
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 29 เม.ย. 2020 16:00

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน ่บชี 5 วัน 4 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ตื่นเต้นตื่นตากับ

ทดสอบลอดอุโมงค์ท่ีกู๋จี
นัง่ Roller Coaster ชมน้ำตกดาทันลา 
หบุเขาแหง่ความรัก 
ทะเลทรายขาว+แดง



ประวัติศาสตร์

พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์ เบ๋าได๋

อดีตทำเนยีบประธานาธบิดีสบายๆกับการ

ชมไปรษณย์ีกลางเวียดนาม 
ชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม
ช้อปป้ิงท่ีตลาดเบนถัน

 ราคา

จำนวนคนเดินทาง ราคา / คน 

เดินทาง      2      คน 25,900

เดินทาง      3       คน 21,900

เดินทาง    4 - 5    คน 19,500

เดินทาง    6 -7     คน 16,900

เดินทาง    8 - 9    คน 15,900

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินโฮจิมินห์ - อโุมงค์กู๋จี



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/Cu+Chi+Tunnels,+T%
E1%BB%89nh+l%E1%BB%99+15,+Ph%C3%BA+Hi%E1%BB%87p,+Ph%C3%BA+M%E1%B
B%B9+H%C6%B0ng,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/
@10.9832408,106.4069919,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x317529292e8d
3dd1:0xf15f5aad773c112b!2m2!1d106.6296638!2d10.8230989!1m5!1m1!1s0x310b32c0ee
427529:0x98ada0b5e37b142f!2m2!1d106.4644785!2d11.1434467?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    

05:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - H สายการบินไทย  
07:35    ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ เท่ียวบินท่ี TG 550
09:05    ถึงสนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

อดีตทำเนียบประธานาธิบดี ท่ีเคยเป็นท่ีทำงานของประธานาธบิดีและคณะ
รัฐบาลแหง่เวียดนามใต้ 
อุโมงค์กู๋จี เป็นท่ีต้ังของการทัพหลายคร้ังระหว่างสงครามเวียดนาม 
อิสระช้อป ชิมท่ีตลาดเบนถั่น ตามอัธยษศัย

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          บนเรอืล่องชมความงามของแม่น้ำไซง่อน 

ท่ีพัก Eden Star Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินโฮจิมินห์ - อโุมงค์กู๋จี

วันท่ี 2
โฮจิมินห์ซิตี้ ทัวร์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม - ไปรษณย์ีท่ีใหญ่ท่ีสดุ - ดาลัด

https://www.google.co.th/maps/dir/Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/Cu+Chi+Tunnels,+T%25E1%25BB%2589nh+l%25E1%25BB%2599+15,+Ph%25C3%25BA+Hi%25E1%25BB%2587p,+Ph%25C3%25BA+M%25E1%25BB%25B9+H%25C6%25B0ng,+H%25E1%25BB%2593+Ch%25C3%25AD+Minh,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/@10.9832408,106.4069919,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x317529292e8d3dd1:0xf15f5aad773c112b!2m2!1d106.6296638!2d10.8230989!1m5!1m1!1s0x310b32c0ee427529:0x98ada0b5e37b142f!2m2!1d106.4644785!2d11.1434467?hl=en
https://www.edenstarsaigonhotel.com/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/Dalat,+L%C3%A2m+
%C4%90%E1%BB%93ng,+Vietnam/@11.3566176,106.9897193,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4
m12!1m5!1m1!1s0x317529292e8d3dd1:0xf15f5aad773c112b!2m2!1d106.6296638!2d10.8
230989!1m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.
9404192?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย      

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในกรงุโฮจิมินห์ เช่น พิพิธภัณฑ์สงคราม
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ไปรษณย์ีท่ีใหญ่ท่ีสุด
เดินทางต่อสู่ ดาลัด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
เมืองดาลัดซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีโรแมนติคท่ีสุดในเวียดนาม

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

พิพิธภัณฑ์สงคราม สัมผัสบรรยากาศของชีวิตชาวเวียดนามให้ภาวะสงคราม
พิพิธภัณฑ์แหง่นี้  ได้รวบรวมรปูถ่ายของสงครามไว้มากมาย
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม โบสถ์ซึ่งฝรัง่เศสได้จำลองมาจาก โบสถ์นอเธอร์ดามในฝรัง่เศส
ไปรษณีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุด ในนครโฮจืมินห์ เวียดนาม 
ระหว่างการเดินทางสู่ เมืองดาลัด

ทุกท่านจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของธรรมชาติสองข้างทาง 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก TTC Ngoc Lan Dalat Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
โฮจิมินห์ซิตี้ ทัวร์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม - ไปรษณย์ีท่ีใหญ่ท่ีสดุ - ดาลัด

วันท่ี 3
พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - บ้านเพ้ียน - เจดีย์มังกร - หุบเขาแห่งความรัก

https://www.google.co.th/maps/dir/Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/Dalat,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/@11.3566176,106.9897193,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x317529292e8d3dd1:0xf15f5aad773c112b!2m2!1d106.6296638!2d10.8230989!1m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192?hl=en
http://ngoclan.ttchotels.com/en/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng,+Viet
nam/Crazy+House,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+4,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+%C
4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng,+Vietnam/@11.9
374572,108.4357774,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0x
ad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!1m5!1m1!1s0x31711333a032626d:
0xa0f9e5d87e024365!2m2!1d108.4307456!2d11.934676?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย        

หลังอาหารเช้า นำเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวเมืองดาลัด
เช่น วัดตรัคลาม  วังฤดูร้อนของของกษัตรย์ิเบ๋าได๋  สวนดอกไม้เมืองหนาว     
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อ เช่น เครซี่เอาส์  หบุเขาแห้งความรัก

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว   

นมัสการพระพุทธรปูท่ี วัดตรัคลาม Truc Lam Monastery สร้างข้ึนบนเนนิเขา 
สัมผัสบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาว 
ช่วงขากลับลงมา น่ังเคเบ้ิลคาร์ สัมผัสความงามของธรรมชาติ ทะเลสาบ
และขุนเขาจากกระเช้าสู่ด้านล่าง
วังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ กษัตรย์ิองค์สุดท้ายของเวียดนาม
ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว Flower Park ใจกลางเมืองดาลัด
บ้านเพ้ียน Creazy House  บ้านสไตล์แปลกๆ ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธบิดี
คนท่ี 2 ของเวียดนาม
หุบเขาแห่งความรัก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนยิมสำหรับชาวเวียดนามท่ีพากันมาปิกนกิ
ชมทะเลสาบและสวนดอกไม้   

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร 

ท่ีพัก TTC Ngoc Lan Dalat Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - บ้านเพ้ียน - เจดีย์มังกร - หุบเขาแห่งความรัก

https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/Crazy+House,+Ph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng+4,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+%25C4%2590%25C3%25A0+L%25E1%25BA%25A1t,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/@11.9374572,108.4357774,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!1m5!1m1!1s0x31711333a032626d:0xa0f9e5d87e024365!2m2!1d108.4307456!2d11.934676?hl=en
http://ngoclan.ttchotels.com/en/


วันท่ี 4
ดาลัด - เจดีย์มังกร - น้ำตกดาตันลา - ฟานเทียด

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng,+Viet
nam/Longson+Muine+Beach+Campground+Resort,+%C4%90T706,+M%C5%A9i+N%C3%
A9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Phan+Thi%E1%BA%BFt,+B%C3%ACnh+Thu%E1%B
A%ADn+800000,+Vietnam/@11.4512477,108.1060148,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1
m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!
1m5!1m1!1s0x31768dfe186a7013:0xcc6d078e32dfe8cd!2m2!1d108.3403186!2d10.972658
3?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย       

หลังอาหารนำ ไหว้พระท่ีวัดมังกร แวะชมความงามของน้ำตกดาตันลา
ก่อนเดินทางสู่มุยเน้     
เดินทางต่อยัง มุยเน่ ฟานเทียด ระหว่างการเดินทาง
ทิวทัศน์สองข้างทางจะเป็นธรรมชาติป่าเขาท่ีสวยงามและบางช่วงจะเป็นไรก่าแฟ
ใช้เวลาการเดินทาง 4 - 5 ชั่วโมง

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เจดีย์มังกร Chua Linh Phuoc วัดนกิาย เก๋าได๋ ศาสนาพุทธนกิายเซน ซึ่ง ตกแต่งวัด
และเจดีย์ด้วยศิลปะเซรามิค อย่างสวยงาม
น้ำตกดาตันลา Datanla
Waterfall น้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงามพร้อมสนกุสนานกับการนัง่รถรางสู่น้
ำตกดัานล่างหบุเขา 
สัมผัสวิถีของชาวประมงกันท่ี ฟานเทียต ฮาร์เบอร์ Phan Thiet
Harbor อีกหนึง่จุดท่องเท่ียวท่ีได้รับความนยิมจากนักท่องเท่ียว
เข้าเช็คอินท่ีพัก  เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนท่ีจะอรอ่ยกับอาหารเย็น

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก The Sea Link Hotel หรอื The Cliff Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/Longson+Muine+Beach+Campground+Resort,+%25C4%2590T706,+M%25C5%25A9i+N%25C3%25A9,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+Phan+Thi%25E1%25BA%25BFt,+B%25C3%25ACnh+Thu%25E1%25BA%25ADn+800000,+Vietnam/@11.4512477,108.1060148,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!1m5!1m1!1s0x31768dfe186a7013:0xcc6d078e32dfe8cd!2m2!1d108.3403186!2d10.9726583?hl=en
https://www.thecliffresort.com.vn/


วันท่ี 5
ฟานเทียด - สนามบินโฮจิมินห์ - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Longson+Muine+Beach+Campground+Resort,+%C4
%90T706,+M%C5%A9i+N%C3%A9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Phan+Thi%E1%BA
%BFt,+B%C3%ACnh+Thu%E1%BA%ADn+800000,+Vietnam/H%E1%BB%93+Ch%C3%AD
+Minh,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/@10.8685579,106.9172224,9z/data=!3m1!4b1!4m1
3!4m12!1m5!1m1!1s0x31768dfe186a7013:0xcc6d078e32dfe8cd!2m2!1d108.3403186!2d10
.9726583!1m5!1m1!1s0x317529292e8d3dd1:0xf15f5aad773c112b!2m2!1d106.6296638!2d
10.8230989?hl=en

การเดินทาง
 

ช่วงเช้า+บ่าย     

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมุยเน ่เช่น หมู่บ้านชาวประมง ทะเลทรายแดง
ทะลทรายขาว โตรกสตรมี
หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์...
ได้เวลาตามนัดหมายเดินทางสู่สนามบิน Tan Son Nhat
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
20:10    เหนิฟ้าจากสนามบินโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 557
21:35    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

หมู่บ้านชาวประมงมุยเน่ ชมวิถีชีวิตชาวประมง รวมไปถึงเรอืประมงนับร้อยๆ
ลำท่ีพากันกลับเข้าฝั่งมาในตอนเย็น
ทะเลทรายแดง Red Sand Dune สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเวียดนาม
ทะเลทรายขาว White Sand Dune ทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม
หรอืซาฮารา่แหง่เวียดนาม
ลำธารนางฟ้า Fairly Stream  ลำธารสายเล็กๆท่ีไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผา
สีแดงอมส้ม
ซื้ อของฝากท่ี ตลาดเบนถ่ัน ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบิน

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคารท้องถิ่น

https://www.google.co.th/maps/dir/Longson+Muine+Beach+Campground+Resort,+%25C4%2590T706,+M%25C5%25A9i+N%25C3%25A9,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+Phan+Thi%25E1%25BA%25BFt,+B%25C3%25ACnh+Thu%25E1%25BA%25ADn+800000,+Vietnam/H%25E1%25BB%2593+Ch%25C3%25AD+Minh,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/@10.8685579,106.9172224,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x31768dfe186a7013:0xcc6d078e32dfe8cd!2m2!1d108.3403186!2d10.9726583!1m5!1m1!1s0x317529292e8d3dd1:0xf15f5aad773c112b!2m2!1d106.6296638!2d10.8230989?hl=en


ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก นครโฮจิมินห์  1 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าท่ีพัก เมืองดาลัด     2 คืน
ค่าท่ีพัก เมืองมุยเน ่    1 คืน
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

ราคาเดก็

ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ คิด 10 %
ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสรมิเตียงนอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/vietnam/516

https://www.atsiamtour.com/vietnam/516
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