
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 น ำท่ำนชมแกรนดแ์คนยอ่นแห่งเวียดนำม 

 ชมเมืองแห่งดอกไม ้กบั ทะเลทรำยขำว-แดง 

 ฟรนีัง่กระเชำ้สูว่ดัตัก๊ลมั / ชอ้ปป้ิงตลำดไนทบ์ำรซ่์ำ 

 อิม่อรอ่ยกบัชำบูหมอ้ไฟผกัไม่อั้น + ไวนด์ำลดั 

 ฟรหีมวกเวียดนำมท่ำนละ 1 ใบ 

 พกัที่ ดำลดั 1 คืน / มุยเน่ 1 คืน 

ก ำหนดกำรเดินทำง: ธนัวำคม 65 - มีนำคม 2566 

วนัแรก  กรุงเทพ–ดำลดั–มุยเน่-ล ำธำร FAIRY STREAM–ทะเลทรำยแดง–หมู่บำ้นชำวประมง (ผ่ำนชม) 

07.30 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ  เคำนเ์ตอร ์ สำยกำรบิน 

Vietjetair โดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอิน 

11.15 น.     น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองดำลดั โดยเทีย่วบินที่  VZ940 

12.55น  เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลดั น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรเที่ยง เมนูเฝอท่ำนละ1ชำม (1) 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่มุยเน่ (ใชเ้วลำเดินทำง

ประมำณ 3 ชม) น าท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่ง

เวียดนาม” ล ำธำร FAIRY STREAM ท่ีเกิดจากการกดั

เซาะของน ้าและลมเป็นล าธาารลึกกว่า 20 เมตร เปิด

ใหเ้ห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซ่ึงทั้งหมดลว้น

เกิดขึ้ นเองตามธารรมชาติ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

ทะเลทรำยแดง ท่ีเกิดจากการรวมตัวกนัของทรายสี

ชมพ ู แดงจนกลายเป็นลานทรายกวา้งท่ีมีช่ือเสียงของ
เมืองมุยเน่น าท่านเขา้สู่ หมู่บำ้นชำวประมง (ผ่ำน

ชม) สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ี จะเป็นการท่องเท่ียวเชิง

วิถีชีวิต ของชาวมุยเน่ สมัผัสวีถี การหาสตัวท์ะเล แลว้

เอามาขึ้ นฝั่งบริเวณน้ี ชาวบา้นท่ีหามาได ้ก็จะเอาสตัว์

ทะเล ขึ้ นมาคดัแยก ชนิด ขนาด ใหเ้ราไ  ดเ้ห็นกนัริม
ชายหาดเลยครบั แลว้อีกอย่าง บริเวณน้ีตอนเชา้ๆ จะ

มีชาวบา้นและนักท่องเท่ียวมาจบัจ่ายซ้ือสตัวท์ะเลกนั

เยอะมากๆเรียกไดว้่า เป็นตลาดเชา้ท่ีคึกคกัท่ีตอ้งลอง

มาเดินอีกท่ีหน่ึง ในมุยเน่เลยละ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (2) 

น ำทำ่นเขำ้สู่ที่พกัเมืองมุยเน่ โรงแรม TIEN DAT RESORT ระดบั 4 ดำว 



 
 

วนัที่สอง   ทะเลทรำยขำว – น ้ำตกดำทนัลำ (รวมรถรำง) – ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี – บำ้นเพ้ียน -  สถำนี

กระเชำ้ไฟฟ้ำ“เคเบิลคำร ์- วดัตัก๊ลมั - ชอ้ปป้ิงตลำดไนทบ์ำรซ่์ำ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ที่ โรงแรม (3)     

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทะเลทรำยขำว เนินภูเขา

ทรายสีขาวกระจ่างตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียง

ผืนทรายอันกวา้งใหญ่ ทะเลทรายท่ีน้ีได้รับสมญา

นามว่าเป็น ซาฮาร่าแห่งเวียดนาม เป็นทะเลทรายท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม และทอ้งฟ้าเท่าน้ัน ไม่ไกลกนั

มีแหล่งน ้ าจืด (โอเอซิส) ส าหรับใหนั้กท่องเท่ียวใช้

พัก ผ่ อน ถ่ายรูปและชมวิ ว  ซ่ึ งจะท า ให้ ท่ าน ได้

เพลิดเพลินกบักิจกรรมหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น  การ
เช่ ารถ จ๊ีปห รือ  รถ  ATV ตะลุย เนิ นท ราย  ห รือ

สนุกสนานกบัการเล่นแซนด์ดูนล่ืนไถลจากจากเนิน

ทรายสูงกว่า 40 เมตร (กิจกรรมต่ำงๆและค่ำทิป 

ยังไม่รวมในรำยกำรและ ไม่รวมค่ำรถจิ๊บลุย

ทะเลทรำยขำว 300 บำท/ท่ำน) จากน้ันน าท่าน

เดินทางกลบัเมืองดาลดั (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 

3-4ชม) 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร (4)   

  น าท่านนั่ง รถรำง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอัน

ร่มร่ืนเขียวชอุ่ม  ลงสู่หุบเขาเ  บ้ืองล่างเพ่ือชมและ
สัมผั สกับ ความสวยงามของ น ้ ำตกดำทันลำ 

(ThacDatanla)น ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีช่ือเสียง

อีกหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของดาลดัท่ีไม่ น ำท่ำนชมสิ้ นคำ้ของฝำก OTOP จำกวัสดุเยื่อไผ่

ของเวียดนำม จากน้ันน าท่านชม สวนดอกไมไ้ฮเดรนเยียท่ีเบ่งบานอยู่เต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงถือวา่สวนไฮ เดรน



 
 

เยียแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอันดับต ้ นๆท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาเยี่ยมชมไดเ้ป็นอย่างดี 
และใหท่้านเพลิดเพลินเก็บภาพความประทบัใจตามอธัายาศยั จากน้ันน าท่านเขา้ชม บำ้นเพ้ียน (Crazy 

Ho use) บา้นสไตลแ์ปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธาานาธิาบดีคนท่ี 2 ของเวียดนาม ซ่ึงเรียนจบ

สถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่เศสโดยไดแ้รงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice in Wonderland”จากน้ันน า

ท่านสู่ สถำนีกระเชำ้ไฟฟ้ำ“เคเบิลคำร ์ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในประเทศเวียดนามขึ้ นสู่จุดชมวิวใหเ้วลาท่านได้

ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลดัในมุมมองท่ีสุดพิเศษไวเ้ป็นท่ีระลึก จากน้ันน าท่านชม วดัตัก๊ลมั Thien Vien 

Truc Lam วา่กนัว่าท่ีวดัแห่งน้ีเป็นวดัพุทธานิกายเซนท่ีตั้งอยู่บนยอดเขา ท่ีเต็มไปดว้ยป่าสน เป็นวดัสไตล์

ญ่ีปุ่นอยู่ท่ากลางธารรมชาติสวยงาม และอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็นอีกหน่ึงแลนด์มารค์ของเมือง

ดาลดัท่ีจะตอ้งไปเช็คอินกนั ท่ี  น่ีคือวดัพุทธาในนิกายเซน (ZEN) แบบญ่ีปุ่น มหายานค่ะ ซ่ึงแมจ้ะเป็น

พุทธาเช่นนิกายเถรวาทแบบบา้นเรา แต่ธารรมเนียมปฏิบติั  หลายๆ ก็มีความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ชำบูหมอ้ไฟผกัไม่อั้น พรอ้มเสรฟิไวนด์ำลดั (5) 

  จากนัน่น าท่านเดินทางสู่ย่านชอ้ปป้ิงตลำดไนทบ์ำรซ่์ำ ของเมืองดาลดัใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ นานา

ชนิด ตามอธัายาศยั 

น ำทำ่นเขำ้สู่ที่พกัเมืองดำลดั โรงแรม KING HOTEL / LASAPINET HOTEL ระดบั 4 ดำว 

วนัที่สำม     จตัรุสัลมัเวียน – สนำมบินดำลดั – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ที่ โรงแรม (6)   

จากน้ันน าท่านไป จตัรุสัลมัเวียน (Lam 

Vien Square) คือศูนย์กลางของเมือง

ดาลัดท่ีบรรดาวยัรุ่นนัดรวมตัวนั่งชิวๆ 

พร้อมท า กิจกรรมเช่น  สเก็ตบอร์ด 

(คล้ายกับสยามสแควร์ของไทยเรา) 

โดยจุดเด่นบริเวณจตุัรสัน้ีคือ คาเฟ่โดม

2 โดมท่ีสร้างเลียนแบบดอกไม้ โดม

เหลืองนั่นคือโดมดอกทานตะวัน และ

โดมดอกอาร์ติโชค (Atiso) เป็นดอกไมเ้มืองหนาวท่ีปลูกกันเยอะในเมืองดาลดั โดมน้ีจะเป็นคาเฟ่ช่ือ 

Doha Cafe ซ่ึงแน่นอนว่านอกจากวยัรุ่นเวียดนามแลว้ นักท่องเท่ียวท่ีมาดาลดัก็มกัจะแวะถ่ายรูปเช็คอิน

กนัท่ีจตุัรสัแห่งน้ี ท าใหท่ี้น่ีกลายเป็นอีกหน่ึงแลนดม์ารค์ของเมืองดาลดั 

สมควรแก่เวลำ น ำทำ่นเดินทำง สูส่นำมบินเมืองดำลดั เตรียมตวัเดินทำงสู่กรุงเทพฯ 

13.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Vietjetair เที่ยวบินที่ VZ941 

15.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

รำยกำรท่องเที่ยวน้ีอำจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ำมควำมเหมำะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตำมสภำพกำรณแ์ละประโยชนข์องท่ำนเป็นส ำคญั** 



 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ไม่ รวม

ค่ำทิป ไกด์

ทอ้งถ่ินและคนขบัรถ ทำ่นละ 1000 บำทตลอดกำรเดินทำง 
หวัหนำ้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วำมพึงพอใจในกำรบริกำร 

รำคำเด็กอำยุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บำท 
 

 

 

 

 

วนัทีเ่ดินทำง 
หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่ำน 

เด็กมีเตยีงพกั 3 ท่ำน 
พกัเดี่ยว 

ธนัวำคม 2565 

วนัที่ 7-9 ธนัวำคม 2565 11,899.- 2,500.- 

วนัที่ 14-16 ธนัวำคม 2565 9,899.- 2,500.- 

วนัที่ 23-25 ธนัวำคม 2565 13,899.- 2,500.- 

มกรำคม 2566 

วนัที่ 13-15 มกรำคม 2566 10,899.- 2,500.- 

วนัที่ 20-22 มกรำคม 2566 13,899.- 2,500.- 

วนัที่ 27-29 มกรำคม 2566 12,899.- 2,500.- 

กุมภำพนัธ ์2566 

วนัที่ 1-3 กุมภำพนัธ ์2566 9,899.- 2,500.- 

วนัที่ 8-10 กุมภำพนัธ ์2566 9,899.- 2,500.- 

วนัที่ 10-12 กุมภำพนัธ ์2566 10,899.- 2,500.- 

วนัที่ 15-17 กุมภำพนัธ ์2566 9,899.- 2,500.- 

วนัที่ 20-22 กุมภำพนัธ ์2566 9,899.- 2,500.- 

วนัที่ 22-24 กุมภำพนัธ ์2566 9,899.- 2,500.- 

มีนำคม 2566 

วนัที่ 8-10 มีนำคม 2566 9,899.- 2,500.- 

วนัที่ 15-17 มีนำคม 2566 9,899.- 2,500.- 

วนัที่ 20-22 มีนำคม 2566 9,899.- 2,500.- 

วนัที่ 22-24 มีนำคม 2566 9,899.- 2,500.- 



 
 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

 ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไมต่อ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธารรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 หวัหนา้ทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธารรม)์ 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ค่ำทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่ำนละ 1,000 บำทตลอดกำรเดินทำง 
 

เง่ือนไขในกำรจอง 

 ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่าง

นอ้ย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิาไม่คืนเงินค่าทวัร์

ทั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมว่่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

หมำยเหต ุ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิาการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิาถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไมม่ีหวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 

 

 

 



 
 

กำรยกเลิก 

**** ไม่มีกำรคืนเงินมดัจ  ำและยอดเตม็ในทุกกรณี **** 

หำกไม่ไดร้ว่มบริกำรทำนอำหำร หรือค่ำตัว๋เขำ้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์

ไม่สำมำรถคืนเงินได ้เน่ืองจำกค่ำบริกำรท่ีเวียดนำมเป็นแบบเหมำจำ่ย 

 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิควำมรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธารรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธาการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรพัยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือน

วนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


