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เวียดนามใต ้ดาลทั-มุยเน่-ญาตราง �วนั �คืน 

 
พิเศษ..เที
ยวสุดคุม้ รวม �เมืองตากอากาศแห่งการพกัผ่อน เวียดนาม 
-เมืองตากอากาศดาลัท เมืองที
มีอากาศเย็นตลอดทั$งปี 
-เมืองตากอากาศญาตราง ริมทะเล 
-เมืองแห่งการพกัผ่อนริมทะเล & ทะเลทราย มุยเน่ 
-สุดสนุกกับเครื
องเล่นมากมาย 
-รวมค่ารถจิ,ปตะลุยทะเลทราย มุยเน่ 
-แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ$ งสุดเก๋ พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด ี�ยว 
10-13 ส.ค.61 14,900 14,900 3,500 
17-20 ส.ค.61 12,900 12,900 3,500 

31 ส.ค.-03 ก.ย.61 12,900 12,900 3,500 
14-17 ก.ย.61 12,900 12,900 3,500 

28 ก.ย.-01 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500 
12-15 ต.ค.61 14,900 14,900 3,500 
19-22 ต.ค.61 13,900 13,900 3,500 

 

�ราคานี*สําหรบักรุ๊ปJOINเท่าน ั*น 1 GROUP+1ไกด/์/กรณีกรุ๊ปส่วนตวักรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที� 
�ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากต ั\วเครื�องบนิปรบัขึ*น 
�Passport ตอ้งเป็นแบบท่องเที�ยว(สแีดงเลอืดหมู) หากใชแ้บบอื�นตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�ก่อนจอง 

�ราคานี*ใชสํ้าหรบั THAILAND PASSPORT เท่าน ั*น .. ชาวตา่งชาตอิาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มโปรดแจง้ก่อน 
�โปรแกรมที�ตอ้งขอวซี่าตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนนิการ หากท่านตอ้งใชเ้ล่มเดนิทางระหว่างนี*โปรดแจง้ก่อน  
�ทวัรเ์ป็นแบบต ั\วกรุ๊ปเลอืกที�น ั�งไมไ่ด ้สายการบนิเป็นผูจ้ดัที��น ั�งให ้ซึ�งทวัรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

�เร ื�องต ั\วเครื�องบนิ ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางพบเจา้หนา้ที�ตามใบนดัหมายและรบัต ั\วที�สนามบนิเท่าน ั*น* 
 

***หากมตี ั\วภายในกรณุาแจง้ก่อนทําการจองและก่อนโอนเงนิทุกคร ั*งทวัรจ์ะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ*น หาก

มกีารเปลี�ยนแปลงเช่นกรุ๊ปไม่คอนเฟิรม์เดนิทาง***  

  

**ใบนดัหมายจะสง่มาประมาณ 5 วนักอ่นเดนิทาง** (นบัจากวนัเดนิทาง)  
*PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้กีอยา่งนอ้ย6-10เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง เพื�อประโยชนข์องท่านเอง* 

(หากตอ้งการรเีควสเพิ�มเตมิเช่นไม่ทานหม,ูอื�นๆ กรุณาเขยีนลงในสําเนาพาสปอรต์) 

โปรแกรมเป็นแบบจอยดท์วัรก์บับรษิทัแลนดช์ั*นนํา ทราเวล สปร ีเป็นตวัแทนรบัจองทวัรแ์ละประสานงานเทา่น ั*น (เราจดัเฉพาะกรุป๊สว่นตวั) 
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*โปรแกรมและไฟทบ์นิเปลี�ยนแปลงได ้ตารางทวัรแ์ละที�พกัในแต่ละเมอืงสลบัสบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม* 

*ขอสงวนสทิธิkเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั (ระดบั5ดาวเปลี�ยนบนิ5ดาว//LowCostเปลี�ยนบนิLowCost) 

ที�พกั : จํานวน 3 คนื ระดบัเทยีบเทา่ 3 ดาว (พกัหอ้งละ2-3ทา่น) 
(บางประเทศพกัไดแ้คห้อ้งละ2ท่าน หากมา3ท่าน อาจตอ้งเสยีค่าพกัเดี�ยว กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที�)  

 
วนัที�1 กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ -ดาลทั-ฟานเทยีต-มุยเน ่

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวก 

10.20 น. ออกเดินทางสู่เมอืงดาลทั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที�ยวบินที� 
VZ940 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชั�วโมง) 

12.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลทั หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนูเฝอ เวยีดนาม) 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมือง
ชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที�ยวที�มคีวามสวยงามและมี
ชื�อเสยีงทางภาคใตข้องเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชม
ธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเวยีดนาม  
นําทา่นสมัผสัอากาศบรสิทุธิk ณ ทา่เรอืมุยเน ่ที�อบอวนไปดว้ย
บรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึ�งกลับเขา้ฝั�งหลังออก
หาปลาในยามคํ�าคนื นําท่านชม ทะเลทรายแดง  ที�เกดิจากการ
รวมตัวกนัของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งที�มีชื�อเสียง
ของเมือง มุยเน่ แลว้นําท่าน ชม “แกรนด ์แคนย่อนแห่ง
เวยีดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที�เกดิจากการกัดเซาะ
ของนํ;าและลมเป็นลําธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชั ;นของดิน
และทรายหลากส ีซึ�งทั ;งหมดลว้นเกดิขึ;นเองตามธรรมชาต ิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัท ี� Peace Resort, Muine (ตดิรมิทะเล) หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที�2 ฟานเทยีต-ทะเลทรายขาวมุยเน-่ญาตราง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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นําท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสี
ขาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา มองไปทาง
ไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านั;น ไม่
ไกลกันมีแหล่งนํ;าจืด (โอเอซิส) สําหรับให ้
นักท่องเที�ยวใชพ้ักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ที�
ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมหลากหลายไม่
ว่าจะเป็น เช่ารถจี@ ป หรือรถ ATV ตะลุยเนิน
ทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื�น
ไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร จากนั;น
นําท่านเดนิทางไปสู่เมอืงญาตราง เมอืงตากอากาศที�มชีื�อเสยีอกีแห่งหนึ�งของเวยีดนาม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั;นนําท่านเดนิทางสักการะองคพ์ระหยกสขีาว ที� Long Son Pagoda ซึ�งเป็นองคพ์ระ
ที�ใหญ่ที�สุดของเมอืงญาตราง ตั ;งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเชิงเขา ใหท่้านไดสักการะ พระถ่าย
ภ่ายภายในวัด ที�มี�พื;นที�บริเวณกวา้งขวาง จากนั;นไปเที�ยวชมเกาะ Vinpearl Land 
http://vinpearlland.com/en/ โดยนั�งกระเชา้ขา้มทะเล (กระเชา้ขา้มทะเลยาวที�สุดใน
โลก) อิสระใหท่้านไดส้นุกสนานกับเครื�องเล่นในสวนสนุกที�ทันสมัยที�สุดของประเทศ
เวยีดนาม *รวมค่าเคเบิ;ลคารข์า้มเกาะ และค่าเครื�องเล่นแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัท ี� Rosaka Nha Trang hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�3 ญาตราง-ดาลทั 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศที�มชีื�อเสยีงอันและโรแมนตคิที�สุดและของ
เวยีดนามเนื�องจากตั ;งอยู่บนที�สูงจากระดับนํ;าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอ้ากาศเย็น
สบายตลอดทั ;งปีแมก้ระทั ;งในฤดูรอ้น อุณหภูมิเฉลี�ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส 
แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้
อา ค า รบ ้า น เ รือ น ต่ า ง ๆ ป ลู กส ร ้า ง รู ป แ บ บ
สถาปัตยกรรมฝรั�งเศส เนื�องจากในสมัยอาณา
นิคม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมอืงดาลัด และ
เห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งด ีทางฝรั�งเศสจงึได ้ เขา้
มาพัฒนาและสรา้งเมืองดาลัด เพื�อใหเ้ป็นเมือง
ตากอากาศสําหรับชาวฝรั�งเศส ถึงดาลัทนําท่าน 
น ั�งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่ม
รื�นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื;องล่าง เพื�อชมและ
สัมผัสกับความสวยงามของ นํ *าตกดาทนัลา 
(Thac Datanla) นํ;าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มชีื�อเสยีง อกีหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวยอด
นิยมของดาลัดที�ไม่ควรพลาด!! 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านสู่  สถานีกระเช ้าไฟฟ้า เคเบลิคาร ์

กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี;เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที�ทันสมัย
ที�สุดของประเทศเวยีดนาม และมีความปลอดภัย
สูงที�สุด ท่านจะได ้ชมวิวของ เมืองดาลัด ที�
มองเห็นได ้ทั ;งเมอืง ที�ตั ;งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอัน
สวยงาม  นําท่านชม วดัต ิ{กกลาม เป็นวัดที�สรา้ง
อยู่ บน เนิน เขาเหนือ  ทะ เลสาบเตวียนลาม 
แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์ กับทิว
สนที�ยนืตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา จากนั;นนํา
ท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิdองค์
สุดทา้ยของเวยีดนาม ซึ�งสถานที�แห่งนี;เป็นพระราชวังสุดทา้ย ที�สรา้งขึ;นในสมัยเรอืงอํานาจ
ของฝรั�งเศส กอ่นที�จะเกดิสงครามเวียดนาม แลว้ทําใหจั้กรพรรดิdบ๋าวไดต้อ้งลี;ภัยไปอยู่
ฝรั�งเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบา้นเกดิอีกเลย นําท่านเขา้ชม บา้นเพี*ยน 
(Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆที�ออกแบบโดยฝีมอืลูกสาวประธานาธบิดคีนที� 2 ของ
เวยีดนาม ซึ�งเรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนิยายเรื�องดัง 
“Alice in Wonderland” ถา้ยังมเีวลาจะนําท่านไปทําบุญทวีัด Van Hanh ) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
  จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ย่าน ชอ้ปปิ* งตลาดไนทบ์ารซ์่า ของเมอืงดาลัทใหท่้านไดเ้ลือก

ซื;อสนิคา้ นานาชนิด ตามอัธยาศัย 
พักที� La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
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วนัที�4 ดาลทั-สวนดอกไม-้กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืง
ดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวที�อวดโฉม รูปทรงและ
สสีันแปลกตา ซึ�งเป็นสายพันธ ์มาจากยุโรปสัมผัสกับ
บรรยากาศที�แสนโรแมนติก จากนั;นนําท่านเดินทาง
ไปสู่สนามบ ินเมืองดาลทั  เพื�อเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

12.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดย
สายบิน  Viet Jet Air เที�ย วบินที� VZ941 (ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชั�วโมง) 

14.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

� ค่าตัiวเครื�องบนิโดยสารชั ;นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชื;อเพลงิ 
� ค่าที�พักหอ้งคู่ ดังที�ระบุในรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
� ค่าอาหาร ดังที�ระบุในรายการ 
� ค่าเขา้ชม ดังที�ระบุในรายการ 
� ค่ารถนําเที�ยว ดังที�ระบุในรายการ 

ค่าประกนัอุบัตเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง **ไม่รวมประกนัครอบคลุมสุขภาพ ซื*อประกนัเพิ�มเตมิ ตดิตอ่
ไดท้ี�เจา้หนา้ที�ทราเวลสปร*ี* 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

� ค่าใชจ่้ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรดี ค่ามนิิบาร ์ค่าโทรศัพท ์
ฯลฯ 

� ค่าปรับ สําหรับนํ;าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรัม) 
� ค่าทําหนังสอืเดนิทาง  
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� ค่าธรรมเนียมเชื;อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มเตมิในภายหลัง 
� คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิ�น วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
�   ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

 
เง ื�อนไขการสาํรองท ี�น ั�ง 

� กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท 
พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารส่งใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

� การชําระค่าทัวรส์่วนที�เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที�
พักและตัiวเครื�องบนิ มฉิะนั ;นจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

� หากท่านที�ตอ้งการออกตัiวโดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ที� ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครั ;ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิdไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ;น 

� หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ ;งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

� ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงินทั ;งหมด (แต่สามารถเปลี�ยนชื�อผู ้
เดนิทางได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง) 

#เงื�อนไขการยกเลกิ//เปลี�ยนแปลงวนัเดนิทาง //เปลี�ยนโปรแกรม (โปรดอ่านใหล้ะเอยีดก่อนจอง) 

*ยกเลกิการเดนิทางไมไ่ดท้กุกรณี // ยดึคา่มดัจําและคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน* 
**โปรแกรมนี*เปลี�ยนวนัเดนิทางไมไ่ด ้// เปลี�ยนจองโปรแกรมอื�นไมไ่ด*้* 

**กรุณาตรวจสอบPassportผูเ้ดนิทางว่าเดนิทางแน่นอนก่อนส่งใหเ้จา้หนา้ที� เพราะเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง
ไม่ได ้(กรณีสามารถเปลี�ยนแปลงไดม้คีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ)** 

 
หมายเหตุ 

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิdยกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณทีี�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 15 ท่าน ในกรณนีี;บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ ;งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิdที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี; เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณทีี�สูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

� กรณผูีเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไม่ว่าเหตุผลใด  ๆ
กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธิdในการ ไม่คนืค่าทัวรทั์ ;งหมด 
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