
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ชมสวนดอกไมเ้มืองหนาว เท่ียวนํ้าตก สนุกสนานกบัการนัง่รถราง 

พรอ้มตะลยุทะเลทรายขาวและแดง พรอ้มจบิไวนด์าลดั 

พกัโรงแรมดาลดั 5 ดาว / มุยเน่ 3 ดาว 
 

กาํหนดการเดินทาง : กรกฎาคม 61 – มีนาคม 62 

วนัแรก  กรุงเทพ–ดาลดั–มุยเน่-ลาํธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บา้นชาวประมง (ผ่านชม) 

08.00 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการ

บิน Vietjetair โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

11.10 น.     นาํทา่นเดินทางสู ่เมืองดาลดั โดยเท่ียวบินท่ี  VZ940 

12.55น  เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลดั นําท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง เมนูเฝอ 

  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่มุยเน่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4ชม) นําท่านชม “แกรนดแ์คนย่อน

แห่งเวียดนาม” ลาํธาร FAIRY STREAM ท่ีเกิดจากการกดัเซาะของน้ําและลมเป็นลาํธารลึกกว่า 20 

เมตร เปิดใหเ้ห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซ่ึงทั้งหมดลว้นเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ จากน้ันนําท่าน

เดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของทรายสีชมพแูดงจนกลายเป็นลานทรายกวา้งท่ี

มีช่ือเสียงของเมืองมุยเน่ จากน้ันนําท่านเขา้สู่ หมู่บา้นชาวประมง (ผ่านชม) สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ี 

จะเป็นการท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิต ของชาวมุยเน่ สัมผัสวีถีการหาสัตวท์ะเล แลว้เอามาข้ึนฝั่งบริเวณน้ี 

ชาวบา้นท่ีหามาได ้ก็จะเอาสตัวท์ะเล ข้ึนมาคดัแยก ชนิด ขนาด ใหเ้ราไดเ้ห็นกนัริมชายหาดเลยครบั 

แลว้อีกอย่าง บริเวณน้ีตอนเชา้ๆ จะมีชาวบา้นและนักท่องเท่ียวมาจบัจ่ายซ้ือสตัวท์ะเลกนัเยอะมากๆ 

เรียกไดว้า่ เป็นตลาดเชา้ท่ีคึกคกั ท่ีตอ้งลองมาเดินอีกท่ีหน่ึง ในมุยเน่เลยละครบั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกัเมืองมุยเน่ โรงแรม Peace, Paris, Nam Hai ระดบั 3 ดาว (ตดิรมิทะเล) 

วนัท่ีสอง   ทะเลทรายขาว – นํ้าตกดาทนัลา (รวมรถราง) – พระราชวงัฤดรูอ้น – นัง่กระเชา้ไฟฟ้า – บา้น

เพ้ียน - ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ท่ี โรงแรม     

  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่าง

ตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอันกวา้งใหญ่  และทอ้งฟ้า

เท่าน้ัน ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ําจืด (โอเอซิส) สําหรับใหนั้กท่องเท่ียวใช้

พักผ่อนถ่ายรูปและชมวิว ซ่ึงจะทําใหท่้านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม

หลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการเช่ารถจี๊ปหรือ รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกบัการเล่นแซนด์

ดูนล่ืนไถลจากจากเนินทรายสูงกวา่ 40 เมตร (กิจกรรมต่างๆและค่าทิป 

ยงัไม่รวมในรายการ) จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัเมืองดาลดั (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3-4ชม) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   

  นําท่านนัง่ รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืนเขียวชอุ่มลงสู่หุบ

เขาเบ้ืองล่างเพ่ือชมและสัมผัสกับความสวยงามของ นํ้ าตกดาทันลา 

(ThacDatanla)น้ําตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีช่ือเสียงอีกหน่ึงในสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมของดาลัดท่ีไม่ จากน้ันนําท่านเขา้ชม พระราชวังฤดู

รอ้น ท่ีประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศ

เวียดนามในยามท่ีพระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ท่ีน่ี

นับวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยท่ีสรา้งข้ึนในสมยัฝรัง่เศสเรืองอาํนาจอีกดว้ย!! จากน้ันนําท่านสู่  
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  สถานีกระเชา้ไฟฟ้า“เคเบิลคาร”์ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในประเทศเวียดนามข้ึนสู่จุดชมวิวใหเ้วลาท่านไดช้ม

และถ่ายรูปวิวเมืองดาลดัในมุมมองท่ีสุดพิเศษไวเ้ป็นท่ีระลึก นําท่านเขา้

ชม บา้นเพ้ียน (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูก

สาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมา

จากฝรั ่ง เศ ส โดยได้แ รงบัน ดาล ใจจาก นิ ยาย เร่ือ งดั ง  “Alice in 

Wonderland” 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลดั 

  จากนัน่นําท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า ของเมืองดาลดัใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ นานา

ชนิด ตามอธัยาศยั 

นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกัเมืองดาลดั โรงแรม Swiss bel hotel ระดบั 5 ดาว 

วนัท่ีสาม     สวนดอกไมเ้มืองหนาว – สนามบินดาลดั – สนามบินสุวรรณภมิู 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ท่ี โรงแรม     

  จากน้ันนําท่านเขา้ชม สวนดอกไมเ้มืองหนาวและถ่ายรูปกบัหมู่มวลไมด้อกเมืองหนาวนานาพนัธุท่ี์

อวดโฉมรูปทรงและสีสนัอนัสุดตระการตาตลอดทั้งปีในบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกของเมืองดาลดั 

สมควรแก่เวลา นาํทา่นเดนิทาง สูส่นามบินเมืองดาลดั เตรยีมตวัเดินทางสูก่รุงเทพฯ 

13.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjetair เท่ียวบินท่ี VZ941 

15.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

 
 

รายการทอ่งเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นสาํคญั** 

 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัท่ีเดินทาง 
หอ้งเตยีงคู่ นอน 2 ทา่น 
เด็กมีเตยีงพกั 3 ทา่น 

พกัเดี่ยว 

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

วนัท่ี 13 – 15 ตลุาคม 61 10,699.- 2,500.- 

วนัท่ี 19 – 21 ตลุาคม 61 9,699.- 2,500.- 

วนัท่ี 14 – 16 ธนัวาคม 61 9,699.- 2,500.- 

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



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ: ราคา 8,888 เป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถตดักรุป๊ไดค้รบัผม 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาลาํตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

 ค่าสมัภาระน้ําหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ํามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งนําเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 หวัหนา้ทวัรท่ี์ชาํนาญเสน้ทางนําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

2562 
วนัท่ี 11 – 13 มกราคม 62 8,888.- 2,500.- 

วนัท่ี 18 – 20 มกราคม 62 9,499.- 2,500.- 

วนัท่ี 25 – 27 มกราคม 62 9,499.- 2,500.- 

วนัท่ี 1 – 3 กุมภาพนัธ ์62 

ตรุษจนี 

10,499.- 2,500.- 

วนัท่ี 8 – 10 กุมภาพนัธ ์62 

ตรุษจนี 

10,499.- 2,500.- 

วนัท่ี 15 – 17 กุมภาพนัธ ์62 9,499.- 2,500.- 

วนัท่ี 22 – 24 กุมภาพนัธ ์62 8,888.- 2,500.- 

วนัท่ี 1 – 3 มีนาคม 62 9,499.- 2,500.- 

วนัท่ี 8 – 10 มีนาคม 62 9,499.- 2,500.- 

วนัท่ี 15 – 17 มีนาคม 62 8,888.- 2,500.- 

วนัท่ี 22 – 24 มีนาคม 62 9,499.- 2,500.- 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจา่ยเพ่ิมเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ข้ึนอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 600 บาทตลอดการเดินทาง 

หมายเหต ุ: ปรบัค่าทิปเป็นทา่นละ 800 บาท เริม่ใช ้มกราคม 2562 

 
 

เง่ือนไขในการจอง 

• ชาํระมดัจาํในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือสาํเนา) ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมดอยา่ง

นอ้ย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า

ทวัรท์ั้งเต็มจาํนวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหต ุ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไมถึ่ง 10 ท่าน จะไมมี่หวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านข้ึน จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการ

เดินทาง 

 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบรูณ ์ก็ต่อเมื่อไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยดึเงินมดัจาํ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้

การยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมี้การการนัตีมดัจาํ หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไข

กบัสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลาํ), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิม

เขา้มาช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

  หากเกิดทรพัยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามา

เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


