เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน Thai Viet Jet Air




ไฮไลท์...บินตรงสู่เมืองดาลัด ไป-กลับ
ไฮไลท์...พักโรงแรมระดับ 4ดาว
ไฮไลท์...สัมผัสเมืองตากอากาศของเวียดนาม สุดฟิน!!!

วันแรก
07.30 น.
11.10 น.
12.55 น.

บ่าย

เย็น

กรุงเทพ – ดาลัด –ฟานเทียต – มุยเน่ – ลาธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน ไทย
เวียดเจ็ทแอร์ Thai Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นาท่านเดินทางสู่เมือง ดาลัด โดยเที่ยวบินที่ VZ940
เดิน ทางถึงเมืองดาลัด เมืองดาลัด ตั้งอยู่ในตลาดลามดง ทาง
ภาคใต้ตอนบนของเวียดนาม ชื่อ ดาลัด มาจากคา 2 คา คือ ดา
หมายถึง แหล่งกาเนิดหรือแม่น้ากามลี ส่วนคาว่า ลัด เป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่ เมืองแห่งนี้
ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ปกคลุมไปด้วยทิวสน ทะเลสาบ และป่าไม้บนที่ราบสูงลามเวียต ถัดจากแม่น้ากามลี มีความ
สูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 1,500 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โร
แมนติคของเวียดนาม และได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันดร์ จากความงดงามและเงียบ
สงบ ทาให้ครั้งหนึ่งชนชั้นปกครองชาวฝรั่งเศสเคยคิดจะสร้างให้เป็นเมืองหลวงของสมาพันธรัฐอินโดจีนที่เป็นอาณา
นิคมของฝรั่งเศส ในตอนปลายศตวรรษที่ 19 แต่หลังจากสารวจพื้นที่แล้วก็ไม่ได้จัดตั้งขึ้น แต่สร้างเป็นศูนย์วิจัยทาง
การเกษตรและอุตุนิยมวิทยาขึ้นที่นี่
บริการอาหารกลางวัน ++ เมนูเฝ๋อเวียดนาม (มื้อที่ 1)
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.) เดินทางถึง เมืองฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม
และมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติ
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม จากนั้นนาท่าน ชมแกรนด์แคนย่อน
แห่งเวียดนาม ลาธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้าและลม
เป็นลาธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมด
ล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมควรแก่เวลา จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทราย
กว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก PEACH RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
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วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

มุยเน่ – ทะเลทรายขาว - ดาลัด – นั่งรถราง – น้าตกดาทันลา - กระเช้าไฟฟ้า – วัดจรุ๊กเลิม - วัดมังกร
ชอปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็น
เพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้าจืด (โอเอซิส) สาหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และ
ชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือ
สนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (ค่าใช้จ่ายในการนั่งรถจิ๊บ 1คัน นั่ง
ได้ 4-5ท่าน ราคาท่านละ 300 บาท)

จากนั้น นาท่านเดินทางไปยัง เมืองดาลัด อยู่ในจังหวัดลามดงดาลัดเป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและ
โรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทาให้อากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุน เขา ไร่ กาแฟ
และสวนดอกไม้ อาคารบ้ า นเรื อ นต่ า งๆปลู ก สร้ า งรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมฝรั่ ง เศส เนื่ อ งจากในสมั ย อาณา
นิคม Alexdra Yersin ได้ค้นพบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและ
สร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศสาหรับชาวฝรั่งเศส
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัส
กับความสวยงามของ น้าตกดาทันลา (Thac Datanla) น้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!! จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้า
ไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิว
ของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม จากนั้นนาท่าน ชม วัดจรุ๊กเลิม เป็นวัด
ที่ส ร้ างอยู่ บ นเนิน เขาเหนื อ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้ อมไปด้ว ยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิ ว สนที่ยืนต้น
ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา จากนั้น นาท่านชม เจดีย์มังกร (dragon pagoda) เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่มีชื่อเสียง
ของเวียดนาม ภายในประกอบไปด้วยหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนามที่มีความสูงถึง 37 เมตร และผนังด้านบน
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ภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิ พพาน
นอกจากนี้ ผู้ที่มาเยือนยังสามารถผ่อนคลายอารมณ์ ได้จากการชมทะเลสาบเล็ก ๆ และสวนดอกไม้ได้อีกด้วย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Huong Rung Restaurant ... พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด..

เย็น
จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิดตามอัธยาศัย
เข้าที่พัก LA SAPINETTE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันทีส่ ่ี สวนดอกไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas - สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นาท่านชม สวนไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas จะออกดอกไฮเดรนเยีย
ตลอดทั้งปี เนื่องจากสภาพอากาศในดาลัดค่อนข้างเย็น ภายในจะมีความเป็น
สวนขั้น บั น ไดลดหลั่ น ของไปตามเขา ระหว่างพุ่มก็จะมีทางเดินเล็ กๆ ที่เรา
สามารถเข้าไปแล้วถ่ายรูปได้ หรือบางจุดเค้ามีเป็นบันไดสูงๆ ให้เราปีนขึ้นไปนั่ง
ถ่ายรูปได้ด้วย จากตอนแรกที่เป็นสวนดอกไม้เพื่อขายดอกไม้ ตอนนี้กลายเป็น
สวนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปในตัว แล้ว ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่
สนามบินดาลัด
13.35 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ941
15.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

12 - 14 ต.ค 2561

9,598

9,598

2,500

26 - 28 ต.ค 2561

9,598

9,598

2,500

2 – 4 พ.ย 2561

9,598

9,598

2,500

9 - 11 พ.ย 2561

9,598

9,598

2,500

23 - 25 พ.ย 2561

9,598

9,598

2,500

วันปีใหม่ 28 - 30 ธ.ค 2561

10,998

10,998

2,500

วันปีใหม่ 31 ธ.ค – 2 ม.ค 2562

12,598

12,598

2,500
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วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

18 – 20 ม.ค 2562

9,598

9,598

2,500

1 – 3 ก.พ 2562

9,598

9,598

2,500

8 - 10 ก.พ 2562

9,598

9,598

2,500

8 – 10 มี.ค 2562

9,598

9,598

2,500

อัตรานี้เป็นราคาโปรโมชั่น **** ไม่มีราคาเด็ก****
ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์
ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี
หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินช่วงเทศกาล เมื่อจองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได้ และ/หรือ ขอ
คืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2.กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจานวนไม่ต่ากว่า 15 ท่านขึ้นไป
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่องจากค่าภาษี เซอร์ชาร์ทน้ามันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมาจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
4.กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทาการจอง มิฉะนั้น บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ดาลัด - กรุงเทพ ชั้นประหยัด
• ค่าน้าหนักกระเปาาไม่เกิน 20 กิโลกรัม
• ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ดาลัด
• ค่าที่พักโรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน
• ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
• ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
• อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษัทประกันภัยที่บริษัทใช้บริการ
อัตรานี้ไม่รวม
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % , ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
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• ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ไทย คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน
(รวม 3 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ (ไฟไหม้)
* โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงิน
มาได้ที่ Fax 0 2116 6423 (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้
จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกบริการ (ไฟไหม้)
เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชาระค่าบริการยอดเต็มจานวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอ
คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อออกตั๋ว
เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันออกเดินทาง)
และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
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6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็นที่พอใจก่อนชาระค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่าน
และสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ในบริษัทฯ กาหนด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. การขับรถในเวียดนาม จากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชั่วโมง (แล้วแต่พื้นที่)
13. บริการน้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
14. ทางบริษัทฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิ การนัดหยุดงาน จลาจล
เหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯ ซึ่งอาจจะทาให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กาหนด และ/หรือ
ตารางเวลาบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กาหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ รวมถึงการตอบปฏิเสธการ
เข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูก
ปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็นสาคัญ
“ความสุขของท่าน คืองานบริการของเรา”
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