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ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ ยวน้ าตก สนุ กสนานกับการนั ่งรถราง
พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง พร้อมจิบไวน์ดาลัด
สนุ กช้อปปิ้ ง ณ ตลาดเบนถั ่น พักโรงแรมดาลัดระดับ 5 ดาว
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กาหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน – ธันวาคม 61
วันแรก
กรุงเทพ–ดาลัด–น้ าตกดาทันลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูรอ้ น – นั ่งกระเช้าไฟฟ้ า – บ้าน
เพี้ยน - ช้อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ซ่า
08.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เ ตอร์ สายการ
บิน Vietjetair โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิ น
11.10 น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด โดยเที่ยวบินที่ VZ940
12.55น
เดินทางถึ งสนามบินเมืองดาลั ด นํ า ท่ า นผ่ า นด่ า นตรวจคนเข้า เมื องและ
ศุลกากร
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง เมนู เฝอ
นํ า ท่ า นเ ดิ น ทาง เข้า สู่ เ มื องดาลั ด จากนั้ น นํ า ท่ า นนั ่ง รถราง ( Roller
Coaster) ผ่านผืนป่ าอันร่ มรื่ น เขี ย วชอุ่ มลงสู่ หุ บเขาเบื้ องล่ า งเพื่ อชมและ
สัมผัสกับความสวยงามของ น้ าตกดาทันลา (ThacDatanla)นํ้ า ตกขนาดไม่
ใหญ่ มากแต่มีชื่อเสี ยงอีกหนึ่ งในสถานที่ ท่องเที่ ยวยอดนิ ย มของดาลั ด ที่ ไ ม่
จากนั้นนําท่ านเข้าชม พระราชวั งฤดู ร ้อ น ที่ ประทั บของกษั ต ริ ย ์เ บ๋ า ได๋
จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวี ย ดนามในยามที่ พ ระองค์เ สด็ จ แปร
พระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่ นี่นับว่าเป็ นพระราชวังหลั ง สุ ด ท้ า ยที่ ส ร้า ง
ขึ้ นในสมัยฝรัง่ เศสเรืองอํานาจอีกด้วย!! จากนั้นนําท่ านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้ า“เคเบิ ล คาร์” ที่ ทั น สมัย
ที่ สุดในประเทศเวียดนามขึ้ นสู่ จุดชมวิวให้เวลาท่ านได้ชมและถ่ ายรูปวิวเมืองดาลัดในมุมมองที่ สุ ด พิ เ ศษ
ไว้เป็ นที่ ระลึ ก นําท่ านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ ออกแบบโดยฝี มื อลู ก สาว
ประธานาธิ บดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปั ตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยได้แรงบันดาลใจจาก
นิ ยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland”
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด
จากนัน่ นําท่ านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้า นานา
ชนิ ด ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พักเมืองดาลัด โรงแรม Swiss bel hotel ระดับ 5 ดาว
วันที่สอง
สวนดอกไม้เมืองหนาว - มุยเน่-ลาธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–ทะเลทรายขาว
เช้า
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้นนําท่ านเข้าชม และถ่ ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพัน ธุ ์
ที่ อวดโฉมรูปทรงและสี สันอันสุ ดตระการตาตลอดทั้งปี ในบรรยากาศที่ แ สน
โรแมนติ ก ของเมื องดาลั ด จากนั้ น นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ มุย เน่ (ใช้เ วลา
เดินทางประมาณ 3-4ชม)
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่ านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่ ง เวี ย ดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM
ที่ เกิดจากการกัดเซาะของนํ้าและลมเป็ นลําธารลึ กกว่า 20 เมตร เปิ ดให้
เห็ น ชั้ น ของดิ น และท รายหลากสี ซึ่ งทั้ ง หมดล้ ว นเ กิ ด ขึ้ นเองตาม
ธรรมชาติ จากนั้นนําท่ านเดิ น ทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่ เ กิ ด จากการ
รวมตัวกันของทรายสี ชมพูแดงจนกลายเป็ นลานทรายกว้างที่ มีชื่ อเสี ย ง
ของเมืองมุยเน่ จากนั้นนําท่ า นเดิ น ทางสู่ ทะเลทรายขาว เนิ น ภู เ ขา
ทรายสี ขาวกระจ่างตา มองไปทางไหนก็ จะเห็ น เพี ย งผื น ทรายอัน กว้า ง

คา่
วันที่สาม
เช้า
เที่ยง

17.30 น.
19.00 น.
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ใหญ่ และท้องฟ้ าเท่ านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่ งนํ้าจืด (โอเอซิส) สําหรับให้นักท่ องเที่ ยวใช้พ ัก ผ่ อนถ่ า ยรู ป
และชมวิว ซึ่งจะทําให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นกับกิจ ะกรรมหลากหลาย ไม่ ว่ า จะเป็ นการเช่ า รถจี๊ ปหรื อ รถ
ATV ตะลุ ยเนิ นทราย หรือสนุ กสนานกับการเล่ นแซนด์ดูนลื่ นไถลจากจากเนิ น ทรายสู ง กว่ า 40 เมตร
(กิจกรรมต่างๆและค่าทิป ยังไม่รวมในรายการ)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พักเมืองมุยเน่ โรงแรม Peace, Paris, Nam Hai ระดับ 3 ดาว (ติดริมทะเล)
มุยเน่ – โฮจิมินห์ – ตลาดเบนถั ่น – สนามบินโฮจิมินห์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้นนําท่ านเดินทางเข้าสู่ เมืองโฮจิมินห์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่ านช้อปปิ้ ง ตลาดเบนถั ่น ท่ า นสามารถเลื อกซื้ อสิ น ค้า ของฝาก ของที่ ร ะลึ ก และสิ น ค้า
พื้ นเมืองของเวียดนาม เช่น ไม้แกะสลัก เรือไม้จาํ ลอง เซรามิค ตุ๊กตาเวียดนาม ชุดอ๋าวใหญ่ ฯลฯ
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง สู่สนามบินโฮจิมินห์ เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
เหินฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjetair เที่ยวบินที่ VJ850
ถึ งสนามบินสุ วรรณภู มิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….


รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคั ญ**

อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง
10 – 12 พฤศจิกายน 61
24 – 26 พฤศจิกายน 61
8 – 10 ธันวาคม 61

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน
9,899.9,899.11,899.-

พักเดี่ยว
2,500.2,500.2,500.-

ค่ าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้นั ทัศนาจร (เครื่องเหมาลําต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่ านั้น)
 ค่าสัมภาระนํ้าหนักท่ านละ 20 กก. / ถื อขึ้ นเครื่อง 7กก.
 ค่าที่ พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงิ นพักห้องเดี่ยว)
 ค่าภาษี สนามบินและค่าภาษี น้ าํ มันเชื้ อเพลิ งแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่ งนําเที่ ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ ตามรายการระบุ
 หัวหน้าทัวร์ที่ชาํ นาญเส้นทางนําท่ านท่ องเที่ ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิ นท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึ ง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่ านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่ หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้ นอยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขในการจอง
 ชําระมัดจําในวันที่ จองที่ นงั ่ ละ 5,000 บาท พร้อมหนังสื อเดินทาง (หรือสําเนา) ส่ วนที่ เหลื อชําระทั้งหมดอย่ า ง
น้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
 กรุ๊ปที่ เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ ตอ้ งการัน ตี มัด จํา กับสายการบิ น หรื อผ่ า นตัว แทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ รวมถึ งเที่ ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ คื น เงิ น ค่ า
ทัวร์ท้ งั เต็มจํานวนหรือบางส่ วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิ กหรือเลื่ อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
 เที่ ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ต ามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่ วงหน้า
 ถ้าท่ านเดินทางมาถึ งสถานที่ นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกิน กว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ
ถื อว่าท่ านสละสิ ทธิ์ การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงิ นคืนใดๆทั้งสิ้ น
 ขอสงวนสิ ทธิ ถ้าผูเ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่ าน จะไม่มีหวั หน้า / แต่ถ้า 15 ท่ านขึ้ น จะมีหวั หน้าทัวร์ตลอดการ
เดินทาง
การยกเลิก
1. การยกเลิ กการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิ กให้กบั เจ้าหน้าที่ ฝ่ายขาย
 ยกเลิ กก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้ นไป คืนเงิ นทั้งหมด
 ยกเลิ กก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป ยึดเงิ นมัดจํา
 ยกเลิ กก่อนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 ยกเลิ กการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิ กการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ ไม่สามารถเดิ น ทางในช่ ว งเวลาที่ จ องได้
การยกเลิ กการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้ า ที่ ฝ่ ายขายทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ พิจารณาในการคืนเงิ นให้กบั ลู กค้าเป็ นกรณีไป
3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อความรับผิ ด ชอบของ
บริษัท บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
4. ในกรณีกรุ๊ปที่ เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมดั จํา หรื อ ซื้ อขายแบบมี เ งื่ อนไข
กับสายการบิน รวมถึ งเที่ ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เที่ ยวบินพิเศษที่ เพิ่ม
เข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่ าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณี ดังต่อไปนี้
หากเกิดกรณีความล่ าช้าจากสายการบิน , การประท้ ว ง, การนั ด หยุ ด งาน, การก่ อจลาจล, การปิ ดด่ า น,ภั ย
ธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถู กปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้า เมื องหรื อเจ้า หน้ า ที่ ก รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
หากท่ านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่ า ใช้จ่ า ย
ทุ กอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่ อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิดทรัพย์สินสู ญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุ บัติ เ หตุ สู ญ หายที่ เ กิ ด จากความประมาทของตัว
นักท่ องเที่ ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่ านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ ว่ า จะด้ว ยเหตุ ใ ดก็ ต าม ไม่ ส ามารถนํ า มา
เลื่ อนวันเดินทางหรือคืนเงิ นได้
หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลื อใช้งานอย่างน้อย 6 เดื อน บริ ษั ท ฯไม่ ร ับผิ ด ชอบหากอายุ เ หลื อไม่ ถึ ง และไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

