ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวน้ าตก สนุกสนานกับการนั ่งรถราง
พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง พร้อมจิบไวน์ดาลัด
พักโรงแรมดาลัด 5 ดาว / มุยเน่ 3 ดาว

กาหนดการเดินทาง: มกราคม – ตุลาคม 2561
วันแรก
กรุงเทพ –ดาลัด – มุยเน่ - ลาธาร FAIRY STREAM – ทะเลทรายแดง – หมู่บา้ นชาวประมง
07.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการ
บิน Vietjetair โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
10.20 น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด โดยเที่ยวบินที่ VZ940
12.05น
เดินทางถึงสนามบินเมืองดาลัด นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง เมนูเฝอ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่มุยเน่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชม) นาท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่ง
เวียดนาม” ลาธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ าและลมเป็ นลาธารลึกกว่า 20 เมตร
เปิ ดให้เห็ น ชั้น ของดิ น และทรายหลากสี ซึ่ งทั้งหมดล้วนเกิ ดขึ้ นเองตามธรรมชาติ จากนั้ น น าท่ าน
เดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนกลายเป็ นลานทรายกว้างที่
มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ จากนั้นนาท่านเข้าสู่ หมู่บา้ นชาวประมง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ จะเป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ของชาวมุยเน่ สัมผัสวีถีการหาสัตว์ทะเล แล้วเอามาขึ้ นฝั ่งบริเวณนี้ ชาวบ้านที่หา
มาได้ ก็จะเอาสัตว์ทะเล ขึ้ นมาคัดแยก ชนิ ด ขนาด ให้เราได้เห็นกันริมชายหาดเลยครับ แล้วอีกอย่าง
บริเวณนี้ ตอนเช้าๆ จะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายซื้ อสัตว์ทะเลกันเยอะมากๆ เรียกได้ว่า เป็ น
ตลาดเช้าที่คึกคัก ที่ตอ้ งลองมาเดินอีกที่หนึ่ ง ในมุยเน่ เลยละครับ
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั เมืองมุยเน่ โรงแรม Peace, Paris, Nam Hai ระดับ 3 ดาว (ติดริมทะเล)
วันทีส่ อง
ทะเลทรายขาว – น้ าตกดาทันลา (รวมรถราง) – พระราชวังฤดูรอ้ น – นั ่งกระเช้าไฟฟ้ า – บ้าน
เพี้ ยน - ช้อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ซ่า
เช้า
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ทะเลทรายขาว เนิ นภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตา มองไปทางไหนก็ จะเห็น
เพี ย งผื น ทรายอัน กว้า งใหญ่ และท้อ งฟ้ าเท่ า นั้ น ไม่ ไกลกัน มี แ หล่ ง น้ า จื ด (โอเอซิ ส ) ส าหรับ ให้
นักท่องเที่ยวใช้พกั ผ่อนถ่ายรูปและชมวิว ซึ่งจะทาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็ นการเช่ารถจี๊ปหรือ รถ ATV ตะลุยเนิ นทราย หรือสนุ กสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจาก
เนิ น ทรายสูงกว่า 40 เมตร (กิ จ กรรมต่างๆและค่ าทิ ป ยังไม่ รวมในรายการ) จากนั้ น น าท่ าน
เดินทางกลับเมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชม)
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

คา่

วันที่สาม
เช้า

12.45 น.
14.30 น.

นาท่ านนั ่ง รถราง (Roller Coaster) ผ่ านผื นป่ าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุ บเขาเบื้ องล่างเพื่ อชมและ
สัมผัสกับความสวยงามของ น้ าตกดาทันลา (ThacDatanla)น้ าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียงอีก
หนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมของดาลัดที่ไม่ จากนั้นนาท่านเข้าชม พระราชวังฤดูรอ้ น ที่ประทับ
ของกษัตริยเ์ บ๋าได๋จกั รพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐาน
มา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเป็ นพระราชวังหลังสุดท้ายที่สร้างขึ้ นในสมัยฝรัง่ เศสเรืองอานาจอีกด้วย!!
จากนั้นนาท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้ า“เคเบิลคาร์”ที่ทนั สมัยที่สุดในประเทศเวียดนามขึ้ นสู่จุดชมวิว
ให้เวลาท่านได้ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลั ดในมุมมองที่ สุดพิเศษไว้เป็ นที่ ระลึก นาท่ านเข้าชม บ้าน
เพี้ ยน (Crazy House) บ้า นสไตล์แ ปลกๆที่ อ อกแบบโดยฝี มื อ ลู ก สาวประธานาธิ บ ดี ค นที่ 2 ของ
เวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปั ตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิ ยายเรื่องดัง “Alice in
Wonderland”
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด
จากนัน่ นาท่านเดินทางสู่ยา่ นช้อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้า นานา
ชนิ ด ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั เมืองดาลัด โรงแรม Swiss bel hotel ระดับ 5 ดาว
สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาวและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ ์ที่
อวดโฉมรูปทรงและสีสนั อันสุดตระการตาตลอดทั้งปี ในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองดาลัด
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง สู่สนามบินเมืองดาลัด เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietjetair เที่ยวบินที่ VZ941
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

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

อัตราค่าบริการ
วันทีเ่ ดินทาง

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน

เด็กไม่มีเตียง พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม)

พักเดี่ยว

วันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 61
วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 61
วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 61

9,699.9,699.10,699.-

8,699.8,699.9,699.-

2,500.2,500.2,500.-

วันที่ 2 – 4 มีนาคม 61
วันที่ 9 – 11 มีนาคม 61
วันที่ 16 – 18 มีนาคม 61
วันที่ 30มี.ค.-1เม.ย.61
วันที่ 6 - 8 เมษายน 61
วันที่ 13 - 15 เมษายน 61
วันที่ 14 - 16 เมษายน 61
วันที่ 27 - 29 เมษายน 61
วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 61
วันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 61
วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 61
วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 61
วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 61
วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 61
วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 61
วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 61
วันที่ 29มิ.ย.-1ก.ค.61
วันที่ 6 – 8 กรกฏาคม 61
วันที่ 13 – 15 กรกฏาคม 61
วันที่ 20 – 22 กรกฏาคม 61
วันที่ 27 – 29 กรกฏาคม 61
วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 61
วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 61
วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 61
วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 61
วันที่ 7 – 9 กันยายน 61
วันที่ 14 – 16 กันยายน 61
วันที่ 21 – 23 กันยายน 61

9,699.9,699.9,699.9,699.10,699.11,699.11,699.9,699.9,699.8,888.9,699.9,699.9,699.9,699.8,888.9,699.9,699.9,699.8,888.9,699.10,699.9,699.10,699.8,888.9,699.9,699.8,888.9,699.-

8,699.8,699.8,699.8,699.9,699.10,699.10,699.8,699.8,699.8,888.8,699.8,699.8,699.8,699.8,888.8,699.8,699.8,699.8,888.8,699.9,699.8,699.9,699.8,888.8,699.8,699.8,888.8,699.-

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

9,699.8,699.2,500.10,699.10,699.2,500.9,699.8,699.2,500.ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 61
วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 61
วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 61

อัตราค่าบริการรวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้นั ทัศนาจร (เครื่องเหมาลาต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
✓ ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเครื่อง 7กก.
✓ ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
✓ ค่าภาษี สนามบินและค่าภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ
✓ ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ หัวหน้าทัวร์ที่ชานาญเส้นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
✓ ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขในการจอง
• ชาระมัดจาในวันที่จองที่นัง่ ละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสาเนา) ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่าง
น้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
• กรุ๊ปที่ เดิ นทางช่วงวันหยุ ด หรือเทศกาลที่ ตอ้ งการันตี มดั จากับสายการบิ นหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ท้งั เต็มจานวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ 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 หน้าทัวร์ตลอดการ
เดินทาง
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป ยึดเงินมัดจา
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เจ็บป่ วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้
การยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณีไป
3. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า -ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของ
บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมดั จา หรือ ซื้ อขายแบบมีเงื่อนไข
กับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่ม
เข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงั ต่อไปนี้
หากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนั ดหยุ ดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ สูญ หายที่ เกิ ดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดิ นทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุ ใดก็ตาม ไม่สามารถนามา
เลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้

หนั งสือเดิ นทางต้องมีอายุ เหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดื อน บริษั ทฯไม่รบั ผิ ดชอบหากอายุ เหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

