
 

 

 

 

 

 



 
 

 

เวยีดนามใต ้ดาลดั มยุเน ่ญาตราง 4วนั3คนื 

บนิตรงสูเ่มอืงดาลทั โดยสายการบนิ VIETJET AIR 
เที�ยวสดุคุม้ รวม 3 เมอืงตากอากาศแหง่การพกัผอ่น  

เมอืงตากอากาศดาลดั ชมทุง่ดอกไฮเดรนเยยี 
เมอืงตากอากาศญาตราง พกัผอ่นชวิๆรมิทะเล 

สนกุกบัเครื�องเลน่ Vin Pearl Theme Park  
เมอืงมยุเน ่เมอืงแหง่การพกัผอ่นรมิทะเล & ทะเลทราย  

พเิศษ !!! น ั�งรถจิ�ปตะลยุทะเลทรายมยุเน ่
แถมฟร ี!! กระเป๋ากิ�ฟเกช๋อปปิ� ง+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 

WIFI FREE ON BUS  นํ �าดื�มบรกิารวนัละ 1 ขวด  
หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื�อต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเที�ยวบนิเพื�อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซื�อต ั�วเครื�องบนิ
ประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการ
บนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเที�ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มกีารเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั�นเหตผุลเหลา่นี� อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น อนึ�ง บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

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

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก (เนื�องจากตั�วเครื�องบนิเป็นตั�วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที�

นั�ง หรอืเลอืกที�นั�งได ้ที�นั�งอาจจะไม่ไดต้ดิกันและไม่สามารถเลอืกชว่งที�นั�งบนเครื�องบนิ

ได ้ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได)้ 

10.20 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงดาลทั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เที�ยวบนิที� 

VZ940 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชั�วโมง) 

12.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลทั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  



กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนเูฝอ เวยีดนาม) 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมยุเน ่ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็น
เมอืงชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที�ยวที�มคีวาม
สวยงามและมชีื�อเสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหวา่ง
การเดนิทางผา่นชมธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยูข่อง
ชาวเวยีดนาม นําทา่นสมัผสัอากาศบรสิุทธิ� ณ ทา่เรอื
มุยเน่ ที�อบอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมง
เวยีดนามแท ้ๆ  ซึ�งกลับเขา้ฝั�งหลังออกหาปลาในยามคํ�า
คนื นําท่านชม ทะเลทรายแดง ที�เกดิจากการรวมตัวกัน
ของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งที�มีชื�อเสยีง
ของเมอืงมยุเน่ แลว้นําท่าน ชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่
เวยีดนาม” ลาํธาร FAIRY STREAM ที�เกดิจากการกัด
เซาะของนํ�าและลมเป็นลําธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดให ้
เห็นชั �นของดนิและทรายหลากส ีซึ�งทั �งหมดลว้นเกดิขึ�น
เองตามธรรมชาต ิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที� Peace Resort, Muine (ตดิรมิทะเล) หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 2  ฟานเทยีต-ทะเลทรายขาวมยุเน-่ญาตราง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สดุสายตา มอง

ไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านั�น ไม่ไกลกันมแีหล่งนํ�าจดื (โอเอซสิ) 

สําหรับใหนั้กท่องเที�ยวใชพั้กผ่อน  ถ่ายรูป และ

ชมวิว  ที�ท่านจะได เ้พลิดเพลินกับกิจกรรม

หลากหลายไม่วา่จะเป็น เช่ารถจี� ป หรือรถ ATV 

ตะลยุเนนิทราย หรอืสนุกสนานกับการเลน่แซนด์

ดนูลื�นไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร  

จากนั�นนําท่านเดนิทางไปสูเ่มอืงญาตราง เมอืง

ตากอากาศที�มชี ื�อเสยีอกีแหง่หนึ�งของเวยีดนาม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นนําท่านเดนิทางสักการะองคพ์ระหยกสขีาว ที� Long Son Pagoda ซึ�งเป็นองค์

พระที�ใหญ่ที�สดุของเมอืงญาตราง ตั �งเด่นเป็นสงา่อยู่บนเชงิเขา ใหท้่านไดสักการะ พระ

ถา่ยภา่ยภายในวัด ที�มี�พื�นที�บรเิวณกวา้งขวาง จากนั�นไปเที�ยวชมเกาะ Vinpearl Land 



โดยนั�งกระเชา้ขา้มทะเล (กระเชา้ขา้มทะเลยาวที�สดุในโลก) อสิระใหท้่านไดส้นุกสนาน

กับเครื�องเลน่ในสวนสนุกที�ทันสมัยที�สดุของประเทศเวยีดนาม  

**รวมคา่เคเบิ�ลคารข์า้มเกาะ และคา่เครื�องเลน่แลว้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที� Rosaka Nha Trang hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 3  ญาตราง-ดาลทั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 



นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศที�มชี ื�อเสยีงอันและโรแมนตคิที�สุดและ

ของเวียดนามเนื�องจากตั �งอยู่บนที�สูงจากระดับนํ�าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําให ้

อากาศเย็นสบายตลอดทั�ง ปีแมก้ระทั�งในฤดู

รอ้น อณุหภมูเิฉลี�ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซยีส 

แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้

อ า ค า ร บ ้า น เ รื อ น ต่ า ง ๆ ป ลู ก ส ร ้า ง รู ป แ บ บ

สถาปัตยกรรมฝรั�งเศส เนื�องจากในสมัยอาณา

นิคม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมืองดาลัด และ

เห็นวา่บรรยากาศค่อนขา้งด ีทางฝรั�งเศสจงึได ้ เขา้

มาพัฒนาและสรา้งเมอืงดาลัด เพื�อใหเ้ป็นเมอืงตาก

อากาศสําหรับชาวฝรั�งเศส ถงึดาลัทนําท่าน น ั�ง

รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื�น

เขยีวชอุม่ลงสูห่บุเขาเบื�องลา่ง เพื�อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ นํ �าตกดาทนัลา 

(Thac Datanla) นํ�าตกขนาดไมใ่หญม่ากแตม่ชีื�อเสยีง อกีหนึ�งในสถานที�ทอ่งเที�ยวยอด

นยิมของดาลัดที�ไมค่วรพลาด!! 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านสู่ สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี�เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที�

ทันสมัยที�สุดของประเทศเวยีดนาม และมีความปลอดภัยสูงที�สุดท่านจะได ้ชมววิของ

เมอืงดาลัด ที�มองเห็นได ้ทั �งเมอืง ที�ตั �งอยูท่่ามกลางหบุเขาอันสวยงาม  นําท่านชม วดัต ิ�

กกลาม เป็นวัดที�สรา้งอยู่บนเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไม ้

ดอกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิสนที�ยนืตน้ตระหง่านปก

คลุมทุกหุบเขา จากนั�นนําท่านชม พระราชวงัฤดู

รอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ 

จักรพรรดิ�องค์สุดทา้ยของเวียดนาม ซึ�งสถานที�

แหง่นี�เป็นพระราชวงัสดุทา้ย ที�สรา้งขึ�นในสมัยเรอืง

อํานาจของฝรั�งเศส กอ่นที�จะเกดิสงครามเวยีดนาม 

แลว้ทําใหจั้กรพรรดิ�บ๋าวไดต้อ้งลี�ภัยไปอยู่ฝรั�งเศส 

แลว้ไมไ่ดก้ลับมาเหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย  

  จ าก นั�น นํ าท่ าน เข า้ชม  บ้านเพี�ยน  (Crazy 

House) บา้นสไตล์แปลกๆที�ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที� 2 ของ

เวยีดนาม ซึ�งเรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง ่เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรื�องดัง 

“Alice in Wonderland” จากนั�นนําท่านชมทุ่งดอกไฮเดรนเยยีที�เบ่งบานอยู่เต็มพื�นที� 

ใหท้า่นอสิระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ขึ�นอยูก่ับสภาพอากาศ) 

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 

นําทา่นเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืง

ดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวที�อวดโฉม รูปทรงและ

สสีันแปลกตา ซึ�งเป็นสายพันธ ์มาจากยุโรปสัมผัสกับ

บรรยากาศที�แสนโรแมนตกิ จากนั�นนําท่านเดนิทาง

ไปสู่สนามบินเมืองดาลทั  เพื�อ เดินทางกลับสู่

กรงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

12.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เที�ยวบนิที� 

VZ941 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชั�วโมง) 

14.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว 3คนื 
24-27 เม.ย. 63 15,900 15,900 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 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์              
คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 

 คา่ปรับสําหรับนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชื�อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิ�น 1,000 บาท ตอ่ท่าน/ตอ่ทปิ (บงัคบัตาม

ระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากไทย แลว้แตส่นินํ �าใจของทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิ�นและ

คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
   ภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

 
เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 5,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของ
คา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิ มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

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

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ�น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 



 หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ �งหมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น และขอเก็บเงนิทั�งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผู ้

เดนิทางได ้15 วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทจะทําการเลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั �งนี�ท่านตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลื�อนการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

 ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิ�ในการคนื

เงนิทกุกรณ ี

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนี�บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้�งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

 เมื�อมกีารออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ ไมส่ามารถรฟัีนได ้อันเนื�องมาจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 หากท่านไมไ่ดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตั�วเขา้ชมใด  ๆในกรณีจอยทัวร ์ไม่สามารถคนืเงนิได ้เนื�องจาก

คา่บรกิารที�เวยีดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่าง  ๆเป็น
ตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไม่วา่เหตุผล
ใด  ๆก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด 
 

*เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงท ั�งหมดนี�แลว้* 

 


