




ไฮไลท์...บินตรงสู่เมืองดาลัด ไป-กลับ
ไฮไลท์...นั่งกระเช้าข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกที่เมืองญาตราง
ไฮไลท์...สัมผัสเมืองตากอากาศของเวียดนาม ทัง้ 2เมือง ดาลัด+ญาจาง
ไฮไลท์...สัมผัสทะเลทราย แห่ งแรกและแห่ งเดียวในเอเชีย

วันแรก

กรุงเทพ – ดาลัด –มุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ลาธารนางฟ้ า

07.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน
ไทยเวียดเจ็ทแอร์ Thai Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ดาลัด โดยเที่ยวบินที่ VZ940
เดินทางถึงเมืองดาลัด เมืองดาลัดตัง้ อยู่ในตลาดลามดง ทางภาคใต้ตอนบนของเวียดนาม ชื่อ ดาลัด มาจากคา
2 คา คือ ดา หมายถึง แหล่งกาเนิดหรือแม่นา้ กามลี ส่วนคาว่า ลัด เป็ นชื่อของชนกลุม่ น้อยเผ่าหนึ่งทีอ่ าศัยอยู่
ทีน่ ่ี เมืองแห่งนี้ตงั้ อยู่ท่ามกลางขุนเขา ปกคลุมไปด้วยทิวสน ทะเลสาบ และป่ าไม้บนทีร่ าบสูงลามเวียต ถัดจาก
แม่นา้ กามลี มีความสู งจากระดับนา้ ทะเลปานกลาง 1,500 เมตร อุณหภูมเิ ฉลีย่ ประมาณ 17 องศาเซลเซียส
นับเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคของเวียดนาม และได้รบั การขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งฤดู ใบไม้ผลิชวั ่ นิ
รันดร์ จากความงดงามและเงียบสงบ ทาให้ครัง้ หนึ่งชนชัน้ ปกครองชาวฝรัง่ เศสเคยคิดจะสร้างให้เป็ นเมือง
หลวงของสมาพันธรัฐอินโดจีนที่เป็ นอาณานิคมของฝรัง่ เศส ในตอนปลายศตวรรษที่ 19 แต่หลังจากสารวจ
พื้นทีแ่ ล ้วก็ไม่ได้จดั ตัง้ ขึ้น แต่สร้างหม้เป็ นศูนย์วจิ ยั ทางการเกษตรและอุตนุ ิยมวิทยาขึ้นทีน่ ่ี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้ อที่ 1) ที่เมืองดาลัด
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟานเทียต เป็ นเมืองชายทะเลตากอากาศและ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วที่มีค วามสวยงามและมีช่ือ เสีย งทางภาคใต้ข อง
เวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่ของชาวเวียดนาม นาท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็ นลานทรายกว้างที่ มชี ่อื เสียงของเมืองมุยเน่ จากนัน้ นาท่านชม “แกรนด์
แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลาธาร FAIRY STREAM ทีเ่ กิดจากการกัดเซาะของนา้ และลมเป็ นลาธารลึกกว่า 20
เมตร เปิ ดให้เห็นชัน้ ของดินและทรายหลากสี ซึง่ ทัง้ หมดล ้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พกั PEACH RESORT หรือเทียบเท่า 3 ดาว

10.20 น.
12.05 น.

บ่าย

คา่

วันที่ 2
เช้า

เที่ยง

ฃ

มุยเน่ – ทะเลทรายขาว - ญาตราง – Long Son Pagoda - เจดีย ์ Ponaga - Vinpearl Land
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 2)
จากนัน้ นาท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะ
เห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้ าเท่านัน้ ไม่ไกลกันมีแหล่งนา้ จืด (โอเอซิส) สาหรับให้นกั ท่องเที่ยวใช้พกั ผ่อน
ถ่ายรูป และชมวิว ทีท่ ่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็ น เช่ารถจีป๊ หรือรถ ATV ตะลุย
เนินทราย หรือสนุ กสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลืน่ ไถลจากจากเนินทรายสู งกว่า 40 เมตร (ค่ าใช้จ่ายในการ
กิจกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการทัวร์ ) จากนัน้ นาคณะทัวร์เดินทางนาคณะทัวร์เดินทางไปสู่ เมืองญาตราง
ถึงเมืองเมืองญาตราง (ใช้เวลาประมาณ 3.30ชม.)
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสักการะองค์พระหยกสีขาว ที่ Long Son Pagoda
ซึง่ เป็ นองค์พระทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเมืองญาตราง ตัง้ เด่นเป็ นสง่าอยู่บนเชิงเขา ให้
ท่านไดสักการะ พระถ่ายภ่ายภายในวัด ที่มพ่ี ้ นื ที่บริเวณกว้างขวาง จากนัน้
จะนาคณะท่านไปชม เจดีย ์ Ponaga เป็ นโบราณสถานในจังหวัดญาตราง
ภาคกลางของประเทศเวียดนามสร้างด้วยศิลปะจามโบราณในสมัยศตวรรษที่
4 เพื่อใช้เป็ นศาสนสถาน เจดีย ์ Ponagaเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะมีเวลาให้คณะได้ผ่อนคลายกับ การอาบโคลน
ทีน่ ่ี เพราะว่าโคลนอยู่ทน่ี ่ีเป็ นสิง่ ทีม่ ชี ่อื เสียงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทีด่ ที ส่ี ุดของประเทศเวียดนาม จากนัน้ ไป
เที่ยวชมเกาะ Vinpearl Land http://vinpearlland.com/en/ โดยนัง่ กระเช้าข้ามทะเล (กระเช้าข้ามทะเล
ยาวที่สดุ ในโลก) อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นในสวนสนุกทีท่ นั สมัยทีส่ ุดของประเทศเวียดนาม

เย็น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้ อที่ 4)

หลังจากนัน้ นาท่านเดินช้อปปิ้ งที่ ตลาดไนท์มาร์เก็ต เมืองญาตราง ก่อนเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
พักที่ HAI YEN HOTEL / THE LOGHT HOTEL หรือเที่ยบเท่า 3*
วันที่ 3
เช้า

ญาตราง – Vinpearl Land - เจดีย ์ Ponaga – ช้อปปิ้ งตลาดญาตราง – ดาลัด – NIGHT MARKET
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองดาลัด จากนัน้ นาท่าน นัง่ รถราง (Roller
Coaster) ผ่านผืนป่ าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพือ่ ชม
และสัมผัสกับความสวยงามของ น้ าตกดาทันลา (Thac Datanla)
นา้ ตกขนาดไม่ใหญ่ มากแต่ มีช่ือเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมของดาลัดทีไ่ ม่ควรพลาด!!
เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
หลัง อาหารน าท่ า นเดิ น ทางสู่ สถานี ก ระเช้า ไฟฟ้ า เคเบิ ล คาร์
กระเช้าไฟฟ้ าแห่ งนี้เป็ นกระเช้าไฟฟ้ าที่ท นั สมัยที่สุ ด ของประเทศ
เวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงทีส่ ุดท่านจะได้ ชมวิว ของเมือง
ดาลัด ที่มองเห็นได้ ทัง้ เมือง ที่ตงั้ อยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม
จากนัน้ นาท่าน ชม วัดติ๊กกลาม เป็ นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ
ทะเลสาบเตวียนลาม แวดลอ้ มไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ ์ กับ
ทิว สนที่ยื น ต้น ตระหง่า นปกคลุ ม ทุ ก หุ บ เขา จากนั้น น าท่ า นชม
พระราชวัง ฤดู ร อ้ น พระราชวัง ตากอากาศของกษัต ริ ย ์เบ๋า ได๋
จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึง่ สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นพระราชวัง
สุ ดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอานาจของฝรัง่ เศส ก่ อนที่จะเกิด
สงครามเวีย ดนาม แล ว้ ท าให้จ กั รพรรดิ บ ๋าวได้ต อ้ งลี้ภ ยั ไปอยู่
ฝรัง่ เศส แล ้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย

คา่

บริการอาหารคา่  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรี ตามอัธยาศัยที่ Night
Market เมืองดาลัด ตามอัธยาศัยหลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั
พักที่ KING’S HOTEL หรือเที่ยบเท่า 4*

วันที่ 4 สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

จากนัน้ นาท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาวและถ่ายรู ปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ ท์ ่อี วดโฉมรู ปทรง
และสีสนั อันสุดตระการตาตลอดทัง้ ปี ในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองดาลัด ได้เวลาอันสมควร นา
ท่านเดินทางสูส่ นามบินดาลัด
12.45 น. เดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ941
14.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

PRO.... 18 – 21 มี.ค 2561

11,888

11,888

3,500

PRO.... 25 - 28 มี.ค 2561

11,888

11,888

3,500

**จักรี** 6 – 9 เม.ย 2561

13,888

13,888

3,500

**สงกรานต์** 13 - 16 เม.ย 2561

15,888

15,888

3,500

20 - 23 เม.ย 2561

12,888

12,888

3,500

11 – 14 พ.ค 2561

12,888

12,888

3,500

PRO.... 27 - 30 พ.ค 2561

11,888

11,888

3,500

PRO.... 10 - 13 มิ.ย 2561

11,888

11,888

3,500

อัตรานี้เป็ นราคาโปรโมชั ่น **** ไม่มีราคาเด็ก****
ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์
ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัวเครื
๋ ่องบินช่วงเทศกาล เมือ่ จองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลีย่ นแปลง เลือ่ นวันเดินทางได้ และ/หรือ
ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2.กรุป๊ ออกเดินทางต้องมีจานวนไม่ตา่ กว่า 40 ท่านขึ้นไป
3.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นอัตราค่าบริการ เนื่องจากค่าภาษี เซอร์ชาร์ทนา้ มันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมาจาก
อัตราแลกเปลีย่ น
4.กรณีทท่ี ่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจ้งบริษทั ฯก่อนทาการจอง มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
อัตรานี้ รวม
• ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ญาตราง - กรุงเทพ ชัน้ ประหยัด
• ค่านา้ หนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
• ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ญาตราง
• ค่าทีพ
่ กั โรงแรม พักห้องละ 2-3 ท่าน
• ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
• ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
• อัตราค่าเข้าชมสถานทีท่ ร่ี ะบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษทั ประกันภัยทีบ่ ริษทั ใช้บริการ
อัตรานี้ ไม่รวม
• ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % , ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางนา้ หนักเกิน 20 กิโลกรัม
• ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ม่ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น หัวหน้าทัวร์ไทย คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน
(รวม 4 วัน = 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่าง
ติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท ที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัวเครื
๋ ่องบินโปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล ้ว ไม่สามารถยกเลิก เลือ่ น ขอคืนเงิน ได้ทกุ
กรณี และ กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น รวมถึง เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ้า
ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัด
จาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสาเนาหนังสือเดินทางให้บริษทั ฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษทั ฯ จะได้สง่ ให้ทางสายการบินเพื่อออก
ตัว๋ เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันออก
เดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสาหรับแสตมป์ วซี ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณี ท่มี ีผูร้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงือ่ นไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นทีพ่ อใจก่อนชาระค่าบริการ ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นประโยชน์แก่
ตัวท่านและสมาชิกเอง และเมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล ้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ในบริษทั ฯ กาหนด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรมได้

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ทีเ่ ข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้
9. กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ลว่ งหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
11. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน่ื ๆ
12. การขับรถในเวียดนาม จากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่ โมง (แล ้วแต่พ้นื ที)่
13. บริการนา้ ดืม่ ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
14. ทางบริษทั ฯ ซึง่ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิ การนัดหยุดงาน
จลาจล เหตุวนุ่ วายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯ ซึง่ อาจจะทาให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาทีก่ าหนด
และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินทีใ่ ช้ในเทีย่ วบินนัน้ ๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาทีก่ าหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่
เกิดขึ้นจากทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบตั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ รวมถึงการ
ตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสง่ิ ผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทัง้ นี้ทางบริษทั จะยึดผลประโยชน์ทกุ ท่านสมาชิกเป็ นสาคัญ

“ความสุขของท่าน คืองานบริการของเรา”

