เวียดนามใต้ มุยเน่-ดาลัท 3วัน 2คืน
โดยสายการบิน Viet Jet Air
-เมืองตากอากาศดาลัท เมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี พัก4ดาว
-เมืองแห่งการพักผ่อนริมทะเล & ทะเลทราย มุยเน่ พัก3ดาว
-รวมค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย มุยเน่
-แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ
วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Viet
Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
10.20 น.
ออกเดินทางสู่เมืองดาลัท ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ940 (ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
12.05 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัท หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูเฝอ เวียดนาม)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม
นาท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ
ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่าคืน นาท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
ทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเท่า

วันที่2 ฟานเทียต-ทะเลทรายขาวมุยเน่-ดาลัท
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
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กลางวัน

เย็น

นาท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลาธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจาก
การกัดเซาะของนาและลมเป็นลาธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชันของดินและ
ทรายหลากสี ซึ่งทังหมดล้วนเกิดขึนเองตามธรรมชาติ นาท่านสู่ ทะเลทรายขาว กอง
เนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืน
ทรายและท้องฟ้าเท่านัน ไม่ไกลกันมีแหล่งนาจืด (โอเอซิส) สาหรับให้นักท่องเที่ยวใช้
พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะ
เป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือ
สนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทราย
สูงกว่า 40 เมตร (รวมค่ารถจิ๊ป โดยสารได้ 5-6 ท่าน/1
คัน) จากนันนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองดาลัท เมืองตาก
อากาศที่ มี ชื่ อ เสี ย งอั น และโรแมนติ ค ที่ สุ ด และของ
เวี ย ดนามเนื่ อ งจากตั งอยู่ บ นที่ สู ง จากระดั บ น าทะเล
ประมาณ 1,500 เมตร ทาให้อากาศเย็นสบายตลอดทังปีแม้กระทังในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 1525 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบืองล่าง เพื่อชมและ
สัมผัสกับความสวยงามของ น้าตกดาทันลา (Thac Datanla) นาตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีก
หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!! นาท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์
กระเช้าไฟฟ้าแห่งนีเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุด
ท่านจะได้ ชมวิ ว ของเมื องดาลั ด ที่ มองเห็ น ได้ ทั ง
เมือง ที่ตังอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม นาท่าน
ชม วัดติ๊กกลาม เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ
ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้ อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้
นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบ
เข า จ า ก นั น น า ท่ า น ช ม พ ร ะ ร า ช วั ง ฤ ดู ร้ อ น
พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์
องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนีเป็นพระราชวังสุดท้าย ที่ส ร้างขึนในสมัยเรืองอานาจของ
ฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทาให้จักรพรรดิ์บ๋าวได้ต้องลีภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้
กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมเสิร์ฟไวน์ดาลัทที่ขึ้นชื่อ
จากนั่นนาท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัทให้ท่านได้เลือกซือสินค้า นานา
ชนิด ตามอัธยาศัย
พักที่ La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS100918

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 2 of 5

วันที่3

ดาลัท-สวนดอกไม้-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดิน ทางชม สวนดอกไม้เ มืองหนาว ของเมืองดาลั ท
สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา
ซึ่งเป็นสายพันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมน
ติก นาท่านชม ฟาร์มเลี้ยงชะมด ดูกระบวนการผลิตกาแฟจาก
ขีชะมด ที่ขึนชื่อของเมืองดาลัท ทังเอกลักษ์พร้อมวิธีการเลียง
ชะมดหลากหลายสายพันธุ์อย่างใกล้ชิด และสามารถเลือกซือ
ผลิตภัณธ์กาแฟขีชะมดกลับเป็นของฝากได้ จากนันนาท่านเดินทางไปสู่สนามบินเมืองดาลัท เพื่อเดินทาง
กลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
12.55 น.
ออกเดินทางจากสนามบินดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ941 (ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
14.40 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง
21-23 ธ.ค.61
04-06 ม.ค.62
05-07 ม.ค.62
11-13 ม.ค.62
12-14 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
25-27 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
01-03 ก.พ.62
02-04 ก.พ.62
15-17 ก.พ.62
16-18 ก.พ.62
22-24 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
01-03 มี.ค.62
02-04 มี.ค.62

ผู้ใหญ่
10,999
10,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
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เด็ก
10,999
10,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
10,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
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พักเดี่ยว
3,000
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
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2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
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09-11 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62

9,999
9,999
9,999
10,999
10,999

9,999
9,999
9,999
10,999
10,999

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชือเพลิง
 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนาเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สาหรับนาหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเชือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 200 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ (ไฟไหม้)
* โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสาเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการ
จ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกบริการ (ไฟไหม้)
เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชาระค่าบริการยอดเต็มจานวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือ
ยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
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หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ใน
กรณีนีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทังหมด
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