 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 เม.ย. 2020 16:00

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ บชี 5 วัน 4 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ตื่นเต้นตื่นตากับ

ทดสอบลอดอุโมงค์ที่ก๋ จู ี
นัง่ Roller Coaster ชมน้ำตกดาทันลา
หบุ เขาแหง่ ความรัก
ทะเลทรายขาว+แดง

ประวัติศาสตร์

พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรด์ เิ บ๋าได๋
อดีตทำเนยี บประธานาธบิ ดีสบายๆกับการ
ชมไปรษณยี ์ กลางเวียดนาม
ชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม
ช้อปป้ ิงที่ตลาดเบนถัน




ราคา
จำนวนคนเดินทาง

ราคา / คน

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

25,900
21,900
19,500
16,900
15,900
5,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินโฮจิมินห์ - อโุ มงค์ก๋ จู ี

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินโฮจิมินห์ - อโุ มงค์ก๋ จู ี
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

05:30 คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - H สายการบินไทย
07:35 ออกเดินทางสนู่ ครโฮจิมินห์ เที่ยวบินที่ TG 550
09:05 ถึงสนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จดุ รับนักทอ่ งเที่ยว
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ที่เคยเป็นที่ทำงานของประธานาธบิ ดีและคณะ
รัฐบาลแหง่ เวียดนามใต้
อุโมงค์ก๋ จู ี เป็นที่ตั้งของการทัพหลายครั้ งระหวา่ งสงครามเวียดนาม
อิสระช้อป ชิมที่ตลาดเบนถั่น ตามอัธยษศัย
อดีตทำเนียบประธานาธิบดี

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 2

ภัตตาคาร
เย็น
บนเรอื ล่องชมความงามของแม่น้ำไซง่อน
Eden Star Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
กลางวั น

โฮจิมินห์ซิต้ ที ั วร์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม - ไปรษณยี ์ ที่ใหญท่ ี่สดุ - ดาลัด

วันที่ 2

โฮจิมินห์ซิต้ ที ั วร์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม - ไปรษณยี ์ ที่ใหญท่ ี่สดุ - ดาลัด
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในกรงุ โฮจิมินห์ เชน่ พิพิธภัณฑ์สงคราม
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ไปรษณยี ์ ที่ใหญ่ที่สุด
เดินทางต่อสู่ ดาลัด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
เมืองดาลัดซึ่งได้ช่อื ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเวียดนาม
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

สัมผัสบรรยากาศของชีวิตชาวเวียดนามให้ภาวะสงคราม
พิพิธภัณฑ์แหง่ นี้ ได้รวบรวมรปู ถา่ ยของสงครามไว้มากมาย
โบสถ์นอร์ ทเธอร์ ดาม โบสถ์ซึ่งฝรัง่ เศสได้จ ำลองมาจาก โบสถ์นอเธอร์ดามในฝรัง่ เศส
ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุด ในนครโฮจ ืมินห์ เวียดนาม
ระหวา่ งการเดินทางสู่ เมืองดาลัด
ทุกทา่ นจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของธรรมชาติสองข้างทาง
พิพิธภัณฑ์สงคราม

อาหาร
ท่ีพัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
TTC Ngoc Lan Dalat Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า

พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - บ้านเพี้ยน - เจดีย์มังกร - หุบเขาแห่งความรัก

วันที่ 3

พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - บ้านเพี้ยน - เจดีย์มังกร - หุบเขาแหง่ ความรัก
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

หลังอาหารเช้า นำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองดาลัด
เช่น วัดตรัคลาม วังฤดูร้อนของของกษัตรยิ ์ เบ๋าได๋ สวนดอกไม้เมืองหนาว
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ เช่น เครซี่เอาส์ หบุ เขาแห้งความรัก
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร
ที่พัก

สถานที่ท่องเที่ยว

นมัสการพระพุทธรปู ที่ วัดตรัคลาม Truc Lam Monastery สร้างขึ้นบนเนนิ เขา
สัมผัสบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาว
ชว่ งขากลับลงมา นั่งเคเบ้ ลิ คาร์ สัมผัสความงามของธรรมชาติ ทะเลสาบ
และขุนเขาจากกระเช้าสู่ด้านลา่ ง
วังฤดูร้ อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ กษัตรยิ ์ องค์สุดท้ายของเวียดนาม
ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว Flower Park ใจกลางเมืองดาลัด
บ้านเพ้ ยี น Creazy House บ้านสไตล์แปลกๆ ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธ บิ ดี
คนที่ 2 ของเวียดนาม
หุบเขาแห่งความรั ก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนยิ มสำหรับชาวเวียดนามที่พากันมาปิกนกิ
ชมทะเลสาบและสวนดอกไม้
ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
TTC Ngoc Lan Dalat Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 4

ดาลัด - เจดีย์มังกร - น้ำตกดาตันลา - ฟานเทียด
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารนำ ไหว้พระที่วัดมังกร แวะชมความงามของน้ำตกดาตันลา
กอ่ นเดินทางสมู่ ุยเน้
เดินทางตอ่ ยัง มุยเน่ ฟานเทียด ระหวา่ งการเดินทาง
ทิวทัศน์สองข้างทางจะเป็นธรรมชาติป่าเขาที่สวยงามและบางชว่ งจะเป็นไรก่ าแฟ
ใช้เวลาการเดินทาง 4 - 5 ชั่วโมง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

Chua Linh Phuoc วัดนกิ าย เก๋าได๋ ศาสนาพทุ ธนกิ ายเซน ซึ่ง ตกแตง่ วัด
และเจดีย์ด้วยศิลปะเซรามิค อย่างสวยงาม
น้ำตกดาตันลา Datanla
Waterfall น้ำตกไมใ่ หญม่ ากแตม่ ีความสวยงามพร้อมสนกุ สนานกับการนัง่ รถรางสนู่ ้
ำตกดัานล่างหบุ เขา
สัมผัสวิถีของชาวประมงกันที่ ฟานเทียต ฮาร์เบอร์ Phan Thiet
Harbor อีกหนึง่ จดุ ทอ่ งเที่ยวที่ได้รับความนยิ มจากนักทอ่ งเที่ยว
เข้าเช็คอินที่พัก เชิญพักผอ่ นตามอัธยาศัยกอ่ นที่จะอรอ่ ยกับอาหารเย็น
เจดีย์มังกร

อาหาร
ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
The Sea Link Hotel หรอื The Cliff Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 5

ฟานเทียด - สนามบินโฮจิมินห์ - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มุยเน่ เช่น หมู่บ้านชาวประมง ทะเลทรายแดง
ทะลทรายขาว โตรกสตรมี
หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์...
ได้เวลาตามนัดหมายเดินทางสสู่ นามบิน Tan Son Nhat
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
20:10 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 557
21:35 ถึงสนามบินสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ชมวถิ ีชีวิตชาวประมง รวมไปถึงเรอื ประมงนับร้อยๆ
ลำที่พากันกลับเข้าฝั่งมาในตอนเย็น
ทะเลทรายแดง Red Sand Dune สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม
ทะเลทรายขาว White Sand Dune ทะเลทรายที่ใหญท
่ ี่สดุ ของเวียดนาม
หรอื ซาฮารา่ แหง่ เวียดนาม
ลำธารนางฟ้ า Fairly Stream ลำธารสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผา่ นโตรกหน้าผา
สีแดงอมส้ม
ซื้ อของฝากที่ ตลาดเบนถั่น ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบิน
หมบู่ ้ านชาวประมงมุยเน่

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคารท้องถิ่น

ราคานี้รวม

คา่ ที่พัก นครโฮจิมินห์ 1 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าที่พัก เมืองดาลัด 2 คืน
คา่ ที่พัก เมืองมยุ เน่ 1 คืน
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยี มวีซ่าสำหรับผ้ เู ดินทางชาวต่างชาติและผ้ ถู ือเอกสารต่างด้าว
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
ราคาเด็ก

ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ คิด 10 %
ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสรมิ นอนกับผ้ ใู หญ่ 2 ทา่ น คิด 75 %
ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ไมเ่ สรมิ เตียงนอนกับผ้ ใู หญ่ 2 ทา่ น คิด 65 %
ราคาเด็กอายุ ตำ่ กวา่ 6 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ 1 ทา่ น คิด 85 %

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

