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เวียดนามใต้...ดาลัด ฟานเทียต มุยเน่
เสาร์ที่ 16 - พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (5 วัน 4 คืน)

ดาลัด สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม ตั้งอยูท
่ ่ามกลางขุนเขาปกคลุมด้วยทิวสน
ทะเลสาบอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี
เที่ยวมุยเน่ชมทะเลทรายสีขาว เเละหาดทรายเเดง เยือนนครโฮจิมน
ิ ห์
ชมโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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01. วันแรกของการเดินทาง
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กรุงเทพฯ – โฮจิมน
ิ ห์ – มุยเน่

05.30 น. พร้ อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ การบินไทย (Row D) เจ้ าหน้ าที่ชยั ทัวร์ คอยอานวยความสะดวก
07.35 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 550 (1.5 ชม.)
09.05 น. ถึง สนามบินโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านขึ ้นรถโค้ ชปรับอากาศ
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองฟานเทียต (Phan Thiet) เมืองหลวงของจังหวัดบิ่นถ่วน ทางตอนใต้ ของประเทศเวียดนาม แล้ วเดินทางต่อสู่
เมืองมุยเน่ (Muine) สาเนียงเวียดนามออกว่า “หมุยแหน่” เป็ นเมืองตากอากาศเล็กๆ ริ มทะเลที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
อาหารคา่ ทีโ่ รงแรม
ที่พกั ANANTARA MUI NE RESORT (5*) หรื อเทียบเท่า
02. วันที่สองของการเดินทาง

มุยเน่ – ดาลัด

อาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางไปชม สันทรายขาว (White Sand Dunes) เป็ นสันทรายขนาดใหญ่ ที่เกิดจากกระแสลมลมพัดพาทรายขึ ้นมาบนฝั่ ง
เป็ นวัฏจักรวนเวียนมาหลายล้ านปี จนเกิดสันทรายขาวละเอียดเป็ นบริ เวณกว้ างสุดลูกหูลกู ตา (รวมนัง่ รถชมทะเลทราย)
เดินทางสู่ สันทรายแดง (Red Sand-Dunes) ชมความงามของเม็ดทรายสีแดงอ่อนส่องประกายสะท้ อนแสงอาทิตย์ เนินทรายนี ้
จะเปลี่ยนรู ปร่ างไปตามกระแสลมลมที่พดั ผ่าน เปรี ยบเทียบความงามกับสันทรายขาว จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ซุ่ยเทียน
(Fairy Stream) ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายแพะเมืองผี แต่มีลาธารไหลผ่าน เพลิดเพลินกับการเดินท่องน ้าชมทัศนียภาพสองข้ างทาง
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางผ่านชมหมูบ่ ้ านชาวประมง ชื่นชมวิถีชีวิตพื ้นบ้ าน แวะถ่ายภาพกับเรื อกระด้ งทรงกลมเอกลักษณ์เฉพาะ มุง่ หน้ าสูเ่ มือง
ดาลัด (150 กม. // 4 ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขา ที่ถกู ขนานนามว่า Le Petit Paris หรื อปารี สน้ อย ซึง่ ชาวยุโรปคนแรก
ที่ค้นพบคือ Dr. Alexandre Yersin เมื่อปี ค.ศ.1893 ตังอยู
้ ท่ ี่ความสูง 1,500 เมตรจากระดับน ้าทะเล ทาให้ อากาศเย็นสบาย
ตลอดปี
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั DALAT PALACE HERITAGE HOTEL (5*) หรื อเทียบเท่า (พัก 2 คืน)
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03. วันที่สามของการเดินทาง
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เที่ยวดาลัด – น้าตกดาตันดา

อาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านชม สวนไม้ ดอกดาลัด (Dalat Flower Gardens) เป็ นสถานที่รวบรวมพรรณไม้ มากมายหลายชนิด ทังไม้
้ ดอก ไม้ ประดับ
ไม้ ต้น และกล้ วยไม้ มีทงกล้
ั ้ วยไม้ สายพันธุ์แท้ และลูกผสม ซึ่งกล้ วยไม้ ตดั ดอกทังหมดที
้
่อยู่ในเวียดนามส่งไปจากเมืองดาลัดทังสิ
้ ้น
และยังมีจาพวกผักเมืองหนาว นับเป็ นแหล่งพืชผักผลไม้ ที่อดุ มสมบูรณ์ที่สดุ ของเวียดนาม
นาท่านนั่งกระเช้ าลอยฟ้า (Cable car) ชมทัศนียภาพของเทือกเขาอันเขียวชอุม่ ที่มีต้นสนปกคลุมหนาแน่นเขียวขจี และตัวเมือง
ดาลัดจากมุมสูงเป็ นภาพที่นา่ ประทับใจมิร้ ูลมื
นาชม ตาหนักฤดูร้อนจักรพรรดิเบ๋ าได่ (Bao Dai’s Summer Palace) ซึ่งเป็ นจักรพรรดิองค์สดุ ท้ ายของเวียดนาม ตาหนักฯ
แห่งนี ้ได้ รับการออกแบบและปลูกสร้ างอยูใ่ ต้ ร่มเงาของทิวสนใหญ่ เริ่ มก่อสร้ างเมื่อปี พ.ศ.2476 ใช้ เวลาก่อสร้ างถึง 5 ปี ภายในตัว
ตาหนักมีห้องภาพของพระเจ้ าเบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิ ดา และมีห้องสาหรับทรงงาน หลังจากจักรพรรดิเบ๋าได่ไปพานักยัง
ประเทศฝรั่งเศส ตาหนักแห่งนี ้จึงกลายเป็ นที่พกั ของเจ้ าหน้ าที่พรรคคอมมิวนิสต์
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาท่านนั่ งรถรางสไลเดอร์ สู่ นา้ ตกดาตันลา (Datanla Weterfall) เป็ นน ้าตกขนาดกลางแต่มีความงดงามยิ่งนัก เนื่องจาก
สภาพแวดล้ อมต่างๆที่เกื ้อหนุนกันทาให้ ที่นี่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนวันละไม่น้อย
นาชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย (Hydarngea Garden) ขนาดใหญ่ปลูกลดหลัน่ เป็ นขันบั
้ นได สวยสดงดงามยิ่ง
อาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร

04.) วันที่สี่ของการเดินทาง

ดาลัด–โฮจิมินห์ซิตี้

อาหารเช้ าที่โรงแรม
ชม เครซี่เฮ้ าส์ (Cazy House) หรื อที่เรี ยกว่า “บ้ านเพี ้ยน” เป็ นบ้ านที่มีถาปั ตยกรรมแปลกๆ ซึ่ง บ้ านประหลาดหลังนี ้เป็ นของ
มาดาม Hang Nga ลูกสาวของรองอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ที่ยิ่งสร้ างก็ยิ่งแปลกไปเรื่ อยๆ
ชมโบสถ์ คริตส์ Evangelical Church ตังอยู
้ บ่ นเนินเขาในย่านใจกลางเมือง เป็ นโบสถ์สชี มพูอมส้ ม มองเห็นได้ ชดั เจนจากทุกมุม
ของเมือง และเป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองนี ้ด้ วย สร้ างขึ ้นเมือ่ ปี ค.ศ.1940 เป็ นโบสถ์ของชาวคริ สต์โปแตสแตนท์ และโดดเด่น
ในด้ านการก่อสร้ าง และตกแต่งสไตล์ตะวันออก
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นาชมทะเลสาบซวนเฮือง ( Xuan Huong Lake) ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองดาลัด ในยุคอาณานิคมทะเลสาบแห่งนี ้ เป็ นส่วนหนึง่ ของ
สนามกอล์ฟสวยที่สดุ ของเวียดนาม ปั จจุบนั เป็ นสถานที่พกั ผ่อนของชาวเมืองดาลัด
นาท่านสูส่ นามบิน
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16.55 น. เดินทางโดย Jetstar Pacific Airlines เที่ยวบิน BL 351 ( 0.50 นาที)
17.45 น. ถึง สนามบินโฮจิมินห์ซติ ี ้ นาท่านขึ ้นรถโค้ ชปรับอากาศ
อาหารคา่ ที่ภตั ตาคาร
ที่พกั HOTEL DES ARTS SAIGON MGALLERY COLLECTION (5*) หรื อเทียบเท่า
05.) วันที่ห้าของการเดินทาง

โฮจิมินห์ซิต–ี้ กรุงเทพฯ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางไปชม โบสถ์ นอร์ ธเทอร์ ดาม (Noter Dame) สร้ างขึ ้นในสมัยฝรั่งเศสที่เข้ ามาปกครองเวียดนาม เดิมมีโบสถ์อยู่ก่อน
แล้ วแต่ค่อนข้ างเล็ก ไม่แข็งแรง และชารุ ดทรุ ดโทรมมาก จึงสร้ างโบสถ์ คริ สต์ศิลปะโกธิ คที่สวยงามขึ ้นมาใหม่ และแล้ วเสร็ จในปี
ค.ศ.1880 ส่วนรู ปแกะสลักพระแม่มารี นามาจากกรุ งโรมเมื่อปี ค.ศ.1959 ปั จจุบนั นับว่าเป็ นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สดุ ในเมืองโฮจิมินห์
ใกล้ กบั โบสถ์เป็ นที่ ทาการไปรษณีย์โบราณ ตัวอาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมยุโรปที่สวยงาม ซึง่ ปั จจุบนั ก็ ยงั เปิ ดทาการอยู่
ชม วัดเทียนเห่ า เป็ นวัดจีนที่สร้ างขึ ้นโดยพุทธศาสนิกชนชาวกวางตุ้งเมื่อปลายศตวรรษที่ 18 เพื่อแสดงความขอบคุณที่เจ้ าแม่
คุ้มครองพวกตนให้ ผา่ นการเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลมาได้ อย่างปลอดภัย
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ชม พิพิธภัณฑ์ สงคราม (War Museum) เป็ นสถานที่จดั แสดงภาพและอาวุธในการทาสงคราม มี รถถัง รถหุ้มเกาะ เครื่ องบินทิ ้ง
ระเบิด และคุกจาลอง เพื่อเป็ นการเตือนสติถึงความโหดร้ ายของสงคราม
ชม ทาเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใต้ (Reunification Palace) ซึง่ ในอดีตนันเป็
้ นสถานที่ทางานของประธานาธิบดี มีห้องใต้
ดินซึง่ เป็ นกองบัญชาการในช่วงที่มีศกึ สงคราม มีดาดฟ้ าเป็ นลานจอดเฮลิคอปเตอร์
ช้ อปปิ ง้ สินค้ าต่างๆ ที่ ตลาดเบ็นถ่ าน (Ben Thanh Market) ซึง่ ตลาดนี ้เป็ นศูนย์รวมสิง่ ของต่างๆ ในเมืองโฮจิมินห์
บริ การเฝอร้ อนๆ
นาท่านสูส่ นามบินนครโฮจิมินห์ซติ ี ้
20.50 น. เดินทางโดย เทีย่ วบินที่ TG 557 (1 ชม. 25 นาที)
22.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กาหนดการนี ้อาจเปลีย่ นแปลงบ้ างตามเหตุการณ์และความเหมาะสมของหมูค่ ณะ
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อัตราค่าบริการ
@ ท่านละ
49,500.- บาท
@ พักเดี่ยวเพิม่ 13,300.- บาท
อัตรานีร
้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
ตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ดาลัด-โฮจิมินห์ โดยสายการบินภายในประเทศ
2. ที่พกั ตามรายการ 5* (พักห้ องละ 2)
3. จัดบริ การอาหารทุกมื ้อตามรายการ
4. นาเที่ยวโดยรถโค้ ชปรับอากาศ พร้ อมค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่
5. ภาษี สนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ ้น (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
6. ประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 75 ปี ขึ ้นไป ความคุ้มครอง 50%
7. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทย และผู้นาทัวร์ จากชัยทัวร์ ดแู ลตลอดรายการ
อัตรานีไ้ ม่รวม
- ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7 %
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิโทรศัพท์ ซักรี ด และมินิบาร์ ฯลฯ
การสารองการเดินทาง
มัดจา ท่านละ 10,000 บาท พร้ อมสาเนาหนังสือเดินทาง ชาระค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือก่อน 15 วัน
กรณีที่ไม่สามารถเดินทาง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง
เอกสารการเดินทาง
หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเหลือการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน

ติดต่อ :
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