
 

 
 



 
 

 

เวยีดนามใต ้ดาลทั-มยุเน ่4วนั 3คนื 
เมอืงตากอากาศดาลทั เมอืงที�มอีากาศเย็นตลอดท ั�งปี 

(พกัหร ุ4 ดาว ที�เมอืงดาลทั 2คนื) 

เมอืงแหง่การพกัผอ่นรมิทะเล & ทะเลทราย มยุเน ่

รวมคา่รถจิ�ปตะลยุทะเลทราย มยุเน ่
แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปปิ� งสดุเก ๋พบัเก็บได ้จขุองไดเ้ยอะ + หมวกแกป๊ 
 
 
หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื�อต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเที�ยวบนิเพื�อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซื�อต ั�วเครื�องบนิ
ประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเที�ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมี
การเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั�นเหตผุลเหลา่นี� อยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น อนึ�ง บรษิทัฯ 

จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
วนัที� 1  กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ-ดาลทั-ฟานเทยีต-มยุเน ่

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

11.10 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงดาลทั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เที�ยวบนิที� 
VZ940 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชั�วโมง) 

12.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลทั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนเูฝอเวยีดนาม) 

 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมุยเน ่ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและ
แหล่งท่องเที�ยวที�มคีวามสวยงามและมชีื�อเสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหวา่งการเดนิ
ทางผ่านชมธรรมชาตแิละวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม นําท่านสัมผัสอากาศ
บรสิทุธิ� ณ ทา่เรอืมยุเน ่ที�อบอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึ�งกลับ
เขา้ฝั�งหลังออกหาปลาในยามคํ�าคนื นําท่านชม ทะเลทรายแดง ที�เกดิจากการรวมตัวกัน
ของทรายสชีมพแูดงจนเป็นลานทรายกวา้งที�มชี ื�อเสยีงของเมอืงมยุเน่  

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



 
 
 
 
 

 

วนัที� 2  มยุเน-่ทะเลทรายขาวมยุเน-่ดาลทั-นํ �าตกดาทนัลา-พระราชวงัฤดรูอ้น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที�เกดิจากการ
กัดเซาะของนํ�าและลมเป็นลําธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชั �นของดนิและทรายหลากส ี
ซึ�งทั �งหมดลว้นเกดิขึ�นเองตามธรรมชาต ินําท่านสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสี

ขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทอ้งฟ้า
เทา่นั�น ไมไ่กลกันมแีหลง่นํ�าจดื (โอเอซสิ) สําหรับใหนั้กทอ่งเที�ยวใชพั้กผอ่น  ถา่ยรปู และ
ชมววิ ที�ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไมว่า่จะเป็น เชา่รถจี� ป หรอืรถ ATV 
ตะลุยเนนิทราย หรอืสนุกสนานกับการเล่นแซนดด์ูนลื�นไถลจากจากเนนิทรายสูงกวา่ 40 
เมตร จากนั�นนําท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศที�มชี ื�อเสยีงอันและโร
แมนตคิที�สุดและของเวยีดนามเนื�องจากตั �งอยู่บนที�สงูจากระดับนํ�าทะเลประมาณ 1,500 
เมตร ทําใหอ้ากาศเย็นสบายตลอดทั�งปีแมก้ระทั �งในฤดรูอ้น อณุหภมูเิฉลี�ยประมาณ 15-25 
องศาเซสเซยีส แวดลอ้มดว้ยขนุเขา ไร ่กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรอืนตา่งๆปลกู
สรา้งรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั�งเศส เนื�องจากในสมัยอาณานคิม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบ
เมอืงดาลัด และเห็นวา่บรรยากาศคอ่นขา้งด ีทางฝรั�งเศสจงึได ้ เขา้มาพัฒนาและสรา้งเมอืง
ดาลทั เพื�อใหเ้ป็นเมอืงตากอากาศสําหรับชาวฝรั�งเศส  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่าน น ั�งรถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอันร่มรื�นเขยีวชอุม่ลงสูห่บุเขาเบื�องลา่ง 
เพื�อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ นํ �าตกดาทนัลา (Thac Datanla) นํ�าตกขนาด
ไมใ่หญม่ากแตม่ชีื�อเสยีง อกีหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวยอดนยิมของดาลัดที�ไมค่วรพลาด!! 
นําทา่นสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี�เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที�ทันสมัย
ที�สดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสงูที�สดุทา่นจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ที�
มองเห็นได ้ทั �งเมอืง ที�ตั �งอยูท่่ามกลางหบุเขาอันสวยงาม  นําทา่นชม วดัต ิ�กกลาม เป็นวัด
ที�สรา้งอยูบ่นเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์
กับทิวสนที�ยืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา จากนั�นนําท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น 
พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บ๋าได๋ จักรพรรดิ�องคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึ�งสถานที�
แห่งนี�เป็นพระราชวังสุดทา้ย ที�สรา้งขึ�นในสมัยเรืองอํานาจของฝรั�งเศส ก่อนที�จะเกดิ
สงครามเวยีดนาม แลว้ทําใหจั้กรพรรดิ�บ๋าวไดต้อ้งลี�ภัยไปอยู่ฝรั�งเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมา
เหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  จากนั�นนําท่านเดนิทางสูย่า่น ชอ้ปปิ� งตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัทใหท้่านไดเ้ลอืก

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

วนัที� 3  ดาลทั-สวนดอกไฮเดรนเยยี-บา้นเพี�ยง-วดัลงิเฟือก-โบสถไ์ก ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 



  จากนั�นนําท่านชม สวนดอกไฮเดรนเยยี ใหท้า่นอสิระชมความงามในทุง่ดอกไฮเดรนเยยี 
กับบรรยากาศเมอืงหนาวกลางหุบเขาดาลัท อกีหนึ�งจุดที�มาเมืองนี�แลว้ตอ้งแวะถ่ายรูป
สวยๆเช็คอนิ นําท่านเขา้ชม บา้นเพี�ยน (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆที�ออกแบบ
โดยฝีมอืลูกสาวประธานาธบิดคีนที� 2 ของเวยีดนาม ซึ�งเรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง ่
เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรื�องดัง “Alice in Wonderland” 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชม สถานรีถไฟดาลทั เป็นสถานีรถไฟที�เก่าแก่ สรา้นขึ�นโดยชาวฝรั�งเศสในชว่ง 
ศ.ศ.1932 เสน้ทางสายนี�มคีวามยาว 84 กม. สถานมีรีปูแบบสถาปัตยกรรมที�ไมซ่ํ�ากันมสีาม
หลังคามกุ สถานไีดรั้บการยอมรับวา่เป็นวฒันธรรมประจําชาตอิันเกา่แก ่ปัจจบุันเป็นสถานที�
ท่องเที�ยวของเมืองดาลัท ใหท้่านจะเก็บภาพสวยๆกับสถานีรถไฟเก่า หัวรถจักรเดิม 
จากนั�นนําท่านชม วดัลงิเฟือก หรอื วดัมงักรทอง สรา้งเมื�อปี ค.ศ.1950 สรา้งจากการนํา
กระเบื�องเหลอืใชม้าทบุๆ มาใชป้ระดับสรา้งวดั  
จากนั�นนําท่านไหวเ้จา้แมก่วนอมิ ที�ศักดิ�สทิธิ� องคเ์จา้แม่กวนอมิที�ไดส้รา้งจากดอกไม ้
กระดาษ (ดอกกระดาษเป็นดอกไมช้นดิหนึ�ง เหมอืนดอกบานไมรู่โ้รย เมื�อแหง้แลว้ลักษณะ
คลา้ยๆ กระดาษ) ชมเจดรีะฆัง ที�ชาวบา้นมคีวามเชื�อวา่ ถา้เขยีนชื�อตดิไวท้ี�ระฆัง จะทําให ้
เรามชีื�อเสยีงและมคีวามสขุ จากนั�นแวะถา่ยรูปดา้นนอกคู่กับโบสถไ์ก ่ที�ตั �งอยู่เนนิเขาใน
ยา่นใจกลางเมอืง เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ประจําเมอืงดาลัท เป็นโบสถข์องชาวครสิตโ์ปแตส
แตนท์เพียงไม่กี�แห่งในเวยีดนาม มคีวามงดงามในการตกแต่งสไตล์ตะวันตกทําใหนั้ก
เดนิทางไมค่วรพลาดไปชม 
 

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

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

นําท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืง
ดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวที�อวดโฉม รูปทรงและ
สสีันแปลกตา ซึ�งเป็นสายพันธ ์มาจากยุโรปสัมผัสกับ
บรรยากาศที�แสนโรแมนตกิ นําท่านชม ฟารม์เลี�ยง
ชะมด ดูกระบวนการผลติกาแฟจากขี�ชะมด ที�ข ึ�นชื�อ
ของเมอืงดาลัท ทั�งเอกลักษ์พรอ้มวธิกีารเลี�ยงชะมด
หลากหลายสายพันธุอ์ย่างใกลช้ดิ และสามารถเลอืก
ซื�อผลติภัณธก์าแฟขี�ชะมดกลับเป็นของฝากได ้จากนั�น
นําท่านเดินทางไปสู่สนามบินเมืองดาลทั เพื�อ
เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

12.55 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 3คนื 
12-15 เม.ย. 63 18,900 18,900 4,000 

ราคาเด็กทารก 
อายตุํ�ากวา่ 2ปี 4,900 บาท 

 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

 
 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น  
(แตส่ามารถเปลี�ยนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงื�อนไของสายการบนิ) 

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 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ�น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



 คา่ปรับ สําหรับนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิ�น 1,000 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�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�
พักและตั�วเครื�องบนิ มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

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

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

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

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

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
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 

 

บรกิารเพิ�มเตมิ Wifiเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
 
 


