,900 12,900 3,500 
15-18 ม.ิย.61 12,900 12,900 3,500 

29 ม.ิย.-02 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500 
13-16 ก.ค.61 12,900 12,900 3,500 
27-30 ก.ค.61 14,900 14,900 3,500 
10-13 ส.ค.61 14,900 14,900 3,500 
17-20 ส.ค.61 12,900 12,900 3,500 

31 ส.ค.-03 ก.ย.61 12,900 12,900 3,500 



 

14-17 ก.ย.61 12,900 12,900 3,500 
28 ก.ย.-01 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500 

12-15 ต.ค.61 14,900 14,900 3,500 
19-22 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

 
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 150 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 


