
 

 

รหัสทัวร B2B1903288 

ทัวรเวียดนาม สดุคูล...บินตรงดาลัด มุยเน 3 วัน 2 คืน (VZ) 
เมืองมุยเน ลําธารนางฟ�า ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ชมหมูบานชาวประมง เมืองดาลดั  

ชมน้ําตกดาตันลา พระราชวังฤดูรอนเบาได วัดต๊ักลมั บานเพ้ียน สวนดอกไมเมืองหนาว 

 

  

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 สนามบินสุวรรณภมูิ - สนามบินดาลัด - เมืองมุยเน - ลําธารนางฟ�า - ทะเลทรายแดง 
- ผานชมหมูบานชาวประมง     (VZ940 : 11.10-12.55) 

08.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร E สาย
การบิน เวียดเจ็ทแอร (VZ) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับ
ทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ 

11.10 น. ออกเดินทางสู เมืองดาลัด โดยสายการบิน เวยีดเจ็ทแอร เท่ียวบินที่ VZ940 
12.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
บาย 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมุยเน ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร (ใชเวลาใน
การเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองมุยเนเปนเมืองตากอากาศและยังเปนแหลง
ทองเที่ยวทางทะเลท่ีสวยงามมช่ืีอเสียงของประเทศเวียดนาม ทั้งชายทะเลท่ีสวยงาม
และทานยังจะไดสัมผัสมนตเสนหแหงทะเลทรายตะวันออกระหวางการเดินทางทานจะ
ไดชื่นชมวิวทิวทัศนและวิถีชีวติของชาวเวียดนาม  นําทานชม ลําธารนางฟ�า (Fairly 
Stream) ธารน้ําสีแดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงามของช้ันดิน ทีสู่งลดลั่นกัน สลับ
กับสีสันของดินทรายท่ีสวยงาม และทะเลท่ีแสนสงบ  จากน้ันนําทานเดินทางสู 
ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิม
เหล็กจนเปนบริเวณกวาง เพลิดเพลินกับการถายรูปและกิจกรรมตางๆ  จากน้ันนําทาน 
ผานชมหมูบานชาวประมง สัมผัสวถิีของชาวประมงกันที่ฟานเถียตฮารเบอร ต้ังอยู
บริเวณปากแมน้ําคาตี เปนจุดศูนยรวมของเหลาเรือประมงนับรอยๆลําสุดลุกหูลูกตา 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําคณะเขาสูท่ีพักโรงแรม MUONG THANH HOLIDAY HOTEL (ระดับ 4 ดาว) 

หรือเทียบเทา 
พักที่มุยเน 1 คืน 
 
 



 

 

วันท่ี 2 
เมืองมุยเน - ทะเลทรายขาว (ไมรวมคารถ) - เมืองดาลัด - น่ังรถรางชมน้ําตกดาตัน
ลา - พระราชวังฤดรูอนเบาได - น่ังกระเชาชมวัดต๊ักลัม - บานเพ้ียน - ถนนคนเดิน
เมืองดาลัด - พิเศษ! ชิมไวนแดงของดาลัด 

  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญานามซาฮาราแหง
เวียดนาม เปนทะเลทรายทีม่ีขนาดใหญที่สุดของประเทศ เมด็ทรายสีขาวละเอียด
คลายกลับทะเลทรายที่ซาฮารา ทานสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงาม 
นอกจากน้ันการน่ังรถจิป๊ชมทะเลทรายก็เปนอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีนาสนใจอีกดวย  
ราคาน้ีไมรวมคากิจกรรมตางๆอาทิเชน 
- ขับรถ ATV 40 นาที 2,000 บาท/คัน น่ังได 1-2 คน 
- น่ังรถจิบ๊ชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ 1 คันน่ังได 5 ทาน (คาใชจายประมาณ 
1,200 บาท) 
จากน้ันเดินทางกลับสู เมืองดาลัด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) 
ต้ังอยูทางเหนือจากนครโฮจิมินห เปนเมืองทีม่ีอากาศเย็นตลอดทั้งป เพราะเปนที่ราบ
สูงขนาดใหญ อยูเหนือกวาระดับน้ําทะเลกวา 1,500 เมตร ทําใหอากาศโดยเฉล่ียทั้งป
อยูท่ีเพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยกอนชาวฝร่ังเศสนิยมมาสรางบานพักตาก
อากาศที่เมืองน้ีเปนจํานวนมากทําใหทั่วเมืองมีบานพักของราชการชาวฝร่ังเศส
หลงเหลืออยูจํานวนมาก นับเปนเมืองท่ีมีเสนหอยางยิ่งสําหรับนักทองเที่ยว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บาย นําทานเดินทางไปชม น้ําตกดาตันลา (Datanla Waterfall) น้ําตกที่สวยที่สุดใน

ดาลัด ซึ่งอยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเปนน้ําตกที่ไม
ใหญมากแตมคีวามสวยงาม เน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆท่ีเกื้อหนุนทําใหมี
นักทองเท่ียว  แวะมาเท่ียวชมกันเปนจํานวนมากโดยทานจะไดสนุกกับการ น่ังรถราง 
ลงไปดูน้ําตกทานจะรูสึกต่ืนเตนประทับใจ   

ชมวังฤดูรอนของกษัตริยเบาได ต้ังอยูนอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 5 
กิโลเมตรพระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได จักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนาม



 

 

ไดรับการออกแบบและปลุกสรางอยูใตรมเงาของทิวสนใหญซ่ึงพระราชวังแหงน้ีใชเวลา
การกอสรางถงึ 5 ปโดยเริ่มกอสรางเม่ือป พ.ศ. 2476 ซึ่งภายในตวัตึกมีหองภาพของ
พระเจาเบาได พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีหองสําหรับทรงงาน ในป พ.ศ. 1975 
พระเจาเบาได เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพํานักยังประเทศฝร่ังเศสพระราชวงั
แหงน้ีจึงกลายเปนท่ีพักของเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสต   
นําทาน น่ังกระเชาไฟฟ�า เพ่ือข้ึนชมทิวทัศนที่สวยงามของดาลัทจากมุมสูงสําหรับ
กระเชาไฟฟ�าแหงน้ี เปนระบบกระเชาที่ทันสมัยท่ีสุดของประเทศเวียดนามและมีความ
ปลอดภัยสูงเพ่ือชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซหรือ เตวียนลัม (Tuyen Lam 
Lake) ต้ังอยูทางตะวนัออกเฉียงใตของเมืองดาลัดประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบ
พาราไดซ หรือ ตูเหยีนลัม เปนสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผอนสามารถมองเห็น
ทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกขุนเขาการน่ังเคเบ้ิลคาร 
สามารถมองเห็นเมืองดาลัดไดทั้งเมือง เห็นป�าอันงดงาม  เมื่อข้ึนมาบนเขาเฟองฮวาง
ทานจะไดชม วดัต๊ักลัม เปนวัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ�น ภายในบริเวณวัดนอกจาก
จะมีส่ิงกอสรางที่สวยงาม สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยแลว ยังมกีารจัดทัศนียภาพ
โดยรอบดวยสวนดอกไมท่ีผลิดอกบานสะพรั่ง นับไดวาเปนวิหารซึ่งเปนที่นิยมและ
งดงามท่ีสุดในดาลัด   
นําทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆ ที่ออกแบบโดยฝมือลูก
สาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝร่ังเศสได
แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (พิเศษกบัการล้ิมรสของไวนแดงดาลัด) 
 ทานสามารถชอปปم�งท่ี ถนนคนเดินเมืองดาลัด เพ่ือเลือกซื้อเลือกหาของฝากสําหรับคน

ท่ีทานรัก 
ทีพั่ก นําคณะเขาสูท่ีพักโรงแรม RIVER PRINCE HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทา 

พัก 1 คืนท่ีดาลัด 

วันท่ี 3 เมืองดาลัด - สวนดอกไมเมืองหนาว - สนามบินดาลัด - สนามบินสุวรรณภูม ิ     
(VZ941 : 13.35-15.20) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 

ตอจากน้ันนําทานชม สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด สรางข้ึนโดยจกัรพรรดิเบาได บน
เน้ือที่กวางใหญ สืบเน่ืองจากเมืองดาลัด ไดรบั สมญานามวา เปนเมืองแหงดอกไม 
สวนแหงน้ีจึงเปนสถานที่ ท่ีรวบรวมพรรณไมตางๆของเมืองดาลัดไวอยางมากมาย ท้ัง
ไมดอก ไมประดับ ไมยืนตน เปนตน ซ่ึงดอกไมสวนใหญในเวียดนาม จะสงออกจาก
เมืองดาลัดทั้งสิ้น  สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินดาลัด เพ่ือเดินทาง



 

 

 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
พักกับผูใหญ 1 
ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที่ 17-19 ม.ค. 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 
วันที่ 24-26 ม.ค. 
63 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 
วันที่ 14-16 ก.พ. 
63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 
วันที่ 28 ก.พ.-01 
มี.ค. 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 
วันที่ 20-22 มี.ค. 
63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 2,500.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 3,000 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

 
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เง่ือนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 

กลับสู สนามบินสุวรรณภูมิ 
13.35 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร เท่ียวบินที ่VZ941 
15.20 น. คณะเดินทางถึง สนามสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพพรอมดวยความประทับใจ 



 

 

***หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 
หนา 
 
เง่ือนไขการจอง 

1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาชําระเงินเต็มจํานวน 
พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 

2. การชําระคาบริการ 
2.1 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีที่คาทัวรราคาต่ํากวา 10,000 บาท 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วนั คืนคาใชจายท้ังหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบรษัิทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรอืมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัว



 

 

เคร่ืองบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ กต็ามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตนกรณีทานมคีวามประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับช้ันที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนช้ัน
ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถา
โดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วนัเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 

กิโลกรัม / การบินไทย 30 กโิลกรมั / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 
23 กิโลกรัม] คาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 



 

 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา

ซักรีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน 


