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เวียดนามใต้...ดาลัด ฟานเทียต มุยเน่ 

   เสาร์ที่ 16 - พุธที่ 20 กมุภาพันธ์ 2562 (5 วัน 4 คืน) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

ดาลัด สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวยีดนาม ตั้งอยูท่่ามกลางขุนเขาปกคลุมด้วยทิวสน 

ทะเลสาบอากาศเยน็สบายตลอดทัง้ป ี

เที่ยวมุยเน่ชมทะเลทรายสีขาว เเละหาดทรายเเดง เยือนนครโฮจิมนิห์ 

ชมโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม 
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  01. วันแรกของการเดนิทาง                  กรุงเทพฯ – โฮจิมนิห ์– มุยเน่           
 

05.30 น. พร้อมกนัทีส่นามบินสวุรรณภมู ิ  เคาน์เตอร์การบินไทย  (Row D)    เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก 
07.35 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน   TG 550  (1.5 ชม.) 
09.05 น. ถึง สนามบินโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมอืง     น าทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

ออกเดินทางสู ่เมืองฟานเทียต (Phan Thiet) เมืองหลวงของจงัหวดับิ่นถ่วน ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม      แล้วเดินทางตอ่สู ่
เมืองมยุเน ่(Muine)  ส าเนียงเวียดนามออกวา่ “หมยุแหน”่   เป็นเมืองตากอากาศเลก็ๆ  ริมทะเลที่มีช่ือเสยีงโดง่ดงั 

อาหารค า่ทีโ่รงแรม   

ที่พกั    ANANTARA MUI NE RESORT  (5*)   หรือเทียบเทา่ 

 

 02. วันที่สองของการเดินทาง             มุยเน ่– ดาลัด 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
ออกเดินทางไปชม สันทรายขาว (White Sand Dunes)  เป็นสนัทรายขนาดใหญ่ ที่เกิดจากกระแสลมลมพดัพาทรายขึน้มาบนฝ่ัง
เป็นวฏัจกัรวนเวียนมาหลายล้านปี   จนเกิดสนัทรายขาวละเอียดเป็นบริเวณกว้างสดุลกูหลูกูตา  (รวมนัง่รถชมทะเลทราย) 
เดินทางสู ่สันทรายแดง (Red Sand-Dunes)    ชมความงามของเมด็ทรายสแีดงออ่นสอ่งประกายสะท้อนแสงอาทิตย์ เนินทรายนี ้
จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามกระแสลมลมที่พดัผ่าน  เปรียบเทียบความงามกับสนัทรายขาว      จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ซุ่ยเทียน 
(Fairy Stream)  ซึง่มีลกัษณะคล้ายแพะเมืองผี  แตม่ีล าธารไหลผา่น   เพลดิเพลนิกบัการเดินทอ่งน า้ชมทศันียภาพสองข้างทาง    

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

เดินทางผา่นชมหมูบ้่านชาวประมง    ช่ืนชมวิถีชีวิตพืน้บ้าน   แวะถ่ายภาพกบัเรือกระด้งทรงกลมเอกลกัษณ์เฉพาะ   มุง่หน้าสูเ่มือง 
ดาลดั (150 กม. // 4 ชม.)  เมืองตากอากาศเลก็ๆ  ในหบุเขา  ท่ีถกูขนานนามวา่ Le Petit Paris  หรือปารีสน้อย ซึง่ชาวยโุรปคนแรก 
ที่ค้นพบคือ Dr. Alexandre Yersin เมื่อปี ค.ศ.1893   ตัง้อยูท่ี่ความสงู 1,500 เมตรจากระดบัน า้ทะเล  ท าให้อากาศเย็นสบาย 
ตลอดปี  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

ที่พกั   DALAT PALACE HERITAGE HOTEL (5*)  หรือเทียบเทา่ (พกั 2 คืน) 
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 03. วันที่สามของการเดินทาง              เที่ยวดาลัด – น้ าตกดาตนัดา      
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นชม สวนไม้ดอกดาลัด (Dalat Flower Gardens) เป็นสถานท่ีรวบรวมพรรณไม้มากมายหลายชนิด ทัง้ไม้ดอก ไม้ประดบั 
ไม้ต้น และกล้วยไม้ มีทัง้กล้วยไม้สายพนัธุ์แท้และลกูผสม ซึ่งกล้วยไม้ตดัดอกทัง้หมดที่อยู่ในเวียดนามสง่ไปจากเมืองดาลดัทัง้สิน้
และยงัมีจ าพวกผกัเมืองหนาว นบัเป็นแหลง่พืชผกัผลไม้ที่อดุมสมบรูณ์ที่สดุของเวียดนาม  
น าทา่นน่ังกระเช้าลอยฟ้า (Cable car) ชมทศันียภาพของเทือกเขาอนัเขียวชอุม่ ที่มีต้นสนปกคลมุหนาแนน่เขียวขจี  และตวัเมือง
ดาลดัจากมมุสงูเป็นภาพท่ีนา่ประทบัใจมิรู้ลมื 
น าชม ต าหนักฤดูร้อนจักรพรรดิเบ๋าได่ (Bao Dai’s Summer Palace) ซึ่งเป็นจกัรพรรดิองค์สดุท้ายของเวียดนาม  ต าหนกัฯ 
แหง่นีไ้ด้รับการออกแบบและปลกูสร้างอยูใ่ต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่  เร่ิมก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2476 ใช้เวลาก่อสร้างถึง 5 ปี ภายในตวั
ต าหนกัมีห้องภาพของพระเจ้าเบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดา และมีห้องส าหรับทรงงาน หลงัจากจักรพรรดิเบ๋าได่ไปพ านกัยงั
ประเทศฝร่ังเศส ต าหนกัแหง่นีจ้ึงกลายเป็นท่ีพกัของเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร    

น าท่านน่ังรถรางสไลเดอร์ สู่ น า้ตกดาตันลา (Datanla Weterfall) เป็นน า้ตกขนาดกลางแต่มีความงดงามยิ่งนกั เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมตา่งๆที่เกือ้หนนุกนัท าให้ที่น่ีมีนกัทอ่งเที่ยวมาเยือนวนัละไมน้่อย  
น าชมทุ่งดอกไฮเดรนเยยี (Hydarngea Garden) ขนาดใหญ่ปลกูลดหลัน่เป็นขัน้บนัได สวยสดงดงามยิ่ง 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร     
 
 
 
 
 
 

 

 

 04.) วันที่สี่ของการเดินทาง                      ดาลัด–โฮจมิินห์ซิตี้  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ชม เครซี่เฮ้าส์ (Cazy House) หรือที่เรียกว่า “บ้านเพีย้น” เป็นบ้านที่มีถาปัตยกรรมแปลกๆ ซึ่ง บ้านประหลาดหลงันีเ้ป็นของ              
มาดาม Hang Nga ลกูสาวของรองอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ท่ียิ่งสร้างก็ยิ่งแปลกไปเร่ือยๆ  
ชมโบสถ์คริตส์ Evangelical Church ตัง้อยูบ่นเนินเขาในยา่นใจกลางเมือง เป็นโบสถ์สชีมพอูมส้ม มองเห็นได้ชดัเจนจากทกุมมุ
ของเมือง และเป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของเมืองนีด้้วย  สร้างขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1940 เป็นโบสถ์ของชาวคริสต์โปแตสแตนท์ และโดดเดน่
ในด้านการก่อสร้าง และตกแตง่สไตล์ตะวนัออก 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

น าชมทะเลสาบซวนเฮอืง ( Xuan Huong Lake) ตัง้อยูใ่จกลางเมืองดาลดั  ในยคุอาณานคิมทะเลสาบแหง่นี ้ เป็นสว่นหนึง่ของ
สนามกอล์ฟสวยที่สดุของเวียดนาม ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นของชาวเมืองดาลดั 
น าทา่นสูส่นามบิน 
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16.55 น. เดินทางโดย  Jetstar Pacific  Airlines เที่ยวบิน  BL 351 ( 0.50 นาที) 
17.45 น. ถึง สนามบินโฮจิมินห์ซติี ้น าทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศ 
 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร 
   
ที่พกั  HOTEL DES ARTS SAIGON MGALLERY COLLECTION  (5*)  หรือเทียบเทา่  
 

 05.) วันที่ห้าของการเดนิทาง                 โฮจิมินหซ์ิตี–้ กรุงเทพฯ 
  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางไปชม โบสถ์นอร์ธเทอร์ดาม (Noter Dame) สร้างขึน้ในสมยัฝร่ังเศสที่เข้ามาปกครองเวียดนาม เดิมมีโบสถ์อยู่ก่อน
แล้วแต่ค่อนข้างเล็ก ไม่แข็งแรง และช ารุดทรุดโทรมมาก จึงสร้างโบสถ์คริสต์ศิลปะโกธิคที่สวยงามขึน้มาใหม่ และแล้วเสร็จในปี 
ค.ศ.1880 สว่นรูปแกะสลกัพระแม่มารีน ามาจากกรุงโรมเมื่อปี ค.ศ.1959 ปัจจุบนันบัว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สดุในเมืองโฮจิมินห์ 
ใกล้กบัโบสถ์เป็นท่ี ท าการไปรษณีย์โบราณ ตวัอาคารเป็นสถาปัตยกรรมยโุรปที่สวยงาม ซึง่ปัจจบุนัก็ยงัเปิดท าการอยู่ 
ชม วัดเทียนเห่า เป็นวดัจีนที่สร้างขึน้โดยพทุธศาสนิกชนชาวกวางตุ้งเมื่อปลายศตวรรษที่ 18 เพื่อแสดงความขอบคณุที่เจ้าแม่
คุ้มครองพวกตนให้ผา่นการเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลมาได้อยา่งปลอดภยั 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

ชม พิพิธภณัฑ์สงคราม (War Museum) เป็นสถานท่ีจดัแสดงภาพและอาวธุในการท าสงคราม มีรถถงั รถหุ้มเกาะ เคร่ืองบินทิง้
ระเบิด และคกุจ าลอง เพื่อเป็นการเตือนสติถึงความโหดร้ายของสงคราม 
ชม ท าเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใต้ (Reunification Palace) ซึง่ในอดีตนัน้เป็นสถานที่ท างานของประธานาธิบดี มีห้องใต้
ดินซึง่เป็นกองบญัชาการในช่วงที่มีศกึสงคราม มีดาดฟ้าเป็นลานจอดเฮลคิอปเตอร์  
ช้อปปิง้สนิค้าตา่งๆ ท่ี ตลาดเบน็ถ่าน (Ben Thanh Market)  ซึง่ตลาดนีเ้ป็นศนูย์รวมสิง่ของตา่งๆ ในเมืองโฮจิมินห์ 

บริการเฝอร้อนๆ  

น าทา่นสูส่นามบินนครโฮจิมินห์ซติี ้
20.50 น. เดินทางโดย เทีย่วบินท่ี TG 557 (1 ชม. 25 นาที) 
22.15 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ     ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสมของหมูค่ณะ 
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อตัราคา่บรกิาร    

                @ ทา่นละ           49,500.- บาท    
                @ พกัเดี่ยวเพิม่    13,300.- บาท    

 

อตัรานีร้วม 

1.    ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย     
       ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ดาลดั-โฮจิมินห์ โดยสายการบินภายในประเทศ  
2.    ที่พกัตามรายการ 5*  (พกัห้องละ 2) 
3.    จดับริการอาหารทกุมือ้ตามรายการ   
4.    น าเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคา่ธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ี 
5.    ภาษีสนามบิน  และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม) 
6.    ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลทา่นละ 500,000 บาท   

                   -   ผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ75 ปีขึน้ไป ความคุ้มครอง 50% 
         7.    มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูไทย และผู้น าทวัร์จากชยัทวัร์ดแูลตลอดรายการ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 
- คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิโทรศพัท์ ซกัรีด และมินิบาร์ ฯลฯ 

 

การส ารองการเดนิทาง 

                 มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสอืเดินทาง ช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืก่อน 15 วนั  
                 กรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง  

        

เอกสารการเดนิทาง 

หนงัสอืเดินทาง (Passport) มีอายเุหลอืการใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน   
 

 

ติดตอ่ :    เหมียว / ไปร์ท    โทร. 0 2212 8431  ต่อ  122 , 124 

     Line ID: @chaitour       E-mail : outbound@chaitour.co.th     โทรสาร. 0 2211 0119 
 

จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 

 

 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

