 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ บชี 4 วัน 3 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour (บินตรงดาลัด-กลับจากไซงอ่ น)



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ
ตื่นเต้นตื่นตากั บ
เครซี่เฮ้าส์
กระเช้าไฟฟ้ า ขึ้นใหว้พระ
ประวั ติศ าสตร์
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรด์ เิ บ๋าได๋

เยี่ยมชม
หบุ เขาแหง่ ความรัก
ไปรษณยี ์ กลางเวียดนาม
โบสถ์นอร์ทเทอดาม
สนุกสนาน ชิลชิล
ทะเลทรายแดง
ทะเลทรายขาว
โตรกสตรมี
ช้อปสบายๆ
ตลาดเบนถัน




ราคา

รายละเอียด

จำนวนคนเดินทาง

ราค / คน

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

19,500.17,550.15,900.13,800.12,850.3,950.-

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ดาลัด - น้ำตกดาลันทา
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,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+%
C4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng,+Vietnam/@11.
9206835,108.4334561,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0
xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!1m5!1m1!1s0x317114a1a4b93341
:0xf8ce8eb72915c065!2m2!1d108.4487472!2d11.9009489?hl=en

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
ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
ช่วงบ่าย
หลังพักผอ่ น นำเดินทางชมน้ำตกดาทันลา
และอิสระเดินช้อปป้ งิ ในตลาดดาลัดตามอัธยาศัย

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ดาลัด - น้ำตกดาลันทา
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
อิสระช้อปป้ งิ ที่ตลาดเมืองดาลัด
อาหาร

มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

Ngoc Lan Hotel โรงแรมระดั บ 4* Deluxe

วันที่ 2

ดาลัด - เขาลังเบียง - ดาลัดซิต้ ที ั วร์
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng,+Viet
nam/Lang+Biang+Peak,+L%E1%BA%A1c+D%C6%B0%C6%A1ng+District,+L%C3%A2m+
%C4%90%E1%BB%93ng,+Vietnam/@11.9930427,108.4016007,13z/data=!3m1!4b1!4m13!
4m12!1m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9
404192!1m5!1m1!1s0x31710cd23d4737f7:0xf4c7a6fbf760bc6b!2m2!1d108.4402108!2d12.
0467251?hl=en

วันที่ 2

ดาลัด - เขาลังเบียง - ดาลัดซิต้ ที ั วร์
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวเขาลังเบียง ซึ่งเปรยี บเสมือนหลังคาเมืองดาลัด
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองดาลัด เชน่ หมบู่ ้ านเผา่ ลัท Mong Mo Hill
สวนดอกไม้เมืองหนาว เครซี่เฮ้าส์ ก่อนที่จะอิสระตามอัธยาศัย
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
หมู่บ้านเผ่าลั ท หรอื Lat Village หรอื ชาวบ้านท้องถิ่นเรยี กอีกชื่อหนึง่ วา่ หมบู่ ้ านไก่
เพราะวา่ เมื่อเดินทางมาถึงที่แหง่ นี้เราก็จะได้เหน็ อนสุ าวรยี ์ รปู ไก่ ตั้ งอยดู่ ้ านหน้าหมบู่ ้ าน
ที่หมู่บ้านแหง่ นี้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้เข้ามารว่ มชมวิถีชีวิตอันเรยี บง่ายของชาวเวีย
ดนามในหมู่บ้านเล็ก ๆ แหง่ นี้ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น ผ้าหม่
สินค้าจากผ้าคอตตอน และไวน์ข้าว เป็นต้น
Mong Mo Hill เป็นลักษณะสวนสาธารณะที่มีธรรมชาติอันสวยงาม
มีดอกไม้นานาชนดิ สีสรรสวยงาม
พร้อมรสี อร์ทที่พักไว้อำนวยความสะดวกแกน่ ั กทอ่ งเที่ยว
ซึ่งกอ่ นหน้านี้ เป็นสถานที่ที่หนมุ่ สาวนัดมาพลอดรักกัน ภายในสวนแบง่ เป็นหลายโซน
เชน่ stone inserts ﬂoral art, gold waterfall, lakes, restaurants, sport zones,
leisure centers and souvenir shops ที่นา่ สนใจคือสนามกอล์ฟ 9 หลมุ visitors can
play mini golf in all 9 holes with very reasonable prices for all
ages พลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวดาลัด

วันที่ 2

ชม สวนดอกไม้ เม ืองหนาว Flower Park
ดาลัด - เขาลังเบเมียืองงดาล
- ดาล
้ ที ั วร์
ั ดไดั ด้ รซั บิตการขนานนามว
่าเป็นเมืองดอกไม้
เพราะเมืองแหง่ นี้ข้ ึนชื่อเรือ่ งสีสรรของดอกไม้อันสวยงาม
เป็นสวนดอกไม้ที่ตั้งอยใู่ จกลางเมืองดาลัด
และทา่ นจะพบกับพรรณไม้นานาชนดิ ไมว่ า่ จะเป็น ไม้ยืนต้น กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
กวใา่ 300 สายพันธ์ ซึ่งจะผลัดกันออกดอก ทำให้ไมว่ า่ เราจะไปเที่ยวชว่ งใหน
ก็สามารถเหน็ ความสวยงามของดอกไม้อยเู่ สมอ
Crazy House เปน็ สถานที่ไมค่ วรพลาดที่จะชมเมื่อมาเยือนดาลัด บ้านสไตล์แปลกๆ
โดยฝีมือลูกสาวประธานาธบิ ดี คนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งจบสถาปัตยกรรมจากฝรัง่ เศส
แล้วได้แรงบันดาลใจ ที่จะสร้างบ้านทรงแปลกๆ เป็นโพรงต้นไม้ หน้าคน
ตั้ งอยู่อยู่บนเนนิ เขา ซึ่งสามารถชมวิวเมืองตากอากาศดาลัดได้ด้วย
สถานีรถไฟดาลั ด สถานรี ถไฟแหง่ นี้ไมไ่ ด้เปิดใช้บรกิ ารแล้ว
แตเ่ ปิดเป็นหนึง่ สถานที่ทอ่ งเที่ยวให้เข้าเยี่ยมชมได้
เข้าสตู่ ั วอาคารของสถานกี ็จะพบกับห้องขายตั ๋ วสมัยกอ่ น ดูมีมนต์ขลัง
หาชมได้ยากในปัจจบุ ั น และเดินเข้าไปก็จะพบกับหัวรถจักรสมัยกอ่ น
จอดเทียบชานชาลารอให้นักทอ่ งเที่ยวมาถา่ ยรปู
อิสระเดินชม และ ช้อปตลาดดาลั ด ภาพโดยรวมของตลาดก็คล้ายๆ
บ้านเราสินค้าหลากหลาย อาหารการกินมีเยอะมากเช่นกัน หลักๆ จะเป็นผลไม้
และที่นเ่ี ป็นเมืองที่อากาศเย็นทั้ งปี ก็จะมีพวกเสื้อหนาว หมวกไหมพรม ผ้าพันคอ
เป็นต้น ให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

Ngoc Lan Hotel โรงแรมระดั บ 4* Deluxe

วันที่ 3

ดาลัด - Cricket Farm - โรงงานผลิตไวน์จากข้าว - เจดีย์ ลินซอน -มุยเน่
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng,+Viet
nam/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%99%E
0%B9%89+Phan+Thiet,+B%C3%ACnh+Thu%E1%BA%ADn+Province,+Vietnam/@11.4366
375,108.0979466,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0xad5
f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!1m5!1m1!1s0x31768e4c7f7c96b5:0x1a
406b72c1020724!2m2!1d108.2871837!2d10.9332105?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารนำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวก่อนเดินทางสู่มุยเน่ เช่น Cricket Farm
หรอื ฟาร์มจิ้งหรดี ชมโรงงานผลิตไวน์จากข้าว เจดีย์ ลินซอน Linh Son Pagoda
ช่วงบ่าย
เดินทางตอ่ ยัง มุยเน่ ฟานเทียด ระหวา่ งการเดินทาง
ทิวทัศน์สองข้างทางจะเป็นธรรมชาติป่าเขาที่สวยงามและบางชว่ งจะเป็นไรก่ าแฟ
ใช้เวลาการเดินทาง 4 - 5 ชั่วโมง

วันที่ 3

ดาลัด - Cricket Farm - โรงงานผลิตไวน์จากข้าว - เจดีย์ ลินซอน -มุยเน่
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
Cricket Farm หรอื ฟาร์ม จิ้ง หรีด นำชมการเลี้ยงจิ้งหรดี
พร้อมชิมรสชาดของจิ้งหรดี เวียดนามทอด
ไกล้กันนำชมโรงงานผลิตไวน์จากข้าว เมื่อชมขบวนการผลิตเสรจ็ จะมีตัวอยา่ งให้นัก
ทอ่ งเที่ยวชิม โดยผลผิตนั้ นจะมีแอลกอฮอล์อยู่ 3 ระดับ คือ 60 50 และ 20 ดีกรี
ชม ชมโรงงานผลิตไวน์จากข้าวที่นจ่ี ะไม่เหมือนที่เคยชมในจีน
เขาจะนำชมวิธกี ารผลิตตั้ งแต่ต้นจนจบออกมาเป็นสินค้าเลย
ชมเสรจ็ ใครใครซ่ ้ อื ก็อิสระตามอัธยาศัย
ชม เจดีย์ ลินซอน Linh Son Pagoda
เป็นวัดที่อยบู่ นเนนิ เขาเมื่อขึ้นไปด้านบนวัดแล้วนอกจากไหว้พระทำบุญแล้ว
เรายังสามารถมองเหน็ วิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองดาลัดด้วย
และยังเยี่ยมชมไรช่ าและกาแฟของทางวัดด้วย
Lam Dong Museum
หรอื พิพิธภั ณฑ์ชนเผ่า ตั้ งอยู่หา่ งจากตลาดเมืองดาลัดประมาณ 3 กิโลเมตร
เป็นที่แสดงวัตถู วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของ Lamdong province
โดยเฉพาะภายในตัวอาคารแบง่ ออกเป็น 9 โซน ขั้ นตอนของประวัติศาสตร์;
วัตถุทางโบราณคดี, รปู แบบที่พักอาศัย,เครือ่ งมือสำหรับลา่ สัตว์,
หมบู่ ้ านหัตถกรรมแบบดั้ งเดิม,
การแตง่ กายแบบดั้ งเดิม,เทศกาลประเพณแี ละวัตถุของทั้ งสองต้านทานสงคราม..
เป็นอีกหนึง่ สถานที่ที่เมื่อมาเยือนดาลัดแล้วไมค่ วรพลาด
ช่วงบ่าย
เมื่อเดินทางถึงเมืองฟานเทียต สัมผัสวิถีของชาวประมงกันที่ ฟานเทียต
ฮาร์เบอร์ Phan Thiet Harbor อีกหนึง่ จุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนยิ มจากนักท่องเที่ยว
ไม่แพ้ท่อี ่นื ๆ โดยเรอื นั้ นตั้ งอยู่บรเิ วณอยู่ท่ปี ากแม่น้ำคาตี
เป็นจุดศูนย์รวมของเหลา่ เรอื ประมงนำหลายร้อยลำ
นับวา่ เป็นจุดนัดพบที่สำคัญของเหลา่ ชา่ งภาพที่ต้อง
การเก็บภาพอันงดงามเหลา่ เรอื ประมงที่มีมากมายสุดลูกหลู ูกตา

เข้าเช็คอินที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนที่จะอรอ่ ยกับอาหารเย็น
วันที่ 3 มื้อเช้า
อาหาร
ดาลัด - Cricketห้อFarm
- โรงงานผลิตไวน์จากข้าว - เจดีย์ ลินซอน -มุยเน่
งอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคารท้องถ่นิ

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
The Cliff Hotel โรงแรมระดับ 4* Deluxe

วันที่ 4

ฟานเทียด - โฮจิมินห์ - กรงุ เทพฯ
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A
2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%89+Phan+Thiet,+B%C3%ACnh+Thu%E1%BA%ADn
+Province,+Vietnam/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AE
%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9
%8C+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/@10.864543,106.9030284,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4
m12!1m5!1m1!1s0x31768e4c7f7c96b5:0x1a406b72c1020724!2m2!1d108.2871837!2d10.93
32105!1m5!1m1!1s0x317529292e8d3dd1:0xf15f5aad773c112b!2m2!1d106.6296638!2d10.
8230989?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มุยเน่ เช่น หมู่บ้านชาวประมง ทะเลทรายแดง
ทะลทรายขาว โตรกสตรมี
ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสกู่ รุง โฮจิมินห์ ...
ได้เวลาตามนัดหมายเดินทางสสู่ นามบินTan Son Nhat
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
00:00 ออกเดินทางสกู่ รงุ เทพฯ โดยสายการบิน...
00:00 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ /สนามบินดอนเมืองโดยสวัสด์ ิภาพ

วันที่ 4

ฟานเทียด - โฮจิมินห์ - กรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ชม หมู่บ้านชาวประมงมุย เน่ ชมวิถีชีวิตชาวประมง รวมไปถึงเรอื ประมงนับร้อยๆ
ลำที่พากันกลับเข้าฝั่งมาในตอนเย็นและยังมีเรอื กระด้ง ซึ่งเป็นเรอื ประมงพื้ นบ้านของ
ชาวบ้านที่เหน็ ได้ที่เมืองนี้ ด้วย
ชมความงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand
Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่อื เสียงและอยู่ใกล้ชายทะเลเม็ดทรายสีแดงละเอียด
สนกุ สนานกับเด็กๆชาวเวียดนามที่มาชวนเล่นสกีบก
สัมผัสความยิ่งใหญข่ อง ทะเลทรายขาว (White Sand Dune)
ทะเลทรายที่ใหญท่ ี่สุดของเวียดนาม หรอื ซาฮารา่ แหง่ เวียดนาม
ชมลำธารนางฟ้ า Fairly
Stream ลำธารสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผา่ นโตรกหน้าผาไปยังทะเล
ดินในบรเิ วณลำธารที่น้ำไหลผา่ นไปมีลักษณะเนื้อละเอียด สีแดงอมส้ม

อาหาร

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ก่อนได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่กรงุ โฮจิมินห์
หากมีเวลาให้ทา่ นได้แวะซื้อของฝากที่ตลาดเบนถั่น กอ่ นที่จะเดินทางสู่สนามบิน
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคารท้องถิ่น

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
คา่ ที่พัก 3 คืน
คา่ อาหารตามโปรแกรม การเดินทาง
คา่ รถรับสง่ สนามบิน,ทอ่ งเที่ยวตามโปรแกรม

ค่าธรรมเนยี มการเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
ค่าบรกิ าร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
คา่ ระวางน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
คา่ ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯล
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
ราคาสำหรับเด็ก
ราคาเด็กอายุ ตำ่ กวา่ 2 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ คิด 10 %
ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสรมิ นอนกับผ้ ใู หญ่ 2 ทา่ น คิด 75 %
ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสรมิ เตียงนอนกับผ้ ใู หญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
ราคาเด็กอายุ ตำ่ กวา่ 6 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ 1 ทา่ น คิด 85 %
หมายเหต:ุ
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/vietnam/517

