รห ัสท ัวร์ AVN125-01

ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย เที่ยวน้ าตก
สนุกสนานกับการนั ่งรถราง พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง
จิบไวน์ดาลัด ฟรี! ค่ารถจิ๊บ พักโรงแรมดาลัดระดับ 5 ดาว

กาหนดการเดินทาง: กรกฎาคม63 - มีนาคม 64
วันแรก
07.30 น.
11.10 น.
12.55น
เที่ยง

คา่

กรุงเทพ–ดาลัด–มุยเน่-ลาธาร FAIRY STREAM–ทะเลทรายแดง–หมู่บา้ นชาวประมง (ผ่านชม)
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน
Vietjetair โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด โดยเที่ยวบินที่ VZ940
เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัด นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร
รับประทานอาหารเที่ยง เมนูเฝอ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่มุยเน่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม)
น าท่ า นชม “แกรน ด์แ คนย่ อ นแห่ ง เวี ย ดนาม” ล าธาร FAIRY
STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ าและลมเป็ นลาธารลึกกว่า
20 เมตร เปิ ดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วน
เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลทราย
แดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพู แดงจนกลายเป็ น
ลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเนนาท่านเข้าสู่ หมู่บา้ น
ชาวประมง (ผ่ า นชม) สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง นี้ จะเป็ นการ
ท่องเที่ ยวเชิงวิถีชี วิต ของชาวมุ ยเน่ สัม ผัสวีถี การหาสัตว์ทะเล
แล้วเอามาขึ้ นฝั ่งบริเวณนี้ ชาวบ้านที่หามาได้ ก็จะเอาสัตว์ทะเล
ขึ้ นมาคัดแยก ชนิ ด ขนาด ให้เราได้เห็นกันริมชายหาดเลยครับ
แล้วอีกอย่าง บริเวณนี้ ตอนเช้าๆ จะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
มาจับจ่ายซื้ อสัตว์ทะเลกันเยอะมากๆเรียกได้ว่า เป็ นตลาดเช้าที่
คึกคักที่ตอ้ งลองมาเดินอีกที่หนึ่ ง ในมุยเน่ เลยละ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

นาท่านเข้าสู่ที่พกั เมืองมุยเน่ โรงแรม Peace, Paris, Nam Hai ระดับ 3 ดาว (ติดริมทะเล)
วันทีส่ อง
เช้า

ทะเลทรายขาว – น้าตกดาทันลา (รวมรถราง) – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – ซันนี่ ฟาร์ม– บ้านเพี้ ยน
- ช้อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ซ่า
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว เนิ นภูเขาทรายสีขาว
กระจ่างตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอันกว้างใหญ่
ทะเลทรายที่ นี้ได้รับสมญานามว่าเป็ น ซาฮาร่าแห่งเวียดนาม
เป็ นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และท้องฟ้ าเท่านั้น ไม่
ไกลกั น มี แ หล่ ง น้ า จื ด (โอเอซิ ส ) ส าหรับ ให้นั ก ท่ อ งเที่ ย วใช้
พัก ผ่ อ นถ่ ายรู ป และชมวิว ซึ่ งจะท าให้ท่ านได้เพลิ ด เพลิ น กับ
กิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น การเช่ารถจี๊ปหรือ รถ ATV

เที่ยง

คา่

ตะลุ ย เนิ น ทราย หรือ สนุ ก สนานกับ การเล่ น แซนด์ดู น ลื่ น ไถลจากจากเนิ น ทรายสู ง กว่ า 40 เมตร
(กิจกรรมต่างๆและค่าทิป ยังไม่รวมในรายการ) ฟรีค่ารถจิ๊บลุยทะเลทรายขาว จากนั้ นนาท่าน
เดินทางกลับเมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4ชม)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นนั ่ง รถราง (Roller Coaster) ผ่ า นผื น ป่ าอัน ร่ ม รื่ น
เขียวชอุ่ม ลงสู่หุบเขาเ บื้ องล่างเพื่อชมและสัมผัสกับความ
สวยงามของ น้ าตกดาทันลา (ThacDatanla)น้ าตกขนาดไม่
ใหญ่ มากแต่มีชื่อเสียงอีกหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ย วยอดนิ ยม
ของดาลัด ที่ไม่ น าท่านชมสิ้ นค้าของฝาก OTOP จากวัส ดุ
เยื่ อ ไผ่ ข องเวีย ดนาม จากนั้ น น าท่ า นชม สวนดอกไม้ไ ฮ
เดรนเยี ยที่เบ่งบานอยู่เต็ม พื้ นที่ ซึ่ งถือ ว่าสวนไฮ เดรนเยี ย
แห่งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้ นๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้เป็ นอย่างดี และให้ท่านเพลิดเพลิน
เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเข้าสู่
ซันนี่ ฟาร์ม เป็ นฟาร์มดอกไม้ และคาเฟ่ สาหรับท่านที่ชื่น
ชอบกาแฟ หรือเครื่องดื่มต่างๆ ที่ฟาร์มแห่งนี้ ก็จะมีบริการ
จาหน่ ายแก่ท่าน นอกจากสวนดอกไม้ และคาเฟ่ แล้ว อีกหนึ่ ง
จุดไฮไลท์น้ันก็คือ บันไดลอยฟ้ า เป็ นบันไดที่ยื่นสูงขึ้ นไปบนฟ้ า เมื่อท่านถ่ายรูปจะราวกับว่าท่านกาลัง
จะเดินขึ้ นบนก้อนเมฆเลยก็ว่าได้ และวิวด้านบนท่านก็จะได้สมั ผัสกับบรรยากาศธรรมของเมืองดาลัดที่
เต็มไปด้วยภูเขารายล้อมท่าน อัดแน่ นไปด้วยธรรมชาติสีเขียว(ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) จากนั้นนาท่านเข้า
ชม บ้านเพี้ ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝี มือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของ
เวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปั ตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิ ยายเรื่องดัง “Alice in
Wonderland”
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด
จากนัน่ นาท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า นานา
ชนิ ด ตามอัธยาศัย

นาท่านเข้าสู่ที่พกั เมืองดาลัด โรงแรม Swiss bel hotel ระดับ 5 ดาว

วันที่สาม
เช้า

๊ ม – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ
สถานีกระเช้าไฟฟ้ า“เคเบิลคาร์ - วัดตักลั
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้ า“เคเบิลคาร์ ที่ทันสมัยที่สุด
ในประเทศเวียดนามขึ้ นสู่จุดชมวิวให้เวลาท่านได้ชมและถ่ายรูปวิว
๊ ม
เมืองดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไว้เป็ นที่ระลึก นาท่านชมวัดตักลั
(Thien Vien Truc Lam) ที่ นี่ คือ วัดพุ ท ธในนิ กายเซน (ZEN) แบบ
ญี่ปนุ่ มหายานค่ะ ซึ่งแม้จะเป็ นพุทธเช่นนิ กายเถรวาทแบบบ้านเรา
แต่ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ หลายๆ ก็มีความแตกต่างกันอยู่บา้ ง

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง สู่สนามบินเมืองดาลัด
เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
13.35 น.
15.20 น.

เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjetair เที่ยวบินที่ VZ941
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ**

อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน

พักเดี่ยว

กรกฎาคม 2563
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 63
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 63
วันที่ 8-10 กรกฎาคม 63
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 63
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 63
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 63
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 63
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 63
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 63

8,888.9,499.8,888.9,499.8,888.9,499.8,888.9,499.-

2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.-

2,500.-

สิงหาคม 2563
วันที่ 5-7 สิงหาคม 63
วันที่ 7-9 สิงหาคม 63
วันที่ 12-14 สิงหาคม 63
วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 14-16 สิงหาคม 63
วันที่ 15-17 สิงหาคม 63
วันที่ 19-21 สิงหาคม 63
วันที่ 21-23 สิงหาคม 63
วันที่ 26-28 สิงหาคม 63
วันที่ 28-30 สิงหาคม 63
วันที่ 29-31 สิงหาคม 63
วันที่ 2-4 กันยายน 63
วันที่ 4-6 กันยายน 63
วันที่ 9-11 กันยายน 63
วันที่ 11-13 กันยายน 63
วันที่ 16-18 กันยายน 63
วันที่ 18-20 กันยายน 63
วันที่ 23-25 กันยายน 63
วันที่ 25-27 กันยายน 63
วันที่ 26-28 กันยายน 63

8,888.9,499.-

2,500.2,500.-

9,499.-

2,500.-

9,499.9,499.8,888.9,499.8,888.9,499.9,499.กันยายน 2563
8,888.9,499.8,888.9,499.8,888.9,499.8,888.9,499.9,499.-

2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.-

ตุลาคม 2563
B1 วันที่ 2-4 ตุลาคม 63
B2 วันที่ 2-4 ตุลาคม 63
วันที่ 3-5 ตุลาคม 63
วันที่ 4-6 ตุลาคม 63
วันที่ 7-9 ตุลาคม 63
วันที่ 9-11 ตุลาคม 63
B1 วันที่ 10-12 ตุลาคม 63
B2 วันที่ 10-12 ตุลาคม 63

9,499.9,499.9,499.8,888.8,888.9,499.9,499.9,499.-

2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.-

B1 วันที่ 11-13 ตุลาคม 63
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
B2 วันที่ 11-13 ตุลาคม 63
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันที่ 14-16 ตุลาคม 63
วันที่ 16-18 ตุลาคม 63
วันที่ 17-19 ตุลาคม 63
วันที่ 18-20 ตุลาคม 63
วันที่ 21-23 ตุลาคม 63
วันปิ ยมหาราช
วันที่ 22-24 ตุลาคม 63
วันปิ ยมหาราช
วันที่ 2-4 ธันวาคม 63
วันที่ 11-13 ธันวาคม 63
วันที่ 13-15 ธันวาคม 63
วันที่ 18-20 ธันวาคม 63
วันที่ 25-27 ธันวาคม 63
วันที่ 17-19 มกราคม 64
วันที่ 22-24 มกราคม 64
วันที่ 24-26 มกราคม 64
วันที่ 27-29 มกราคม 64
วันที่ 29-31 มกราคม 64
วันที่ 3-5 มีนาคม 64
วันที่ 5-7 มีนาคม 64
วันที่ 10-12 มีนาคม 64
วันที่ 12-14 มีนาคม 64
วันที่ 14-16 มีนาคม 64
วันที่ 19-21 มีนาคม 64

9,499.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

8,888.9,499.9,499.8,888.-

2,500.2,500.2,500.2,500.-

9,499.-

2,500.-

9,499.-

2,500.-

ธันวาคม 2563
8,888.9,499.8,888.9,499.9,499.มกราคม 2564
8,888.9,499.8,888.8,888.9,499.มีนาคม 2564
8,888.9,499.8,888.9,499.8,888.9,499.-

2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.-

วันที่ 20-22 มีนาคม 64
วันที่ 24-26 มีนาคม 64
วันที่ 26-28 มีนาคม 64

9,499.8,888.9,499.-

2,500.2,500.2,500.-

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท
อัตราค่าบริการรวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้นั ทัศนาจร (เครื่องเหมาลาต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
✓ ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเครื่อง 7กก.
✓ ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ
✓ ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ หัวหน้าทัวร์ที่ชานาญเส้นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
✓ ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้ นอยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง
เงือ่ นไขในการจอง
• ชาระมัดจาในวันที่จองที่นัง่ ละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสาเนา) ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่าง
น้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
• กรุ๊ปที่ เดิน ทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ ตอ้ งการัน ตีมัดจากับ สายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั้งเต็มจานวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ทา่ นจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

หมายเหตุ
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
➢ ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น
➢ ขอสงวนสิทธิถา้ ผูเ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวั หน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวั หน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง
การยกเลิก

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจาและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั ๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์
ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็ นแบบเหมาจ่าย
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้ นในกรณีดงั ต่อไปนี้
หากเกิด กรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนั ด หยุดงาน, การก่ อจลาจล, การปิ ดด่ าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือ ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิดทรัพ ย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญ หายที่ เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อน
วันเดินทางหรือคืนเงินได้
หนั งสือ เดิน ทางต้องมีอ ายุ เหลือ ใช้งานอย่างน้ อย 6 เดือน บริษั ทฯไม่ รับ ผิ ดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

