
JVN23-ดาลทั-มยุเน-่ญาตราง 4วนั VZ 

 
 

เวียดนามใต ้ดาลทั-มุยเน่-ญาตราง 4วนั 3คืน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ..เท่ียวสุดคุม้ รวม 3เมืองตากอากาศแห่งการพกัผอ่น เวียดนาม 

-เมืองตากอากาศดาลัท เมืองท่ีมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี 

-เมืองตากอากาศญาตราง รมิทะเล 

-เมืองแห่งการพกัผอ่นรมิทะเล & ทะเลทราย มุยเน่ 

-สุดสนุกกบัเครื่องเล่นมากมาย 

-รวมคา่รถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย มุยเน่ 

-แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก๋ พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ 
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วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ -ดาลทั-ฟานเทยีต-มยุเน ่
08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

10.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดาลทั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่
VZ940 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

12.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลทั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนเูฝอ เวยีดนาม) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมุยเน่ ในจังหวัด ฟานเทยีต เป็นเมอืง
ชายทะเลตากอากาศและแหลง่ท่องเทีย่วทีม่คีวามสวยงามและมี
ชือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหว่างการเดนิทางผ่านชม
ธรรมชาตแิละวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม  
น าทา่นสมัผสัอากาศบรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมยุเน ่ทีอ่บอวนไปดว้ย
บรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออก
หาปลาในยามค ่าคนื น าท่านชม ทะเลทรายแดง  ทีเ่กดิจากการ
รวมตัวกันของทรายสชีมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีง
ของเมืองมุยเน่  แลว้น าท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่ง
เวยีดนาม” ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะ
ของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกวา่ 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิ
และทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ 

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

 

วนัที2่ ฟานเทยีต-ทะเลทรายขาวมยุเน-่ญาตราง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสี

ขาวกระจ่างตากวา้งใหญส่ดุสายตา มองไปทาง
ไหนจะเห็นเพยีงผนืทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไม่
ไกลกันมีแหล่งน ้ าจืด (โอเอซิส) ส าหรับให ้
นักท่องเที่ยวใชพั้กผ่อน  ถ่ายรูป และชมววิ ที่
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่
วา่จะเป็น เช่ารถจี๊ ป หรอืรถ ATV ตะลุยเนิน
ทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่น
ไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร จากนัน้
น าทา่นเดนิทางไปสูเ่มอืงญาตราง เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีอกีแหง่หนึง่ของเวยีดนาม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสกัการะองคพ์ระหยกสขีาว ที ่Long Son Pagoda ซึง่เป็นองคพ์ระ
ทีใ่หญ่ที่สดุของเมอืงญาตราง ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเชงิเขา ใหท้่านไดสักการะ พระถ่าย
ภ่ายภายในวัด ที่มี่พื้นที่บรเิวณกวา้งขวาง จากนั้นไปเที่ยวชมเกาะ Vinpearl Land 
http://vinpearlland.com/en/ โดยน่ังกระเชา้ขา้มทะเล (กระเชา้ขา้มทะเลยาวที่สุดใน
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โลก) อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับเครื่องเล่นในสวนสนุกที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ
เวยีดนาม *รวมคา่เคเบิล้คารข์า้มเกาะ และคา่เครือ่งเลน่แลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Rosaka Nha Trang hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที3่ ญาตราง-ดาลทั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงอันและโรแมนตคิทีส่ดุและของ
เวยีดนามเนื่องจากตัง้อยูบ่นทีส่งูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็น
สบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทัง้ในฤดูรอ้น อุณหภูมเิฉลีย่ประมาณ 15-25 องศาเซสเซยีส 
แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้
อ าค า ร บ ้า น เ รื อ นต่ า ง ๆปลู ก ส ร ้า ง รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมฝร่ังเศส เนื่องจากในสมัยอาณา
นคิม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมอืงดาลัด และ
เห็นวา่บรรยากาศคอ่นขา้งด ีทางฝร่ังเศสจงึได ้ เขา้
มาพัฒนาและสรา้งเมอืงดาลัด เพื่อใหเ้ป็นเมือง
ตากอากาศส าหรับชาวฝร่ังเศส ถงึดาลัทน าท่าน 
น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผา่นผนืป่าอันร่ม
รื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและ
สัมผัสกับความสวยงามของ น ้าตกดาทนัลา 
(Thac Datanla) น ้าตกขนาดไมใ่หญม่ากแตม่ชีือ่เสยีง อกีหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วยอด
นยิมของดาลัดทีไ่มค่วรพลาด!! 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบ ิลคาร ์

กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ทันสมัย
ทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัย
สูงที่สุดท่านจะได  ้ชมวิวของเมืองดาลัด  ที่
มองเห็นได ้ทัง้เมอืง ทีต่ัง้อยูท่่ามกลางหุบเขาอัน
สวยงาม  น าท่านชม วดัต ิก๊กลาม เป็นวัดทีส่รา้ง
อยู่บนเนิน เขา เหนือ  ทะเลสาบเตวียนลาม 
แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิ
สนทีย่นืตน้ตระหงา่นปกคลมุทกุหบุเขา จากนัน้น า
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ท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิอ์งค์
สดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นพระราชวงัสดุทา้ย ทีส่รา้งขึน้ในสมัยเรอืงอ านาจ
ของฝร่ังเศส ก่อนที่จะเกดิสงครามเวยีดนาม แลว้ท าใหจั้กรพรรดิบ์๋าวไดต้อ้งลีภ้ัยไปอยู่
ฝร่ังเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมาเหยยีบผนืแผ่นดนิบา้นเกดิอกีเลย น าท่านเขา้ชม บา้นเพีย้น 
(Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนที่ 2 ของ
เวยีดนาม ซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง ่เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง 
“Alice in Wonderland” ถา้ยังมเีวลาจะน าทา่นไปท าบญุทวีดั Van Hanh ) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
  จากน่ันน าท่านเดนิทางสูย่า่น ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัทใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้สนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 
พักที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 
 
 
 
 
 

วนัที4่ ดาลทั-สวนดอกไม-้กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืง
ดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวทีอ่วดโฉม รูปทรงและ
สสีันแปลกตา ซึง่เป็นสายพันธ ์มาจากยุโรปสัมผัสกับ
บรรยากาศที่แสนโรแมนตกิ จากนั้นน าท่านเดนิทาง
ไปสู่สนามบินเมืองดาลทั  เพื่อ เดินทางกลับสู่

กรงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
12.55 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดย

สายบนิ Viet Jet Air เที่ยวบนิที่ VZ941 (ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

14.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

14-17 เม.ย.61 14,900 14,900 3,500 

27-30 เม.ย.61 12,900 12,900 3,500 

01-04 ม.ิย.61 12,900 12,900 3,500 

15-18 ม.ิย.61 12,900 12,900 3,500 

29 ม.ิย.-02 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500 

13-16 ก.ค.61 12,900 12,900 3,500 

27-30 ก.ค.61 14,900 14,900 3,500 

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 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อ
เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรค
ประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่าน
และครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัย
จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, 
ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 


