 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 13 มี.ค. 2019 13:44

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน บินตรงดาลัด กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour ( บินตรงดาลัด - กลับจากดาลัด)



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินบินตรง กรงุ เทพ - ดาลัด Vietjet Air...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตื่นตากั บ
Crazy House บ้านสไตล์แปลกๆ
ภูเขาลังเบียง หลังคาของเมืองดาลัด
ประวั ติศ าสตร์
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรด์ เิ บ๋าได๋

สถานรี ถไฟดาลัด สถานรี ถไฟเก่า
ใหว้พระทำบุญ
วัดเส้าหลิน วัดจีนขนานแท้
เจดีย์มังกร วัดนกิ าย เก๋าได๋
สนกุ สนาน ชิลชิล
หบุ เขาแหง่ ความรัก
ของที่ระลึก
ิ ่ตลาดดาลัด
ช้อปป้ งที




ราคา
จำนวนคนเดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

14,500.12,200.11,450.9,950.9,200.3,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ดาลัด (-/L/D)

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ดาลัด (-/L/D)
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng,+Viet
nam/Datanla+Waterfall,+%C4%90%C3%A8o+Prenn,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+3,+Th
%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+%C4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t,+L%C3%A2m+%C4%9
0%E1%BB%93ng,+Vietnam/@11.9206835,108.4334561,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1
m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!
1m5!1m1!1s0x317114a1a4b93341:0xf8ce8eb72915c065!2m2!1d108.4487472!2d11.900948
9?hl=en

แผนที่
รายการเดินท รายการเดินทาง สามารถเปลียนแปลงได้ตามต้องการ แตต่ ้ องสรปุ กอ่ นการเดินทาง
าง
การเดินทาง ช่วงเช้า
09.10 คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ...
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
11:10 ออกเดินทางสู่ ดาลัด โดยสายการบิน Viet Jet เที่ยวบินที่ VZ 940
12:55 ถึงสนามบิน Lien Khuong International Airport เมืองดาลัด
ประเทศเวียดนาม ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
ไกด์รอให้การต้อนรับ พร้อมเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
กอ่ นที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
ช่วงบ่าย
หลังพักผ่อน นำเดินทางชมน้ำตกดาทันลา
และอิสระเดินช้อปป้ ิงในตลาดดาลัดตามอัธยาศัย

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ดาลัด (-/L/D)
สถานที่ท่องเ ช่วงบ่าย
ที่ยว
เม ืองดาลั ด เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสดชื่น
สบายตลอดทั้ งปีเพราะวา่ อยสู่ ูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 1,500 เมตร
เป็นเสมือนสวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนามเลยก็วา่ ได้
เพราะนอกจากอากาศที่เย็นสบายแล้วยังมีบรรยากาศก็สวยงามเต็มไปด้วยสวนดอกไม้
เรยี กว่าเป็นเมืองแหง่ ดอกไม้ของเวียดนาม
น้ำตกดาตั นลา Datanla Waterfall อยู่หา่ งจากตัวเมืองดาลัทไปทางทิศใต้ประมาณ 5
กิโลเมตร เป็นน้ำตกไมใ่ หญม่ ากแตม่ ีความสวยงดงาม
และมีหลายชั้ นเป็นแหลง่ ทอ่ งเที่ยวที่ได้รับความนยิ มอยา่ งมากจากนักทอ่ งเที่ยว
อาหาร

อิสระช้อปป้ งิ ที่ตลาดเมืองดาลัด
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

Ngoc Lan Hotel โรงแรมระดั บ 4*Deluxe

วันที่ 2

ดาลัดซิต้ ที ั วร์ - เขาลังเบียง ( B/L/D)
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng,+Viet
nam/Lang+Biang+Peak,+Th%E1%BB%8B+tr%E1%BA%A5n+L%E1%BA%A1c+D%C6%B0
%C6%A1ng,+L%E1%BA%A1c+D%C6%B0%C6%A1ng,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%9
3ng,+Vietnam/@11.9930427,108.4016007,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x
317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!1m5!1m1!1s0
x31710cd23d4737f7:0xf4c7a6fbf760bc6b!2m2!1d108.4402108!2d12.0467251?hl=en

วันที่ 2

ดาลัดซิต้ ที ั วร์ - เขาลังเบียง ( B/L/D)
การเดินทาง ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวเขาลังเบียง ซึ่งเปรยี บเสมือนหลังคาเมืองดาลัด
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองดาลัด เชน่ เครซี่เฮ้าส์ วัดเส้าหลิน
พระราชวังกษัตรยิ ์ เบาใด๋ หบุ เขาแหง่ ความรัก
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
เดินทางสู่ ภูเขาลั ง เบียง ซึ่งเป็นเสมือนหลังคาของเมืองดาลัด
เพราะจากยอดเขามองลงมาจะเหน็ เมืองดาลัดโดยรอบ
ชื่อของภูเขาลังเบียงมีประวัติจากเรือ่ งราวของความรักอันสวยงามของหนมุ่ ลาง (Lang)
ของเผา่ Lat และหญิงสาวชื่อเบียง (Biang) เบียงเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผา่ Chill
ตำนานเลา่ วา่ ทั้ งสองคนนี้บังเอิญได้เจอกันตอนที่ไปเก็บผลไม้ในป่า
ขณะที่หญิงสาวเบียงเจอพวกหมาป่าดรุ ้ ายจะเข้ามาทำร้าย
หนมุ่ ลังก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเบียงทันที หลังจากนั้ นทั้ งคู่ก็ตกหลุมรักกัน
แต่เพราะสองชนเผ่านี้มีความบาดหมางกันมายาวนาน ทั้ งคู่โดนกีดกัน
ทั้ งสองคนจึงไมส่ ามารถแตง่ งานกันได้
และทั้ งสองคนนี้ก็ได้ฆา่ ตัวตายเพื่อแสดงถึงความรักอันซื่อสัตย์ของทั้ งคู่
และชาวบ้านจึงได้เอาชื่อครู่ ั กคนู่ ้ มี าตั้ งชื่อภูเขานี้
ช่วงบ่าย
ชม สวนดอกไม้ เม ืองหนาว Flower Park ของเมืองดาลัด สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว
ที่อวดโฉม รปู ทรง และสีสันแปลกตา
ชมและใหว้พระที่ วั ดเส้าหลิน ซึ่งศิลปภายในวัดจะเป็นศิลปจีนขนานแท้
มีระฆังขนาดใหญ่ ,สวนดอกไม้ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม
การเดินทางขึ้นชมวัดขาขึ้นนัง่ รถบัสหรอื รถต้ ู ขากลับลงมานัง่ เคเบิ้ลคาร์
Crazy House บ้านสไตล์แปลกๆ โดยฝีมือลูกสาวประธานาธบิ ดี คนที่ 2 ของเวียดนาม
ซึ่งจบสถาปัตยกรรมจากฝรัง่ เศส แล้วได้แรงบันดาลใจ ที่จะสร้างบ้านทรงแปลกๆ
เป็นโพรงต้นไม้ หน้าคน อยบู่ นเนนิ เขา ที่สามารถชมวิวเมืองตากอากาศดาลัดได้
สถานีรถไฟดาลั ด สถานรี ถไฟแหง่ นี้ไมไ่ ด้เปิดใช้บรกิ ารแล้ว
แต่เปิดเป็นหนึง่ สถานที่ท่องเที่ยวให้เข้าเยี่ยมชมได้
เข้าสู่ตัวอาคารของสถานกี ็จะพบกับห้องขายตั ๋ วสมัยก่อน ดูมีมนต์ขลัง

วันที่ 2

หาชมได้ยากในปัจจุบัน และเดินเข้าไปก็จะพบกับหัวรถจักรสมัยก่อน
จอดเทียบชานชาลารอให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรปู

ดาลัดซิต้ ที ั วร์ - เขาลังเบียง ( B/L/D)

พระราชวั ง ฤดูร้อนของจั กรพรรดิเบ๋าได่ จะมีห้องตา่ งๆให้ชมอยา่ งใกล้ชิด
จะเหน็ ข้าวของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ซึ่งเป็นของจรงิ ที่นำมาให้ชม พื้นที่รอบนอกก็กว้าง มีต้นไม้
ธรรมชาติรม่ รืน่
เดินทางตอ่ ยัง หุบเขาแห่ง ความรั ก ชื่อนี้ได้มาจากนักศึกษาที่นยิ มมาพลอดรักกันที่นี่
มีลักษณะเป็นสวนสวยประดับแตง่ ด้วยมวลดอกไม้นานาชนดิ
ตั้ งอยกู่ ลางหบุ เขาและทะเลสาบ
เดินทาง 7 กิโลเมตร ออกนอกตัวเมือง ไปชมเจดีย์มั ง กร Chua Linh Phuoc
และวัดนกิ าย เก๋าได๋ ศาสนาพุทธนกิ ายเซน ซึ่ง ตกแต่งวัด และเจดีย์ด้วยศิลปะเซรามิค
อยา่ งสวยงาม
อิสระเดินชม และ ช้อปตลาดดาลั ด ภาพโดยรวมของตลาดก็คล้ายๆ
บ้านเราสินค้าหลากหลาย อาหารการกินมีเยอะมากเชน่ กัน หลักๆ จะเป็นผลไม้
และที่นเี่ ป็นเมืองที่อากาศเย็นทั้ งปี ก็จะมีพวกเสื้อหนาว หมวกไหมพรม ผ้าพันคอ
เป็นต้น ให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์

อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

วันที่ 3

Ngoc Lan Hotel โรงแรมระดั บ 4*Deluxe

ดาลัด - อสิ ระตามอัธยาศัย - กรงุ เทพฯ

วันที่ 3

ดาลัด - อสิ ระตามอัธยาศัย - กรงุ เทพฯ
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng,+Viet
nam/Lien+Khuong+Airport+
(DLI),+QL20,+%C4%90%E1%BB%A9c+Tr%E1%BB%8Dng,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%B
B%93ng,+Vietnam/@11.8434442,108.3494845,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!
1s0x317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!1m5!1m
1!1s0x317141249ae0d637:0x61416ec49780d4f8!2m2!1d108.36818!2d11.750342?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยช้อป ชมเมืองดาลัด จนได้เวลานัดหมาย
10:45 เดินทางสสู่ นามบินเมืองดาลัด เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
13.35 เหนิ ฟ้ ากลับสกู่ รงุ เทพฯโดยสายการบิน Viet Jet เที่ยวบินที่ VZ 941
15.20 เดินทางถึงกรงุ เทพฯโดยสวัสด์ ิภาพ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
อิสระทอ่ งเที่ยวในเมืองดาลัด กอ่ นที่จะเดินทางสู่ Lien Khuong International Airport
เมืองดาลัด
อาหาร
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
ราคานี้รวม
คา่ โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Deluxe Room 2 คืน
คา่ อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
คา่ รถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
คา่ เข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทย และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
คา่ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท (ตามเงือนไขบรษิ ั ทฯ)
ราคานี้ไมร่ วม

ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ฯลฯ
ค่าธรรมเนยี มวีซ่าสำหรับผ้ เดู ินทางชาวต่างชาติและผ้ ถู ือเอกสารต่างด้าว
คา่ อาหารและเครือ่ งดื่มนอกเหนอื รายการ
ค่าทิปไกด์เวียดนาม และ คนขับรถเวียดนาม
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหต:ุ
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/vietnam/498

