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เวียดนามใต ้ดาลทั เมืองตากอากาศ 3วนั 2คืน 

โปรแกรมทวัรเ์หมือนกนั แต่จองกบัเราถูกกว่า 
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ดาลัท สมญานามเมืองแห่งดอกไม ้เมืองตากอากาศหนาวเย็นตลอดปี 

-นั่งรถราง(Roller Coaster) ชมน า้ตกดาทนัลา -เคเบิลคาร ์ชมป่าสนเมืองหนาว 

-เก็บภาพ สวนดอกไมเ้มืองหนาว -วัดลิงเฝือก มงักรยาวสุดอลังการ 

-พกัโรงแรมระดบั 4ดาว 2คืน -แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก ๋พบัเก็บได ้จุของไดเ้ยอะ 

 

วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ -ดาลทั-น า้ตกดาทนัลา-วดัติก๊กลาม 
08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวก 

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

12.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดาลทั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (เมนเูฝอ เวยีดนาม) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงอันและโรแมนตคิทีส่ดุและของ
เวยีดนามเนื่องจากตัง้อยูบ่นทีส่งูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทําใหอ้ากาศเย็น
สบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทัง้ในฤดูรอ้น อุณหภูมเิฉลีย่ประมาณ 15-25 องศาเซสเซยีส 
แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสรา้งรูปแบบ
สถาปัตยกรรมฝร่ังเศส เนื่องจากในสมัยอาณา
นิคม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมืองดาลัด และ
เห็นวา่บรรยากาศค่อนขา้งดี ทางฝร่ังเศสจงึได ้ เขา้
มาพัฒนาและสรา้งเมอืงดาลัด เพือ่ใหเ้ป็นเมอืงตาก
อากาศสําหรับชาวฝร่ังเศส ถึงดาลัท นําท่าน น ัง่
รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่น
เขยีวชอุม่ลงสูห่บุเขาเบือ้งลา่ง เพือ่ชมและสัมผัสกับ
ความสวยงามของ  น ้าตกดาท ันลา  (Thac 
Datanla) น้ําตกขนาดไมใ่หญม่ากแตม่ชีือ่เสยีง อกี
หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่
ควรพลาด!! นําท่านสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิ
คาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นีเ้ป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีทั่นสมัย
ทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภัยสงู
ทีส่ดุท่านจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ทีม่องเห็นได ้
ทัง้เมือง ที่ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม  นํา
ท่านชม วดัต ิก๊กลาม เป็นวัดที่สรา้งอยู่บนเนินเขา
เหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไม ้
ดอกไม ้นานาพันธุ์ กับทวิสนที่ยืนตน้ตระหง่านปก
คลมุทกุหบุเขา  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่พักที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
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วนัที2่ ดาลทั-พระราชวงัฤดรูอ้น-บา้นเพีย้น-สถานรีถไฟเกา่ดาลทั-วดัลงิเฟือก 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้น พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บา๋ได๋ จักรพรรดิ์

องคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานทีแ่หง่นี้เป็นพระราชวังสดุทา้ย ทีส่รา้งขึน้ในสมัยเรอืง
อํานาจของฝร่ังเศส กอ่นทีจ่ะเกดิสงครามเวยีดนาม แลว้ทําใหจั้กรพรรดิบ์า๋วไดต้อ้งลีภ้ัยไป
อยูฝ่ร่ังเศส แลว้ไมไ่ดก้ลับมาเหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย นําท่านเขา้ชม บา้นเพีย้น 
(Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลกๆทีอ่อกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนที่ 2 ของ
เวยีดนาม ซึง่เรยีนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง ่เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง 
“Alice in Wonderland” ถา้ยังมเีวลาจะนําทา่นไปทําบญุทวีดั Van Hanh ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นชม สถานรีถไฟดาลทั เป็นสถานีรถไฟที่
เก่าแก่ สรา้นขึน้โดยชาวฝร่ังเศสในช่วง ศ.ศ.
1932 เสน้ทางสายนี้มคีวามยาว 84 กม. สถานีมี
รปูแบบสถาปัตยกรรมทีไ่มซ่ํ้ากันมสีามหลังคามกุ 
สถานีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมประจํา
ชาตอิันเกา่แก่ ปัจจุบันเป็นสถานทีท่่องเทีย่วของ
เมืองดาลัท ใหท้่านจะเก็บภาพสวยๆกับสถานี
รถไฟเกา่ หัวรถจักรเดมิ จากนัน้นําทา่นชม วดัลงิ

เฟือก หรอื วดัมงักรทอง สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1950 
สรา้งจากการนํากระเบือ้งเหลอืใชม้าทุบๆ มาใช ้

ประดับสรา้งวัด  จากนั้นนําท่านไหว เ้จ ้าแม่
กวนอมิ ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์องคเ์จา้แมก่วนอมิทีไ่ดส้รา้ง
จากดอกไมก้ระดาษ (ดอกกระดาษเป็นดอกไม ้
ชนดิหนึง่ เหมอืนดอกบานไม่รูโ้รย เมือ่แหง้แลว้
ลักษณะคลา้ยๆ  กระดาษ) ชมเจดีระฆัง  ที่
ชาวบา้นมคีวามเชือ่ว่า ถา้เขยีนชือ่ตดิไวท้ี่ระฆัง 
จะทําใหเ้รามชีือ่เสยีงและมคีวามสขุ จากนัน้แวะ
ถา่ยรปูดา้นนอกคูก่ับโบสถไ์ก ่ทีต่ัง้อยูเ่นนิเขาใน
ย่านใจกลางเมือง เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ประจํา
เมืองดาลัท เป็นโบสถ์ของชาวคริสต์โปแตส
แตนทเ์พยีงไม่กีแ่ห่งในเวยีดนาม มคีวามงดงาม
ในการตกแตง่สไตลต์ะวันตกทําใหนั้กเดนิทางไม่
ควรพลาดไปชม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเส
รฟิไวนด์าลทั 

  จากน่ันนําท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปป้ิงตลาด
ไนทบ์ารซ์า่ ของเมอืงดาลัทใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 
พักที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
 

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

นําท่านเดินทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว 
ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มืองหนาวที่อวด
โฉม รูปทรงและสสีันแปลกตา ซึง่เป็นสายพันธ ์
มาจากยโุรปสมัผัสกับบรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ 
จากนั้นนําท่านเดินทางไปสู่สนามบินเมือง
ดาลทั เพื่อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ  ตรวจเช็ค
เอกสารและสมัภาระ 

13.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดาลัท กลับกรุงเทพฯ 
โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VZ941 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

15.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
อตัราคา่บรกิาร จากราคาทีเ่ห็นเราลดราคาใหอ้กี 

 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

27-29 ก.ค.61 11,999 11,999 3,000 

28-30 ก.ค.61 11,999 11,999 3,000 

11-13 ส.ค.61 11,999 11,999 3,000 

25-27 ส.ค.61 10,999 10,999 2,500 

08-10 ก.ย.61 10,999 10,999 2,500 

22-24 ก.ย.61 9,999 9,999 2,500 

05-07 ต.ค.61 10,999 10,999 2,500 

13-15 ต.ค.61 11,999 11,999 3,000 

20-22 ต.ค.61 10,999 10,999 2,500 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/450 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
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 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 


