
 

 

รหัสทัวร B2B1903409 
ทัวรเวียดนามใต สุดคูล...เวียดนามใต บินตรงดาลดั มุยเน 
3 วัน 2 คืน (VZ) 
ลําธารนางฟ�า   ทะเลทรายแดง   ทะเลทรายขาว   หมูบานชาวประมง 
น้ําตกดาตันลา   พระราชวังฤดูรอนเบาได   วัดต๊ักลัม   บานเพี้ยน 
ถนนคนเดินเมืองดาลัด   สวนดอกไมเมืองหนาว 

 

 



 

 

ราคาเริ�มต้น �,999.- 
 

เมืองมุยเน | ลําธารนางฟ�า | ทะเลทรายแดง | ทะเลทรายขาว 
เมืองดาลัด | น้ําตกดาตันลา | สวนดอกไมเมอืงหนาว | พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 

 
 
 

 
  
 

วันที่ 1 
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดาลัด(สนามบินดาลัด) - เมืองมุยเน - ลําธาร
นางฟ�า - ทะเลทรายแดง - ผานชมหมูบานชาวประมง     (VZ940 : 11.10-
12.55) 

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

11.10 น. ออกเดินทางสู เมืองดาลัด โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร เท่ียวบินที ่VZ940 
12.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขา

เมือง 
บาย 

 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมุยเน ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร (ใชเวลาใน
การเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองมุยเนเปนเมืองตากอากาศและยังเปนแหลง
ทองเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนาม ทั้งชายทะเลที่สวยงาม
และทานยังจะไดสัมผัสมนตเสนหแหงทะเลทรายตะวันออกระหวางการเดินทางทานจะ

เดนิทาง มกราคม - มีนาคม 2563  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� 1 : กรุงเทพ(สนามบินสวุรรณภูมิ) - ดาลดั(สนามบินดาลดั) - เมืองมยุเน่ - ลาํธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง - ผ่าน
ชมหมู่บา้นชาวประมง     (VZ940 : 11.10-12.55) 

วันที�  2 : เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว (ไม่รวมค่ารถ) - นั� งรถรางชมนํ�าตกดาตันลา - พระราชวังฤดูรอ้นเบ๋าได่ -  
นั�งกระเชา้ชมวดัตั�กลมั - บา้นเพี �ยน - ถนนคนเดินเมืองดาลดั - พิเศษ! ชิมไวนแ์ดงของดาลดั 

วนัที� 3 : เมืองดาลดั - สวนดอกไมเ้มืองหนาว - ดาลดั(สนามบินดาลดั) - กรุงเทพ(สนามบินสวุรรณภมูิ)  
(VZ941 : 13.35-15.20) 



 

 

 ไดชื่นชมวิวทิวทัศนและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม   
นําทานชม ลําธารนางฟ�า (Fairly Stream) ธารน้ําสีแดงทางธรรมชาติ  ชมความ
งดงามของชั้นดิน ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสน
สงบ   

จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ที่เกิดจากการรวมตัว
กันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเปนบริเวณกวาง เพลิดเพลินกับการถายรูปและ
กิจกรรมตางๆ   
จากน้ันนําทาน ผานชมหมูบานชาวประมง สัมผัสวิถีของชาวประมงกันที่ฟานเถียต
ฮารเบอร ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําคาตี เปนจุดศูนยรวมของเหลาเรือประมงนับรอยๆ
ลําสุดลุกหูลูกตา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม MUONG THANH HOLIDAY HOTEL  

(ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทา 
พักที่มุยเน 1 คืน 

วันที่ 2 
เมืองมุยเน - ทะเลทรายขาว (ไมรวมคารถ) - เมืองดาลัด - นัง่รถรางชมนํ้าตก
ดาตันลา - พระราชวังฤดูรอนเบาได - นั่งกระเชาชมวัดตั๊กลัม - บานเพ้ียน - 
ถนนคนเดินเมืองดาลดั - พิเศษ! ชิมไวนแดงของดาลัด 

  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญานามซาฮาราแหง
เวียดนาม เปนทะเลทรายที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศ เม็ดทรายสีขาวละเอียด



 

 

คลายกลับทะเลทรายที่ซาฮารา ทานสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงาม 
นอกจากน้ันการน่ังรถจิ๊ปชมทะเลทรายก็เปนอีกหน่ึงกิจกรรมที่นาสนใจอีกดวย  
ราคานี้ไมรวมคากิจกรรมตางๆอาทิเชน 
- ขับรถ ATV 40 นาที 2,000 บาท/คัน นั่งได 1-2 คน 
- นั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ 1 คันนั่งได 5 ทาน (คาใชจาย
ประมาณ 1,200 บาท) 

 
จากน้ันเดินทางกลับสู เมืองดาลัด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) 
ตั้งอยูทางเหนือจากนครโฮจิมินห เปนเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งป เพราะเปนที่ราบ
สูงขนาดใหญ อยูเหนือกวาระดับน้ําทะเลกวา 1,500 เมตร ทําใหอากาศโดยเฉลี่ยท้ังป
อยูที่เพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยกอนชาวฝรั่งเศสนิยมมาสรางบานพักตาก
อากาศที่เมืองน้ีเปนจํานวนมากทําใหทั่วเมืองมีบานพักของราชการชาวฝรั่งเศส
หลงเหลืออยูจํานวนมาก นับเปนเมืองที่มีเสนหอยางยิ่งสําหรับนักทองเที่ยว 

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

ดาลัด ซ่ึงอยูนอกเมืองไปทางทิศใตประมาณ 5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเปนน้ําตกที่ไม
ใหญมากแตมีความสวยงาม เน่ืองจากสภาพแวดลอมตางๆที่ เกื้อหนุนทําใหมี
นักทองเที่ยว  แวะมาเที่ยวชมกันเปนจํานวนมากโดยทานจะไดสนุกกับการ นั่งรถราง 
ลงไปดูน้ําตกทานจะรูสึกตื่นเตนประทับใจ   



 

 

ชมวังฤดูรอนของกษัตริยเบาได ตั้งอยูนอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 
5 กิโลเมตรพระราชวังฤดูรอนของจักรพรรดิเบาได จักรพรรดิองคสุดทายของ
เวียดนามไดรับการออกแบบและปลุกสรางอยูใตรมเงาของทิวสนใหญซึ่งพระราชวัง
แหงน้ีใชเวลาการกอสรางถึง 5 ปโดยเร่ิมกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2476 ซึ่งภายในตัวตึกมี
หองภาพของพระเจาเบาได พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีหองสําหรับทรงงาน ในป 
พ.ศ. 1975 พระเจาเบาได เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพํานักยังประเทศ
ฝร่ังเศสพระราชวังแหงน้ีจึงกลายเปนที่พักของเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสต 

นําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�า เพื่อขึ้นชมทิวทัศนที่สวยงามของดาลัทจากมุมสูงสําหรับ
กระเชาไฟฟ�าแหงน้ี เปนระบบกระเชาที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความ
ปลอดภัยสูงเพ่ือชมความงดงามของทะเลสาบพาราไดซหรือ เตวียนลัม (Tuyen Lam 
Lake) ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองดาลัดประมาณ 5 กิโลเมตร ทะเลสาบ
พาราไดซ หรือ ตูเหยีนลัม เปนสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผอนสามารถมองเห็น
ทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิวสนที่ยืนตนตระหงานปกคลุมทุกขุนเขาการน่ังเคเบิ้ลคาร 
สามารถมองเห็นเมืองดาลัดไดทั้งเมือง เห็นป�าอันงดงาม   
เมื่อขึ้นมาบนเขาเฟองฮวางทานจะไดชม วัดตั๊กลัม เปนวัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ�น 
ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งกอสรางที่สวยงาม สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยแลว 
ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบดวยสวนดอกไมที่ผลิดอกบานสะพร่ัง นับไดวาเปนวิหาร



 

 

ซึ่งเปนที่นิยมและงดงามที่สุดในดาลัด   
นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆ ที่ออกแบบโดยฝมือ
ลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรั่งเศส
ไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (พิเศษกับการลิ้มรสของไวนแดงดาลัด) 
 ทานสามารถชอปปم�งที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด เพื่อเลือกซื้อเลือกหาของฝากสําหรับ

คนที่ทานรัก 
ที่พัก นําคณะเขาสูที่ พักโรงแรม RIVER PRINCE HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือ

เทียบเทา พัก 1 คืนที่ดาลัด 

วันที่ 3 เมืองดาลัด - สวนดอกไมเมืองหนาว - ดาลัด(สนามบินดาลัด) - กรุงเทพ
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ941 : 13.35-15.20) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 

ตอจากน้ันนําทานชม สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด สรางขึ้นโดยจักรพรรดิเบาได บน
เน้ือที่กวางใหญ สืบเน่ืองจากเมืองดาลัด ไดรับ สมญานามวา เปนเมืองแหงดอกไม 
สวนแหงน้ีจึงเปนสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไมตางๆของเมืองดาลัดไวอยางมากมาย ทั้ง
ไมดอก ไมประดับ ไมยืนตน เปนตน ซึ่งดอกไมสวนใหญในเวียดนาม จะสงออกจาก
เมืองดาลัดทั้งสิ้น  



 

 

สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินดาลัด เพื่อเดินทางกลับสู สนามบิน
สุวรรณภูมิ 

13.35 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร เท่ียวบินที ่VZ941 
15.20 น. คณะเดินทางถึง สนามสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอมดวยความประทับใจ 
 

อัตราคาบริการ : สุดคูล...บินตรงดาลัด มุยเน 3 วัน 2 คนื BY VZ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 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 วันเดินทางกลับ] ทานละ 3,000 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 
 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทาน/

ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงือ่นไขการจอง 

1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาชําระเงินเต็มจํานวน 
พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 

2. การชําระคาบริการ 
2.1 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีที่คาทัวรราคาตํ่ากวา 10,000 บาท 

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

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 

กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 
23 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 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.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา

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


