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พิมพ์เมื่อ: 29 เม.ย. 2020 16:06

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ตื่นตากับ

ภูเขาลังเบียง หลังคาของเมืองดาลัด
Crazy House บ้านสไตล์แปลกๆ

ประวัติศาสตร์

พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์ เบ๋าได๋
สถานรีถไฟดาลัด สถานรีถไฟเก่า



พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า

ไหว้พระทำบุญ

วัดเส้าหลิน วัดจีนขนานแท้
เจดีย์มังกร วัดนกิาย เก๋าได๋ 

สนุกสนาน ชิลชิล

นัง่รถรางลงชมน้ำตกดาทันลา
เย่ียมหมู่บ้านเผ่าลัท
ช้อปป้ิงท่ีตลาดดาลัด

 ราคา

จำนวนคนเดินทาง ราคา / คน

เดินทาง     2     คน 18,900

เดินทาง     3     คน 15,900

เดินทาง   4 - 5   คน 14,500

เดินทาง   6 - 7   คน 12,500

เดินทาง   8 - 9   คน 11,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินดาลัด - น้ำตกดาทันลา - สวนดอกไม้เมืองหนาว



แผนท่ี 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

รายการเดินท
าง

รายการเดินทาง สามารถเปลียนแปลงได้ตามต้องการ แต่ต้องสรปุก่อนการเดินทาง

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย       

08:30     คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - W
สายการบินเวียดเจ็ท
11:10     ออกเดินทางสู่เมืองดาลัด  เท่ียวบินท่ี VZ 940
12:55     ถึงสนามบิน Lien Khuong International Airport เมืองดาลัด
ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว 
หลังพักผ่อน นำเดินทางชมน้ำตกดาทันลา
และอิสระเดินช้อปป้ิงในตลาดดาลัดตามอัธยาศัย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

เมืองดาลัด  เป็นเสมือนสวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม
เพราะนอกจากอากาศท่ีเย็นสบายแล้วยังมีบรรยากาศก็สวยงามเต็มไปด้วยสวนดอก
ไม้
น้ำตกดาตันลา Datanla Waterfall เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม 
สวนดอกไม้เมืองหนาว Flower Park เป็นสวนดอกไม้ท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองดาลัด  
อิสระช้อปป้ิงท่ีตลาดเมืองดาลัด

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก TTC Ngoc Lan Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินดาลัด - น้ำตกดาทันลา - สวนดอกไม้เมืองหนาว

https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/Datanla+Waterfall,+%25C4%2590%25C3%25A8o+Prenn,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+%25C4%2590%25C3%25A0+L%25E1%25BA%25A1t,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/@11.9206835,108.4334561,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!1m5!1m1!1s0x317114a1a4b93341:0xf8ce8eb72915c065!2m2!1d108.4487472!2d11.9009489?hl=en
http://ngoclan.ttchotels.com/en/


วันท่ี 2
ดาลัด - เขาลังเบียง - Crazy House - วังท่ี 1 กษัตรย์ิเบาใด๋ - หุบเขาแห่งความรัก

แผนท่ี 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

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวเขาลังเบียง ซึ่งเปรยีบเสมือนหลังคาเมืองดาลัด 
เครซี่เฮ้าส์     
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองดาลัด เช่น  วังกษัตรย์ิเบาใด๋
 หบุเขาแหง่ความรัก ก่อนท่ีจะอิสระตามอัธยาศัย

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

ภูเขาลังเบียง เป็นเสมือนหลังคาของเมืองดาลัด
เพราะจากยอดเขามองลงมาจะเหน็เมืองดาลัดโดยรอบ 
บ้านเพ้ียน Crazy House  เป็นสถานท่ีไม่ควรพลาดท่ีจะชมเม่ือมาเยือนดาลัด
บ้านสไตล์แปลกๆ โดยฝีมือลูกสาวประธานาธบิดี คนท่ี 2 ของเวียดนาม
วังกษัตรย์ิเบาใด๋  King Palace กษัตรย์ิองค์สุดท้ายของเวียดนาม
หุบเขาแห่งความรัก  ปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวขนาดใหญ่
มีสวนดอกไม้สวยงามมากมาย พรัอมสะพานท่ีสูงข้ามหบุเขากำลังก่อสร้าง
อิสระเดินชม และ ช้อปตลาดดาลัด 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก TTC Ngoc Lan Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/Lang+Biang+Peak,+L%25E1%25BA%25A1c+D%25C6%25B0%25C6%25A1ng+District,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/@11.9930427,108.4016007,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!1m5!1m1!1s0x31710cd23d4737f7:0xf4c7a6fbf760bc6b!2m2!1d108.4402108!2d12.0467251?hl=en
http://ngoclan.ttchotels.com/en/


วันท่ี 3
หมู่บ้านดอกไม้วันทัญ (Van Thanh Flower Village) - น้ำตกช้าง (Elephant waterfall
)- พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า - สวนดอกไฮเดรนเยยี

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng,+Viet
nam/Cam+ly+waterfall,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+5,+Dalat,+L%C3%A2m+%C4%90%
E1%BB%93ng,+Vietnam/@11.9389187,108.421107,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1
m1!1s0x317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!1m5!
1m1!1s0x31716cd1aba5dad1:0x10e51bbe0da13185!2m2!1d108.4189143!2d11.9420434?
hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว หมู่บ้านดอกไม้วันทัญ (Van Thanh Flower Village)
, น้ำตกช้าง ,Me Linh Coffee Garden , Fresh Garden      
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อในเมืองดาลัด เช่น เจดีย์ลินห์ ซอน 
พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า   ก่อนท่ีทุกท่านจะเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

หมู่บ้านดอกไม้วันทัญ  Van Thanh Flower Village เป็นหมู่บ้านท่ีปลูกดอกไม้
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดาลัด 80% ของปรมิาณท้ังหมด 
น้ำตกช้าง Elephant
waterfall เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่ได้รับประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติระดับประ
เทศ ของเวียดนาม
Me Linh Coffee Garden  นัง่ดื่มกาแฟชมวิวมีจุดถ่ายรปูท่ีสวยงาม 
Fresh Garden  สถานท่ีท่องเท่ียวแหง่ใหม่ของดาลัด 
พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า หรอื Lam Dong Museum 
สวนดอกไฮเดรนเยีย เป็นสวนดอกไม้ท่ีมีดอกไฮเดรนเยีย
 สีสันสวยสดใสเบ่งบานสะพรัง่ไปท่ัวสวน
และเป็นอีกหนึง่สัญญาลักษณ์ของเมืองดาลัดท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองแห่
งนี้  ให้ท่านได้ เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามนีไ่ว้เป็นท่ีระลึกอย่างเต็มอิ่ม
อิสระตามอัธยาศัย 

https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/Cam+ly+waterfall,+Ph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng+5,+Dalat,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/@11.9389187,108.421107,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!1m5!1m1!1s0x31716cd1aba5dad1:0x10e51bbe0da13185!2m2!1d108.4189143!2d11.9420434?hl=en


อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก TTC Ngoc Lan Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
หมู่บ้านดอกไม้วันทัญ (Van Thanh Flower Village) - น้ำตกช้าง (Elephant waterfall
)- พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า - สวนดอกไฮเดรนเยยี

วันท่ี 4
เจดีย์มักร - สนามบินดาลัด - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี 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 ชมวัดมังกร เมืองดาลัด จนได้เวลานัดหมาย
11:00   เดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
13:35   เหนิฟ้าจากสนามบินดาลัด โดยสายการบินเวียดเจ็ท  เท่ียวบินท่ี VZ 941
15:20   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว           

เจดีย์มังกร Chua Linh Phuoc วัดนกิาย เก๋าได๋ ศาสนาพุทธนกิายเซน ซึ่ง ตกแต่งวัด
และเจดีย์ด้วยศิลปะเซรามิค อย่างสวยงาม
ก่อนท่ีจะเดินทางสู่ Lien Khuong International Airport เมืองดาลัด

อาหาร เช้า     ห้องอาหารโรงแรม

http://ngoclan.ttchotels.com/en/
https://www.google.co.th/maps/dir/Dalat,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/Lien+Khuong+Airport+(DLI),+QL20,+%25C4%2590%25E1%25BB%25A9c+Tr%25E1%25BB%258Dng,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/@11.8434442,108.3494845,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x317112fef20988b1:0xad5f228b672bf930!2m2!1d108.4583132!2d11.9404192!1m5!1m1!1s0x317141249ae0d637:0x61416ec49780d4f8!2m2!1d108.36818!2d11.750342?hl=en


ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรม จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
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

เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ คิด 10 %  
เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 %

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/vietnam/989

https://www.atsiamtour.com/vietnam/989
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