รหัสทัวร CIG2000566
ทัวรเวียดนาม ดาลัด - มุยเน 3 วัน 2 คืน (VZ)
ลําธาร FAIRY STREAM – ทะเลทรายแดง – หมูบานชาวประมง – ทะเลทรายขาว – นํ้าตกดา
ทันลา – ทุงดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเชาไฟฟา วัดตั๊กลัม – บานเพี้ยน – ชอปปﻥงตลาดไนทบารซา
– สวนดอกไมเมืองหนาว

ชมสวนดอกไมเมืองหนาว ทุงดอกไฮเดรนเยีย เที่ยวนํ้าตก
สนุกสนานกับการนั่งรถราง พรอมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง
จิบไวนดาลัด ฟรี! คารถจิ๊บ พักโรงแรมดาลัดระดับ 5 ดาว

กําหนดการเดินทาง: มกราคม - ตุลาคม 2563
วันแรก

กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน-ลําธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมูบาน
ชาวประมง (ผานชม)

07.30 น. คณะพร อ มกั น ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู โ ดยสารระหว า งประเทศ
เคาน เตอร สายการบิ น Vietjetair โดยมี เจ า หน า ที่ ค อยให ก ารต อ นรั บ และ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
11.10 น. นําทานเดินทางสู เมืองดาลัด โดยเที่ยวบินที่ VZ940
12.55น
เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัด นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง เมนูเฝอ
จากนั้ น นํ า ท า นเดิ น ทางสู มุ ย เน (ใช เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 3 ชม) นํ า ท า นชม “แกรน ด แ คนย อ น
แห ง เวี ย ดนาม” ลํ า ธาร FAIRY STREAM ที่ เกิ ด
จากการกั ด เซาะของนํ้ า และลมเป น ลํ า ธารลึ ก กว า
20 เมตร เป ด ให เห็ น ชั้ น ของดิ น และทรายหลากสี
ซึ่งทั้งหมดลวนเกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากนั้นนํา
ท า นเดิ น ทางสู ทะเลทรายแดง ที่ เ กิ ดจากการ
รวมตั วกั น ของทรายสีช มพู แดงจนกลายเป น ลาน
ทรายกว างที่ มีชื่ อเสี ย งของเมื องมุ ย เนนํ า ทา นเข าสู
หมู บ า นชาวประมง (ผ า นชม) สถานที่ ท อ งเที่ ย ว
แหงนี้ จะเปนการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ของชาวมุยเน สัมผัสวีถีการหาสัตวทะเล แลว
เอามาขึ้นฝﻤงบริเวณนี้ ชาวบานที่หามาได ก็จะเอาสัตวทะเล ขึ้นมาคัดแยก ชนิด ขนาด
ใหเราไดเห็นกันริมชายหาดเลยครับ แลวอีกอยาง บริเวณนี้ตอนเชาๆ จะมีชาวบาน
และนั ก ท องเที่ ย วมาจั บ จ ายซื้ อสัต ว ทะเลกั น เยอะมากๆเรี ย กได วา เป น ตลาดเช า ที่
คึกคักที่ตองลองมา เดินอีกที่หนึ่ง ในมุยเนเลยละ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พักเมืองมุยเน โรงแรม Peace, Paris, Nam Hai ระดับ 3 ดาว
(ติดริมทะเล)

วันที่สอง

ทะเลทรายขาว – นํ้าตกดาทันลา (รวมรถราง) – ทุงดอกไฮเดรนเยีย – นั่ง
กระเชาไฟฟา วัดตั๊กลัม – บานเพี้ยน - ชอปปﻥงตลาดไนทบารซา

เชา

รับประทานอาหาราเชาที่ โรงแรม
จากนั้ น นํ า ท า นเดิ น ทางสู ทะเลทรายขาว เนิ น
ภู เขาทรายสีข าวกระจางตา มองไปทางไหนก็ จะ
เห็ น เพี ย งผื น ทรายอั น กว า งใหญ ทะเลทรายที่ นี้
ได รั บ สมญานามว า เป น ซาฮาร า แห ง เวี ย ดนาม
เป น ทะเลทรายที่ ใ หญ ที่ สุ ด ของเวี ย ดนาม และ
ทองฟาเท านั้ น ไมไกลกัน มี แหล งนํ้ าจื ด (โอเอซิ ส)
สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพักผอนถายรูปและชมวิว
ซึ่ ง จ ะ ทํ า ให ท า น ได เพ ลิ ด เพ ลิ น กั บ กิ จ ก ร ร ม
หลากหลาย ไม ว า จะเป น การเช า รถจี๊ ป หรือ รถ
ATV ตะลุ ย เนิ น ทราย หรื อสนุ ก สนานกั บ การเล น
แซนด ดู น ลื่ น ไถลจากจากเนิ น ทรายสู ง กว า 40
เมตร (กิจกรรมตางๆและคาทิป ยังไมรวมในรายการ) ฟรีคารถจิ๊บลุยทะเลทราย
ขาว จากนั้นนําทานเดินทางกลับเมืองดาลัด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4ชม)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นํ า ท า นนั่ ง รถราง (Roller Coaster) ผ า นผื น
ปาอันรมรื่นเขียวชอุม ลงสูหุบเขาเ บื้องลางเพื่อ
ชมและสัมผัสกับ ความสวยงามของ นํ้าตกดาทั น
ลา (ThacDatanla)นํ้าตกขนาดไมใหญมากแตมี
ชื่อเสียงอีกหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของ
ดาลัดที่ไม จากนั้น นําทานสู สถานีกระเชาไฟฟ า
“เคเบิ ล คาร”ที่ทัน สมัยที่สุด ในประเทศเวียดนาม
ขึ้นสูจุดชมวิวใหเวลาทานไดชมและถายรูปวิวเมือง
ดาลัด ในมุมมองที่สุดพิเศษไวเปน ที่ระลึ ก นําทาน
ชม วัดตั๊กลัม (Thien Vien Truc Lam) ที่นี่คือ
วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบญี่ ปุน มหายานคะ ซึ่งแมจะเปนพุทธเชนนิกายเถร
วาทแบบบานเรา แตธรรมเนียมปฏิบัติ หลายๆ ก็มีความแตกตางกันอยูบาง นําทาน
เขาชม บานเพี้ยน (Crazy House) บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝมือลูกสาว
ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได
แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”จากนั้น นําทานชม สวน

เที่ยง

คํ่า

วันที่สาม
เชา

ดอกไม ไ ฮเดรนเยี ย ที่ เบ ง บานอยู เต็ ม พื้ น ที่ ซึ่ ง ถื อ ว า สวนไฮ เดรนเยี ย แห ง นี้ เป น
สถานที่ทองเที่ยวอันดับตนๆที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมไดเปนอยางดี
และใหทานเพลิดเพลินเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พรอมเสริฟไวนดาลัด
จากนั่ น นํ าท านเดิ น ทางสูย านช อ ปป ﻥง ตลาดไนท บ าร ซ า ของเมืองดาลั ด ให ท านได
เลือกซื้อสินคา นานาชนิด ตามอัธยาศั
นําทานเขาสูที่พักเมืองดาลัด โรงแรม Swiss bel hotel ระดับ 5 ดาว

สวนดอกไมเมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหาราเชาที่ โรงแรม
นํ า ท า นเดิ น ทางสู สวน ดอกไม เ มื อ งหนาว
(Dalat Flower Gardens) ดาลั ด ได รั บ การ
ขนานนามใหเปนเมืองดอกไม เพราะเมืองแหงนี้
เป น ที่ ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ งสี สั น ของดอกไม อั น งดงาม
หลากหลายสายพันธุ อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงาน
เทศกาลดอกไมประจําปอันลือชื่อ ซึ่งเปนที่นิยม
ของนักทองเที่ยวทั้งจากในและตางประเทศ โดย
สวน ด อกไม เมื องห นาวซึ่ ง ถู ก สร า งขึ้ น ใน ป
2509 นี้ ตั้งอยูทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮืองที่อยูใจกลางเมืองดาลัด ที่สวน
ดอกไม เมื อ งหนาว ท า นจะได พ บกั บ พรรณไม น านาชนิ ด ไม ว า จะเป น ไม ด อก ไม
ประดับ ไมตน และกลวยไม รวมถึงดอกไมกวา 300 สายพันธุ ที่ผลัดกันเบงบานใน
ชวงเวลาตางกันไปในรอบป นั่นทําใหไมวาจะไปเยือนสวนแหงนี้ในชวงเวลาใดก็ตาม
ก็ยังสามารถพบกับดอกไมสวย ๆ ที่เบงบานรอตอนรับอยูเสมอ และในบางโอกาสเรา
ยังจะหาซื้อดอกไมสวย ๆ ที่จัดชอไวอยางงดงามไดที่สวนแหงนี้อีกดวย
สมควรแกเวลา นําทานเดินทาง สูสนามบินเมืองดาลัด เตรียมตัวเดินทางสูกรุงเทพฯ
13.35 น.
เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjetair เที่ยวบินที่ VZ941
15.20 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพดวยความประทับใจ ….


รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเปนเอกสิทธิ์ของผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ**
อัตราคาบริการ
หองเตียงคู นอน 2 ทาน
วันที่เดินทาง
พักเดี่ยว
เด็กมีเตียงพัก 3 ทาน
มกราคม 2563
วันที่ 5-7 มกราคม 63
8,888.2,500.วันที่ 8-10 มกราคม 63
8,888.2,500.วันที่ 10-12 มกราคม
9,499.2,500.63
วันที่ 12-14 มกราคม
8,888.2,500.63
วันที่ 14-16 มกราคม
8,888.2,500.63
วันที่ 15-17 มกราคม
8,888.2,500.63
วันที่ 18-20 มกราคม
9,499.2,500.63
วันที่ 19-21 มกราคม
8,888.2,500.63
กุมภาพันธ 2563
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ
8,888.2,500.63
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ
8,888.2,500.63
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ
63
10,499.2,500.วันมาฆบูชา
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ
8,888.2,500.63
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ
9,499.2,500.63

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ
63
วันที่ 4-6 มีนาคม 63
วันที่ 6-8 มีนาคม 63
วันที่ 7-9 มีนาคม 63
วันที่ 10-12 มีนาคม 63
วันที่ 11-13 มีนาคม 63
วันที่ 14-16 มีนาคม 63
วันที่ 15-17 มีนาคม 63
วันที่ 21-23 มีนาคม 63
วันที่ 22-24 มีนาคม
63
วันที่ 25-27 มีนาคม
63
วันที่ 1-3 เมษายน 63
วันที่ 3-5 เมษายน 63
วันที่ 8-10 เมษายน 63
วันที่ 11-13 เมษายน 63
วันสงกรานต
วันที่ 13-15 เมษายน
63
วันสงกรานต
วันที่ 17-19 เมษายน
63
วันที่ 22-24 เมษายน
63
วันที่ 24-26 เมษายน
63
วันที่ 25-27 เมษายน
63

8,888.-

2,500.-

มีนาคม 2563
8,888.9,499.9,499.8,888.8,888.9,499.8,888.9,499.-

2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.-

8,888.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

เมษายน 2563
8,888.9,499.8,888.-

2,500.2,500.2,500.-

11,499.-

2,500.-

11,499.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

พฤษภาคม 2563
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 63
วันแรงงาน
วันที่ 3-5 พฤษภาคม
63
วันที่ 6-8 พฤษภาคม
63
วันวิสาขบูชา
วันที่ 13-15 พฤษภาคม
63
วันที่ 15-17 พฤษภาคม
63
วันที่ 16-18 พฤษภาคม
63
วันที่ 20-22 พฤษภาคม
63
วันที่ 23-25 พฤษภาคม
63
วันที่ 27-29 พฤษภาคม
63
วันที่ 29-31 พฤษภาคม
63

9,499.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

มิถุนายน 2563
วันที่ 3-5 มิถุนายน 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา
วันที่ 5-7 มิถุนายน 63
วันที่ 10-12 มิถุนายน
63
วันที่ 12-14 มิถุนายน
63
วันที่ 17-19 มิถุนายน

8,888.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

63
วันที่ 19-21 มิถุนายน
63
วันที่ 20-22 มิถุนายน
63
วันที่ 24-26 มิถุนายน
63
วันที่ 26-28 มิถุนายน
63
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 63
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 63
วันที่ 8-10 กรกฎาคม
63
วันที่ 10-12 กรกฎาคม
63
วันที่ 15-17 กรกฎาคม
63
วันที่ 18-20 กรกฎาคม
63
วันที่ 22-24 กรกฎาคม
63
วันที่ 24-26 กรกฎาคม
63
วันที่ 26-28 กรกฎาคม
63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร.10
วันที่ 29-31 กรกฎาคม
63
วันที่ 5-7 สิงหาคม 63

9,499.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

กรกฎาคม 2563
8,888.9,499.-

2,500.2,500.-

8,888.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

สิงหาคม 2563
8,888.-

2,500.-

วันที่ 7-9 สิงหาคม 63
วันที่ 12-14 สิงหาคม
63
วันแมแหงชาติ
วันที่ 14-16 สิงหาคม
63
วันที่ 15-17 สิงหาคม
63
วันที่ 19-21 สิงหาคม
63
วันที่ 21-23 สิงหาคม
63
วันที่ 26-28 สิงหาคม
63
วันที่ 28-30 สิงหาคม
63
วันที่ 29-31 สิงหาคม
63
วันที่ 2-4 กันยายน 63
วันที่ 4-6 กันยายน 63
วันที่ 9-11 กันยายน 63
วันที่ 11-13 กันยายน
63
วันที่ 16-18 กันยายน
63
วันที่ 18-20 กันยายน
63
วันที่ 23-25 กันยายน
63
วันที่ 25-27 กันยายน
63

9,499.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

กันยายน 2563
8,888.9,499.8,888.-

2,500.2,500.2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

วันที่ 26-28 กันยายน
63

คาทิป

วันที่ 2-4 ตุลาคม 63
วันที่ 7-9 ตุลาคม 63
วันที่ 9-11 ตุลาคม 63
วันที่ 10-12 ตุลาคม 63
วันที่ 11-13 ตุลาคม 63
วันคลายวันสวรรคต ร.9
วันที่ 14-16 ตุลาคม 63
วันที่ 16-18 ตุลาคม 63
วันที่ 21-23 ตุลาคม 63
วันปยมหาราช

9,499.-

2,500.-

ตุลาคม 2563
9,499.8,888.9,499.9,499.-

2,500.2,500.2,500.2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.9,499.-

2,500.2,500.-

9,499.-

2,500.-

ไกด

ทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 800 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการ
อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับเสนทางตามรายการระบุชน
ั้ ทัศนาจร (เครื่องเหมาลําตองไป-กลับ
พรอมคณะเทานั้น)
 คาสัมภาระนํ้าหนักทานละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 คาที่พักตามระบุในรายการ หองละ 2 หรือ 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงิน
พักหองเดี่ยว)
 คาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงแลว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการ
บินมีการปรับ
คาธรรมเนียมเพิ่ม กอนการเดินทาง
 คาอาหารตามรายการระบุ
 คารถรับ-สงนําเที่ยวตามรายการ และ คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
 หัวหนาทัวรที่ชํานาญเสนทางนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
 ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)

อัตราคาบริการไมรวม
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารใน
หองพัก , รวมถึง
คาอาหารและเครื่องดืม
่ ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาจายเพิ่ม
เองตางหาก )
 คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500
บาท ขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดตอสายการบินโดยตรง)
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 800 บาทตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขในการจอง
 ชําระมัดจําในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พรอมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) สวนที่เหลือ
ชําระทั้งหมดอยางนอย 25 วันกอนการเดินทาง
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือ ต างประเทศ รวมถึ งเที่ย วบิ น พิเศษ เช น Charter Flight, Extra Flight
ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน เงิน คาทัวรทั้งเต็มจํานวนหรือบางสวน ในกรณี ที่ทานจอง
แลวยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา
 ถาทานเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชากวาเวลานัดหมายเกินกวา 1 ชม.ดวยเหตุอันใดก็
ตามแต ทางบริษัทฯจะถือวาทานสละสิทธิก
์ ารเดินทาง และไมติดใจเรียกรองขอเงินคืนใดๆ
ทั้งสิ้น
 ขอสงวนสิทธิถาผูเดินทางไมถึง 10 ทาน จะไมมีหัวหนา / แตถา 15 ทานขึ้น จะมีหัวหนา
ทัวรตลอดการเดินทาง
การยกเลิก
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได
เนื่องจากคาบริการที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังตอไปนี้
หากเกิ ดกรณี ความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล,
การป ด ด าน,ภั ย ธรรมชาติ หรื อกรณี ที่ท านถู ก ปฏิ เสธการเขา หรือออกเมืองจากเจ าหน าที่
ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมา
ขาดกอนออกเดินทางแลว
หากเกิดทรัพยสินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ หากทานไมเดินทางพรอมคณะไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม ไม
สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได
หนั งสือเดิน ทางตองมีอายุเหลื อใช งานอยางน อย 6 เดื อน บริษัทฯไมรับผิ ดชอบหากอายุ
เหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได

