
 

 

รหัสทัวร CIG1903476 
ทัวรเวียดนามใต ดาลัด มุยเน 3 วัน 2 คืน (VZ) 
ชมสวนดอกไมเมืองหนาว เที่ยวน้ําตก สนุกสนานกับการน่ังรถราง 
พรอมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง จิบไวนดาลัด 
พักโรงแรมดาลัด 5 ดาว / มุยเน 3 ดาว 
 

 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง: สิงหาคม 2562 - มีนาคม 2563 
วันแรก  กรงุเทพ–ดาลัด–มุยเน-ลําธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมูบาน

ชาวประมง (ผานชม) 
07.30 น.   คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  

เคานเตอร  สายการบิน Vietjetair โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

11.10 น.     นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด โดยเที่ยวบินที่  VZ940 
12.55น  เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัด นําทานผานดานตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากร 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง เมนูเฝอ 
  จาก น้ัน นําท าน เดินทางสูมุ ย เน  (ใช เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชม) นําทานชม “แกรน  ดแคนยอนแหง
เวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัด
เซาะของน้ําและลมเปนลําธารลึกกวา 20 เมตร เปดให
เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดลวนเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลทรายแดง ที่
เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนกลายเปน
ลานทรายกวางที่มีชื่   อเสียงของเมืองมุยเน จากน้ันนําทานเขาสู  หมูบาน
ชาวประมง (ผานชม) สถานที่ทองเที่ยวแหงน้ี จะเปนการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 
ของชาวมุยเน สัมผัสวีถีการหาสัตวทะเล แลวเอามาขึ้นฝم�งบริเวณน้ี ชาวบานที่หา
มาได ก็จะเอาสัตวทะเล ขึ้นมาคัดแยก ชนิด ขนาด ใหเราไดเห็นกันริมชายหาดเลย
ครับ แลวอีกอยาง บริเวณน้ีตอนเชาๆ จะมีชาวบานและนักทองเท่ียวมาจับจายซื้อ
สัตวทะเลกันเยอะมากๆ เรียกไดวา เปนตลาดเชาที่คึกคัก ที่ตองลองมาเดินอีกที่
หน่ึง ในมุยเนเลยละครับ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูที่พักเมืองมุยเน โรงแรม Peace, Paris, Nam Hai ระดับ 3 

ดาว (ติดริมทะเล) 



 

 

วันที่สอง   ทะเลทรายขาว – นํ้าตกดาทันลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูรอน – นั่ง
กระเชาไฟฟ�า วัดตั๊กลมั – บานเพ้ียน - ชอปปم�งตลาดไนทบารซา 

เชา  รับประทานอาหาราเชาที่ โรงแรม     
  จากน้ันนําทานเดินทางสู ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสี

ขาวกระจางตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอัน
กวางใหญ  และทองฟ�าเทาน้ัน ไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด 
(โอเอซิส) สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพักผอนถายรูปและชมวิว ซึ่งจะทําใหทานได
เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไมวาจะเปนการเชารถจี๊ปหรือ รถ ATV ตะลุย
เนินทราย หรือสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกวา 40 
เมตร (กิจกรรมตางๆและคาทิป ยังไมรวมในรายการ) จากน้ันนําทานเดินทาง
กลับเมืองดาลัด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4ชม) 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   
  นําทานน่ัง รถราง (Roller Coaster) ผานผืนป�าอันรมรื่น

เขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลางเพื่อชมและสัมผัสกับความ
สวยงามของ นํ้าตกดาทันลา (ThacDatanla)น้ําตกขนาด
ไมใหญมากแตมีชื่อเสียงอีกหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอด
นิยมของดาลัดที่ไม จากน้ันนําทานเขาชม พระราชวังฤดู
รอน ที่ประทับของกษัตริยเบาไดจักรพรรดิองคสุดทายของ
ประเทศเวียดนามในยามที่พระองคเสด็จแปรพระราชฐาน
มา ณ เมืองดาลัด ที่น่ีนับวาเปนพระราชวังหลังสุดทายที่
สรางขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอํานาจอีกดวย!! จากน้ันนําทาน
สู  สถานีกระเชาไฟฟ�า“เคเบิลคาร”ที่ทันสมัยที่สุดใน
ประเทศเวียดนามขึ้นสูจุดชมวิวใหเวลาทานไดชมและถายรูป
วิวเมืองดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไวเปนที่ระลึก นําทานชม 
วัดตั๊กลัม (Thien Vien Truc Lam) ที่น่ีคือวัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบ
ญี่ปุ�น มหายานคะ ซึ่งแมจะเปนพุทธเชนนิกายเถรวาทแบบบานเรา แตธรรมเนียม
ปฏิบัติหลายๆ ก็มีความแตกตางกันอยูบาง นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy 
House) บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของ



 

 

เวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยาย
เร่ืองดัง “Alice in Wonderland” 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พรอมเสริฟไวนดาลัด 
  จากน่ันนําทานเดินทางสูยานชอปปم�งตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัดใหทานได

เลือกซื้อสินคา นานาชนิด ตามอัธยาศัย 
นําทานเขาสูที่พักเมืองดาลัด โรงแรม Swiss bel hotel ระดับ 5 ดาว 

วันที่สาม     สวนดอกไมเมืองหนาว – สนามบนิดาลัด – สนามบนิสุวรรณภูมิ 
เชา  รบัประทานอาหาราเชาที่ โรงแรม     
  จากนั้นนําทานเขาชม สวนดอกไมเมืองหนาวและถายรูปกับ

หมูมวลไมดอกเมืองหนาวนานาพันธุที่อวดโฉมรูปทรงและ
สีสันอันสุดตระการตาตลอดทั้งปในบรรยากาศที่แสนโรแมนติ
กของเมือง ดาลดั 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทาง สูสนามบนิเมืองดาลัด เตรียมตัวเดนิทางสูกรุงเทพฯ 
13.35 น. เหินฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjetair เที่ยวบินที่ VZ941 
15.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดีภาพดวยความประทบัใจ ….  

 
รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ถือเปนเอกสทิธิ์ของผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปน
สําคัญ** 

อัตราคาบริการ 

วันที่เดินทาง หองเตียงคู นอน 2 ทาน 
เด็กมีเตียงพัก 3 ทาน พักเด่ียว 

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 62 9,499.- 2,500.- 
วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 62 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 62 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 62 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 62 9,499.- 2,500.- 
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 62 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 62 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 3-5 ธันวาคม 62 9,499.- 2,500.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่ 10-12 ธันวาคม 62 9,499.- 2,500.- 
วันที่ 14-16 ธันวาคม 62 9,499.- 2,500.- 
วันที่ 18-20 ธันวาคม 62 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 20-22 ธันวาคม 62 9,499.- 2,500.- 
วันที่ 24-26 ธันวาคม 62 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 25-27 ธันวาคม 62 9,499.- 2,500.- 
วันที่ 27-29 ธันวาคม 62 10,499.- 2,500.- 

2563 
วันที่ 5-7 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 8-10 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 10-12 มกราคม 63 9,499.- 2,500.- 
วันที่ 12-14 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 14-16 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 15-17 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 18-20 มกราคม 63 9,499.- 2,500.- 
วันที่ 19-21 มกราคม 63 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ 63 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ 63 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ 63 10,499.- 2,500.- 

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ 63 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ 63 9,499.- 2,500.- 
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ 63 8,888.- 2,500.- 

วันที่ 4-6 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 6-8 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.- 
วันที่ 7-9 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.- 

วันที่ 10-12 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 11-13 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 14-16 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.- 
วันที่ 15-17 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 21-23 มีนาคม 63 9,499.- 2,500.- 
วันที่ 22-24 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 
วันที่ 25-27 มีนาคม 63 8,888.- 2,500.- 



 

 

คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 
หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการ 

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัเสนทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เครื่องเหมาลําตองไป-กลับ
พรอมคณะเทาน้ัน) 

 คาสัมภาระน้ําหนักทานละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก. 
 คาท่ีพักตามระบุในรายการ หองละ 2 หรือ 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิม

เงินพักหองเด่ียว)  
 คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงแลว และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีที่สาย

การบินมีการปรบั   
    คาธรรมเนียมเพ่ิม กอนการเดินทาง 

 คาอาหารตามรายการระบ ุ
 คารถรับ-สงนําเที่ยวตามรายการ และ คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 หัวหนาทัวรที่ชํานาญเสนทางนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
 ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซกัรีด, มินิบารใน
หองพัก , รวมถึง 

    คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาจาย
เพ่ิมเองตางหาก ) 

 คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คดิประมาณกิโลกรมัละ 500 
บาท ขึ้นอยูกับอัตรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดตอสายการบินโดยตรง) 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย  3%   
 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 

 



 

 

เงือ่นไขในการจอง 
 ชําระมัดจําในวันที่จองที่น่ังละ 5,000 บาท พรอมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) สวนที่

เหลือชําระทั้งหมดอยางนอย 25 วันกอนการเดินทาง 
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน

ในประเทศหรือ  ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เชน Charter Flight, Extra 
Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาทัวรทั้งเต็มจํานวนหรือบางสวน ในกรณีที่
ทานจองแลวยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
หมายเหตุ  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมติองแจง
ให ทราบลวงหนา 

 ถาทานเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชากวาเวลานัดหมายเกินกวา 1 ชม.ดวยเหตุอันใดก็
ตามแต ทางบริษัทฯจะถอืวาทานสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติดใจเรียกรองขอเงินคืน
ใดๆท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิถาผูเดินทางไมถึง 10 ทาน จะไมมีหัวหนา / แตถา 15 ทานขึ้น จะมีหัวหนา
ทัวรตลอดการเดินทาง 
 

การยกเลิก 
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตัว๋เขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงิน

ได เนื่องจากคาบริการที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ในกรณีดังตอไปนี ้
  หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, 
การปดดาน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ  ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ       



 

 

  หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบ
เหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
  หากเกิดทรัพยสินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
  ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ หากทานไมเดินทางพรอมคณะไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม 
ไมสามารถนํามาเล่ือนวันเดินทางหรือคืนเงินได 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุ
เหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได 


