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ญาจาง ดาลดั  

   เดนิทาง : อาทติยท์ี ่19 - พธุที ่22 มกราคม 2563 (4 วนั 3 คนื) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01. วันแรกของการเดนิทาง           กรุงเทพฯ – ญาจาง - ดาลัด 

08.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  เคาน์เตอร์สายการบิน  Bangkok  Airways  (Row F )  ประต ู3     
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก 

10.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  PG 993  (1 ชม. 50 นาที)  
12.10 น. ถึงสนามบิน Cam Ranh  เมืองญาจาง หรือ Nha Trang จงัหวดัคัญ้ฮหว่า  เป็นเมืองที่มีชายหาด และทะเลท่ีสวยงาม 
เหมาะแก่การด าน า้ชมส่ิงมีชีวิตใต้ท้องทะเลเป็นท่ีสดุ  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
น าท่านขึน้รถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองดาลดั (Dalat / 134 กม.  3 ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหบุเขา ทีถ่กูขนานนามว่า  

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

ญาจาง เมอืงตากอากาศขึ้นชื่อ ริเวยีร่าแห่งเอเชยีใต้ 

ดาลดั สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวยีดนาม ตั้งอยูท่่ามกลางขุนเขาปกคลุมด้วยทิวสน 

ทะเลสาบอากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี 

หอโพนาการจ์าม  ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาณาจักรจาม  
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Le Petit Paris  หรือปารีสน้อย ซึง่ชาวยโุรปคนแรกที่ค้นพบคือ Dr. Alexandre Yersin เมื่อปี ค.ศ.1893   ตัง้อยู่ที่ความสงู 1,500  
เมตรจากระดบัน า้ทะเล  ท าให้อากาศเย็นสบาย  น าท่านขึน้รถโค้ชปรับอากาศ 

อาหารค า่ (ตามอธัยาศยั)   

ทีพ่กั   DALAT PALACE  HOTEL ( 5*) หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน) 
 

 02. วันที่สองของการเดินทาง            เที่ยวเมืองดาลัด 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าชม ต าหนักฤดูร้อนจักรพรรดิเบ๋าได่ (Bao Dai’s Summer Palace) ซึ่งเป็นจกัรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม  ต าหนักฯ 
แห่งนีไ้ด้รับการออกแบบและปลกูสร้างอยู่ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่  เร่ิมก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2476 ใช้เวลาก่อสร้างถึง 5 ปี ภายในตวั
ต าหนักมีห้องภาพของพระเจ้าเบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดา และมีห้องส าหรับทรงงาน หลังจากจกัรพรรดิเบ๋าได่ไปพ านักยัง
ประเทศฝร่ังเศส ต าหนกัแห่งนีจ้ึงกลายเป็นท่ีพกัของเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ 
น าชม เครซี่เฮ้าส์ (Cazy House) หรือที่เรียกว่า “บ้านเพีย้น” เป็นบ้านที่มีถาปัตยกรรมแปลกๆ ซึ่ง บ้านประหลาดหลงันีเ้ป็นของ              
มาดาม Hang Nga ลกูสาวของรองอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ท่ียิ่งสร้างก็ยิ่งแปลกไปเร่ือยๆ  
ชมโบสถ์คริตส์ Evangelical Church ตัง้อยู่บนเนินเขาในย่านใจกลางเมือง เป็นโบสถ์สีชมพอูมส้ม มองเห็นได้ชดัเจนจากทกุมมุ
ของเมือง และเป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของเมืองนีด้้วย  สร้างขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1940 เป็นโบสถ์ของชาวคริสต์โปแตสแตนท์ และโดดเด่น
ในด้านการก่อสร้าง และตกแต่งสไตล์ตะวนัออก 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร    

น าท่านน่ังกระเช้าลอยฟ้า (Cable car) ชมทศันียภาพของเทือกเขาอนัเขียวชอุ่ม ที่มีต้นสนปกคลมุหนาแน่นเขียวขจ ี และตวัเมือง
ดาลดัจากมมุสงูเป็นภาพท่ีน่าประทบัใจมิรู้ลืม 
น าท่านน่ังรถรางสไลเดอร์ สู่ น า้ตกดาตันลา (Datanla Weterfall) เป็นน า้ตกขนาดกลางแต่มีความงดงามยิ่งนัก เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมต่างๆที่เกือ้หนนุกนัท าให้ที่น่ีมีนกัท่องเที่ยวมาเยือนวนัละไม่น้อย  
น าชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย (Hydarngea Garden) ขนาดใหญ่ปลกูลดหลัน่เป็นขัน้บนัได สวยสดงดงามยิ่ง 
น าชมหุบเขาแห่งความรัก (Valley of Love) ลกัษณะเป็นหุบเขามีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเนินเขาเตีย้ๆ และทิวต้น
สน ท าให้เกิดทศันียภาพที่สวยงามเหมาะกบัเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร   

ที่พกั    DALAT PALACE  HOTEL 
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03. วันที่สามของการเดินทาง       ดาลัด – ญาจาง 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองญาจาง 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

ชมหอโพนาการ์จาม (Po Nagar Cham Tower)  สร้างขึน้ระหว่างศตวรรษที่ 8 ถึง 11 โดยชาวจามที่เคยปกครองที่ราบทางภาค
กลางของเวียดนาม  ชาวจามมีถิ่นก าเนิดมาจากชาวฮินดูมีภาษาสันสกฤตเป็นของตนเอง และมีชื่อเสียงในด้านทกัษะงานด้าน
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ท่ีถกูทิง้ไว้เป็นมาดกตกทอดของสิ่งประดิษฐ์การตัง้ถิ่นฐาน  ทัง้ในเวียดนาม กมัพชูา และไทย 
ชม NHA TRANG CATHEDRAL เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สดุในเมืองญาจาง ตัง้อยู่บนยอดเขาสงูที่สามารถมองเห็นสถานีรถไฟญาจาง
สร้างขึน้ในสไตล์โกธิคของฝร่ังเศสโดย Priest Louis Vallet  ในช่วงศตวรรษที่ 19  
น าท่านนั่งกระเช้าสู่สวนสนุกวินเพิร์ล ( Vinpearl Land) สวนสนุกริมทะเลซึ่งเป็นสถานที่เหมะกับทุกเพศทุกวัย ภายในแบ่ง
ออกเป็นหลายโซน  อาทิสวนสนุก สวนน า้  และยังเพลิดเพลินกับโลกใต้ทะเลในพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้  จากนัน้บันทึกภาพดอกไม้
หลากสีในโดมขนาดใหญ่ติดแอร์เย็นฉ ่า  

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร  

ที่พกั   INTERCONTINENTAL NHA TRANG HOTEL ( 5*) หรือเทียบเทา่  
 

 04. วันที่สีข่องการเดนิทาง         ญาจาง – กรุงเทพฯ      

อาหารเช้าที่โรงแรม  

ชม Dam  Market ตลาดที่ใหญ่ทีส่ดุของเมืองญาจาง 
สมควรแกเ่วลา น าท่านสู่สนามบิน 
12.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน  PG 994  (1 ชม. 45 นาที)  
14.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
หมายเหต ุ  ก าหนดการนีอ้าจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามเหตกุารณ์ และความเหมาะสม 

 

อตัราคา่บรกิาร      

                @ ท่านละ           37,900.- บาท    
                @ พกัเดี่ยวเพิม่       8,700.- บาท    

 

อตัรานีร้วม 

1.    ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร กรุงเทพฯ-ญาจาง -กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bangkok Airways      
2.    ที่พกัตามรายการ 5* (พกัห้องละ 2) 
3.    จดับริการอาหารทกุมือ้ตามรายการ   
4.    ของว่าง และน า้ดื่มตลอดรายการ 
5.    น าเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ มี Wi-FI บนรถ  
6.    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการ 
7.    ภาษีสนามบิน และค่าขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไม่เกนิ 20 กิโลกรัม) 
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8.    ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท   
                   -   ผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ75 ปีขึน้ไป ความคุ้มครอง  50% 
         9.     รวมทิปไกด์ และพนกังานขบัรถ 
   10.    มคัคเุทศก์ท้องถิ่นพดูไทย และผู้น าทวัร์จากชยัทวัร์ดแูลตลอดรายการ 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
2. ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาทิโทรศพัท์ ซกัรีด และมินิบาร์ ฯลฯ 

 

การสำรองการเดนิทาง 

                 มดัจ า ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง ช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อน 15 วนั  
                 กรณีท่ีไม่สามารถเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง  

        

เอกสารการเดนิทาง 

หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายเุหลือการใช้งานไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน  และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย  2 หน้า 

 
 

ติดตอ่ :    เหมียว    โทร. 0 2212 8431  ต่อ  126 

     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

