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➢ น ำท่ำนชมแกรนดแ์คนยอ่นแห่งเวียดนำม 

➢ ชมเมืองแห่งดอกไม ้กบั ทะเลทรำยขำว-แดง 

➢ ฟรีนัง่กระเชำ้สูว่ดัตัก๊ลมั / ชอ้ปป้ิงตลำดไนทบ์ำรซ่์ำ 

➢ อ่ิมอรอ่ยกบัชำบูหมอ้ไฟผกัไม่อั้น + ไวนด์ำลดั 

➢ ฟรีหมวกเวียดนำมท่ำนละ 1 ใบ 

➢ พกัที่ ดำลดั 1 คืน / มุยเน่ 1 คืน 

ก ำหนดกำรเดินทำง: ธนัวำคม 65 - มีนำคม 2566 

วนัแรก  กรุงเทพ–ดำลดั–มุยเน่-ล ำธำร FAIRY STREAM–ทะเลทรำยแดง–หมู่บำ้นชำวประมง (ผ่ำนชม) 

07.30 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ  เคำนเ์ตอร ์ สำยกำรบิน 

Vietjetair โดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอิน 

11.15 น.     น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองดำลดั โดยเทีย่วบินที่  VZ940 

12.55น  เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลดั น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรเที่ยง เมนูเฝอท่ำนละ1ชำม (1) 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่มุยเน่ (ใช้เวลำเดินทำง

ประมำณ 3 ชม) น าท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่ง

เวียดนาม” ล ำธำร FAIRY STREAM ท่ีเกิดจากการกดั

เซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลึกกว่า 20 เมตร เปิด

ใหเ้ห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซ่ึงทั้งหมดลว้น

เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

ทะเลทรำยแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวกนัของทรายสี

ชมพ ู แดงจนกลายเป็นลานทรายกวา้งท่ีมีชื่อเสียงของ
เมืองมุยเน่น าท่านเขา้สู่ หมู่บำ้นชำวประมง (ผ่ำน

ชม) สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ี จะเป็นการท่องเท่ียวเชิง

วิถีชีวิต ของชาวมุยเน่ สมัผสัวีถี การหาสตัวท์ะเล แลว้

เอามาขึ้ นฝั่งบริเวณน้ี ชาวบา้นท่ีหามาได ้ก็จะเอาสตัว์

ทะเล ขึ้ นมาคดัแยก ชนิด ขนาด ใหเ้ราไ  ดเ้ห็นกนัริม
ชายหาดเลยครบั แลว้อีกอย่าง บริเวณน้ีตอนเชา้ๆ จะ

มีชาวบา้นและนักท่องเท่ียวมาจบัจ่ายซ้ือสตัวท์ะเลกนั

เยอะมากๆเรียกไดว้า่ เป็นตลาดเชา้ท่ีคึกคกัท่ีตอ้งลอง

มาเดินอีกท่ีหน่ึง ในมุยเน่เลยละ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (2) 

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัเมืองมุยเน่ โรงแรม TIEN DAT RESORT ระดบั 4 ดำว 
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วนัทีส่อง   ทะเลทรำยขำว – น ้ำตกดำทนัลำ (รวมรถรำง) – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – บำ้นเพ้ียน -  สถำนี

กระเชำ้ไฟฟ้ำ“เคเบิลคำร ์- วดัตัก๊ลมั - ชอ้ปป้ิงตลำดไนทบ์ำรซ่์ำ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ที่ โรงแรม (3)     

   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรำยขำว เนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่าง

ตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอนักวา้งใหญ่ ทะเลทรายท่ีน้ี

ไดร้บัสมญานามว่าเป็น ซาฮาร่าแห่งเวียดนาม เป็นทะเลทรายท่ีใหญ่

ท่ี สุดของเวียดนาม และท้องฟ้าเท่าน้ัน ไม่ ไกลกันมีแหล่งน ้ าจืด 

(โอเอซิส) ส าหรบัใหนั้กท่องเท่ียวใชพ้กัผ่อนถ่ายรูปและชมวิว ซึ่งจะท า

ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น  การเช่า
รถจี๊ ปหรือ รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์

ดูนล่ืนไถลจากจากเนินทรายสูงกวา่ 40 เมตร (กิจกรรมต่ำงๆและค่ำ

ทิป ยงัไม่รวมในรำยกำรและ ไม่รวมค่ำรถจิ๊บลยุทะเลทรำยขำว 300 

บำท/ท่ำน) จากน้ันน าท่านเดินทางกลับเมืองดาลัด (ใชเ้วลำเดินทำง

ประมำณ 3-4ชม) 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร (4)   

น าท่านนัง่ รถรำง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มรื่นเขียวชอุ่ม  ลงสู่

หุบเขาเ  บ้ืองล่างเพื่อชมและสมัผัสกบัความสวยงามของ น ้ำตกดำทนัลำ 

(ThacDatanla)น ้ าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียงอีกหน่ึงในสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมของดาลดัท่ีไม่ น ำท่ำนชมส้ินคำ้ของฝำก OTOP จำก

วสัดุเยื่อไผ่ของเวียดนำม จากน้ันน าท่านชม สวนดอกไมไ้ฮเดรนเยียท่ี

เบ่งบานอยูเ่ต็มพื้ นท่ี ซึ่งถือวา่สวนไฮ เดรนเยยีแหง่น้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
อันดับต้  นๆท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาเยี่ยมชมไดเ้ป็นอย่างดี 
และใหท่้านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศยั จากน้ันน า

ท่านเขา้ชม บำ้นเพ้ียน (Crazy Ho use) บา้นสไตลแ์ปลกๆท่ีออกแบบโดย

ฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่เศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยาย

เรื่องดัง “Alice in Wonderland”จากน้ันน าท่านสู่ สถำนีกระเชำ้ไฟฟ้ำ“เคเบิลคำร ์ท่ีทันสมยัท่ีสุดในประเทศเวียดนาม
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ขึ้ นสู่จุดชมวิวใหเ้วลาท่านไดช้มและถ่ายรูปวิวเมืองดาลดัในมุมมองท่ีสุด

พิเศษไวเ้ป็นท่ีระลึก จากน้ันน าท่านชม วัดตัก๊ลัม Thien Vien Truc 

Lam วา่กนัวา่ท่ีวดัแห่งน้ีเป็นวดัพุทธนิกายเซนท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา ท่ีเต็ม

ไปดว้ยป่าสน เป็นวัดสไตล์ญ่ีปุ่นอยู่ท่ากลางธรรมชาติสวยงาม และ

อากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็นอีกหน่ึงแลนด์มารค์ของเมืองดาลัดท่ี

จะตอ้งไปเช็คอินกัน ท่ี  น่ีคือวดัพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีปุ่น 

มหายานค่ะ ซ่ึงแมจ้ะเป็นพุทธเช่นนิกายเถรวาทแบบบา้นเรา แต่ธรรม

เนียมปฏิบติั  หลายๆ ก็มีความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ชำบูหมอ้ไฟผกัไม่อั้น พรอ้มเสรฟิไวนด์ำลดั (5) 

  จากนัน่น าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงตลำดไนทบ์ำรซ่์ำ ของเมืองดาลดัใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ นานา

ชนิด ตามอธัยาศยั 

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัเมืองดำลดั โรงแรม KING HOTEL / LASAPINET HOTEL ระดบั 4 ดำว 

วนัที่สำม     จตัรุสัลมัเวียน – สนำมบินดำลดั – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ที่ โรงแรม (6)   

จากน้ันน าท่ านไป จัตุรัสลัมเวียน (Lam Vien 

Square) คือศูนยก์ลางของเมืองดาลดัท่ีบรรดาวยัรุ่น

นัดรวมตัวนั่งชิวๆ พร้อมท ากิจกรรมเช่น สเก็ต

บอร์ด (คล้ายกับสยามสแควร์ของไทยเรา) โดย

จุดเด่นบริเวณจัตุรัสน้ีคือ คาเฟ่โดม2 โดมท่ีสรา้ง

เลียนแบบดอกไม้ โดมเหลืองนั่นคือโดมดอก

ทานตะวัน และโดมดอกอาร์ติโชค (Atiso) เป็น

ดอกไมเ้มืองหนาวที่ปลูกกนัเยอะในเมืองดาลดั โดม

น้ีจะเป็นคาเฟ่ชื่อ Doha Cafe ซ่ึงแน่นอนว่านอกจากวยัรุ่นเวียดนามแลว้ นักท่องเท่ียวท่ีมาดาลดัก็มกัจะ

แวะถ่ายรูปเช็คอินกนัท่ีจตุัรสัแหง่น้ี ท าใหท่ี้น่ีกลายเป็นอีกหน่ึงแลนดม์ารค์ของเมืองดาลดั 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำง สูส่นำมบินเมืองดำลดั เตรียมตวัเดินทำงสูก่รุงเทพฯ 

13.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Vietjetair เที่ยวบินที่ VZ941 

15.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

 

 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รำยกำรท่องเท่ียวน้ีอำจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ำมควำมเหมำะสม  
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ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ้ดัโดยยดืถือตำมสภำพกำรณแ์ละประโยชนข์องท่ำนเป็นส ำคญั** 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ไม่ รวม

ค่ำทปิ ไกด์

ทอ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่ำนละ 1000 บำทตลอดกำรเดินทำง 
หวัหนำ้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วำมพึงพอใจในกำรบริกำร 

รำคำเด็กอำยุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บำท 
 

 

อตัรำคำ่บริกำรรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

✓ ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเคร่ือง 7กก. 

✓ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไมต่อ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ หวัหนา้ทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

วนัทีเ่ดินทำง 
หอ้งเตยีงคู่ นอน 2 ท่ำน 

เด็กมีเตยีงพกั 3 ท่ำน 
พกัเดี่ยว 

มกรำคม 2566 

วนัที่ 13-15 มกรำคม 2566 10,899.- 2,500.- 

วนัที่ 20-22 มกรำคม 2566 13,899.- 2,500.- 

วนัที่ 27-29 มกรำคม 2566 12,899.- 2,500.- 

กุมภำพนัธ ์2566 

วนัที ่10-12 กุมภำพนัธ ์2566 10,899.- 2,500.- 

วนัที่ 15-17 กุมภำพนัธ ์2566 9,899.- 2,500.- 

วนัที่ 22-24 กุมภำพนัธ ์2566 9,899.- 2,500.- 

มีนำคม 2566 

วนัที่ 8-10 มีนำคม 2566 9,899.- 2,500.- 

วนัที่ 15-17 มีนำคม 2566 9,899.- 2,500.- 

วนัที่ 22-24 มีนำคม 2566 9,899.- 2,500.- 
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✓ ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  3%   

 

อตัรำคำ่บริกำรไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, คา่ซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจา่ยเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ค่ำทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่ำนละ 1,000 บำทตลอดกำรเดินทำง 
 

เง่ือนไขในกำรจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่าง

น้อย 25 วนักอ่นการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์

ทั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

หมำยเหต ุ 

➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

➢ ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมหีวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 

 

กำรยกเลิก 

**** ไม่มีกำรคืนเงินมดัจ  ำและยอดเตม็ในทุกกรณี **** 

หำกไม่ไดร้ว่มบริกำรทำนอำหำร หรือค่ำตัว๋เขำ้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์

ไม่สำมำรถคืนเงินได ้เน่ืองจำกค่ำบริกำรท่ีเวียดนำมเป็นแบบเหมำจำ่ย 

 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธคิวำมรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       



 
 

VN CIG VZL1 3D2N VZ 

 

 

  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้า่ยทุก

อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

  หากเกิดทรัพยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

  ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือน

วนัเดินทางหรือคืนเงนิได ้

  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


