
 
 

 
 

 

 
 

วฒันา  คลงัจันทร์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรม “ เวยีดนามเหนือ ซาปา ฮาลองเบย์ ฮานอย พักจุใจ 5 คืนเต็ม ”  
บิน ไป - กลบั จากปักษ์ใต้ สู่ สนามบินเมืองฮานอย เวียดนามเหนือ พกัซาปา 2 คืน กรุงฮานอย 2 คืน อ่าวอาลองเบย์ 1 คืน 
ยอดเขาฟานซีปัน หลงัคาแห่งอนิโดจีน - โมอาน่า จดุชมวิวซาปา - สะพานกระจกมังกรเมฆ - น ้าตกสีเงิน หมู่บ้านพ้ืนเมือง  
ลาวไก พรมแดนเวียดนาม - จีน - ฮานอย สุสานท าเนียบรัฐบาล ลุงโฮจิมิน ชมหุ่นกระบอกน ้า - ล่องเรือมังกรฮาลองเบย์ 

รอบที่ 1 วันที ่18 - 23 มีนาคม 2566 // รอบที่ 2 วันที่ 8 - 13 เมษายน 2566 // รอบที่ 3 วันที่ 21 - 26 เมษายน 2566 
  

วันท่ี 18 มีนาคม 2566 // 8 เมษายน 2566 // 21 เมษายน 2566 
08.00 น. ทีมงานวฒันาทวัร์ ตอนรับคณะทวัร์ ณ สนามบินตรัง  
สมาชิกพร้อมกันที่สนามบินกระบี่ , สนามบินนครศรี, สนามบนิสุราษฎร์ 
09.00 น. - 10.00 น. ออกเดินทาง สู่ สนามบินดอนเมือง ทานอาหารเที่ยง  
ศูนยอ์าหารสนามบินดอนเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้สนามบิน ตามอธัยาศยั 
12.50 น. บินตรง AirAsia, FD 9640 สู่ เมืองหลวงฮานอย เวียดนามเหนือ 
14.35 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัจากผา่นพิธีตรวจคน
เขา้เมืองแลว้ พร้อมเท่ียวชมและสักการะ วัดเฉินก๊วก เป็นเจดียพ์ุทธศาสนาท่ี
เก่าแก่สุดในกรุงฮานอย สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 6 โดยกษตัริย ์Le Nam De 
คร้ังเม่ือมีการสร้างเมืองขึ้นใหม่เจดียน้ี์โดดเดน่ทรงสูงมีตน้ศรีมหาโพธ์ิ อนั
เป็นของขวญัจากอินเดียปลูกไวอ้ยูท่ี่ทะเลสาบทางตะวนัตกรอบๆวดัเป็นยา่น
เมืองใหม่ท่ีไดช่ื้อว่า “เบฟเวอร่ีฮิลลข์องฮานอย”  
18.30 น. ทานอาหารเท่ียง ห้องอาหาร เมืองฮานอย..................บริการม้ือท่ี 1 
 ชมแสง สี พร้อมชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองกรุงฮานอย 
 เขา้ท่ีพกั เมืองฮานอย Delight  Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 

วันท่ี 19 มีนาคม 2566 // 9 เมษายน 2566 // 22 เมษายน 2566 
06.00 น.  ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม.........................บริการม้ือท่ี 2 
08.00 น. น าท่านเขา้ชม จัตุรัสบาดิงห์ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์)
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท่ี้รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยงั
เป็นผูป้ระกาศเอกราชให้กบัประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุร่างท่าน
ประธานาธิบดี ซ่ึงไดท้  าการเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีไม่ให้เน่าเป่ือย โดยมี
เจา้หนา้ท่ีดูแลไวอ้ยา่งเขม้งวด  
09.00 น. ชมท าเนียบประธานาธบิดี ท่ีทางรัฐบาล สร้างให้ท่านโฮจิมินห์ซ่ึง
ท่านไม่อาศยัอยู ่แต่ท่านเลือกท่ีจะอยู่บา้นไมห้ลงัเลก็ ซ่ึงอยูห่ลงัท าเนียบ
แทน ท าเนียบแห่งน้ีจึงเป็นสถานท่ีรับแขกบา้นแขกเมือง 
 ชมวัดเจดีย์เสาเดียว วดัรูปทรงดอกบวั  ตั้งอยูก่ลางสระบวั  

วดัแห่งน้ีสร้างขึ้นเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ห้องอาหาร......................................บริการม้ือท่ี 3  
13.00 น. น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองอากาศดี เงียบสงบ 
และเร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่นกัทอ่งเท่ียว วิถีชีวิตชาวเขาพ้ืนเมืองท่ีเตม็ไป
ดว้ยนาขั้นบนัไดท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตวัอยา่งมีเสน่ห์  
 ชมโบสถหิ์น The Ancient Stone Church เป็นโบสถฝ์ร่ังเศสท่ีสร้าง

มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม  

 น าท่านเช็คอนิท่ีเที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา เป็นจุด
ถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา บรรยากาศท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา และ
ยงัไดเ้พลิดเพลินกบัสายหมอกจางๆ พร้อมกบับรรยากาศสุดฟิน 

18.30 น. ทานอาหารเท่ียง ห้องอาหาร เมืองซาปา....................บริการม้ือท่ี 4 
หลงัอาหารน าท่านเดินเท่ียวชม ตลาดเมืองซาปา ท่านสามารถ เลือกซ้ือ
สินคา้พ้ืนเมือง ขนม กระเป๋า รองเทา้ และงานหตัถกรรมของชาวเขา 
 เขา้ท่ีพกั GREEN SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

วนัท่ี 20 มีนาคม 2566 // 10 เมษายน 2566 // 23 เมษายน 2566 
06.00 น.  ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม.........................บริการม้ือท่ี 5 
07.00 น. น าท่านนัง่รถไฟจากตวัเมืองซาปาไปยงัสถานีเมืองฮวั เพื่อโดยสาร
กระเชา้ไฟฟ้า สู่ ยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงเป็นยอดภูเขาท่ีอยูสู่งสุด จนไดรั้บฉายา
ว่าเป็น หลังคาแห่งอินโดจีน ดว้ยระบบรถกระเชา้ไฟฟ้าสามสายอนัทนัสมยั 
ปลอดภยัและยาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สู่ 
สถานีบนยอดเขา ความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 3,143 เมตร ตลอด
เส้นทางท่านจะไดช้มทศันียภาพมุมกวา้งของซาปา เทือกขาสูงหุบเหว  
ผืนนาขั้นบนัไดตามลาดไหล่เขา สลบัซบัซอ้น งดงามตระการตาย่ิงนกั 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ห้องอาหาร......................................บริการม้ือท่ี 6 
13.30 น. น าท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้เก่าแก่ของ
เมืองซาปา เดินเทา้เขา้ชมทิวทศันอ์นัสวยงาม ของชาวเขา และเลือกซ้ือ สินคา้
หตัถกรรมของชาวเขาภายในหมูบ่า้น จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ SILVER 
WATER FALL น ้าตกสีเงิน เป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในเมืองซาปา ไหลจาก 
ยอดเขาฟานซีปัน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากระยะไกล มีความ
สูง 100 เมตร จากนั้นเดินทางสู่หมู่บา้นตะวนั TA WAN ในหุบเขาเที่ยวชม
ทิวทศัน์และสะพานขา้มแม่น ้าท่ีท าดว้ยหวาย ในระหว่างการเดินทางไป
หมู่บา้นตะวนั ท่านจะไดช้มนาดอน นาขั้นบนัได ตลอดเส้นทางนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่จะเปรียญเปรยการเดินทางไปหมูบ่า้นตะวนัแห่งน้ีว่า กินลม ชมวิว 
16.30 น. ชมสะพานกระจกมงักรเมฆ ทางเดินกระจกท่ีสูงท่ีสุดของเมือง
เวียดนาม สูงจากระดบัน ้าทะเลถึง 2,200 เมตร ทอดยาวไปจนถึงระเบียง 
ชมจุดชมวิว 360 องศาท่ามกลางเมฆหมอกและธรรมชาติป่าเขียวขจีของ 
เมืองซาปา สวยงาม ซ้ือบตัรขึ้นชมตามอธัยาศยั  
18.30 น. ทานอาหารเยน็ ห้องอาหาร........................................บริการม้ือท่ี 7 

 เขา้ท่ีพกั GREEN SAPA HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที ่3) 
ชมแสงสี ถนนคนเดิน เมืองซาปา เวียดนามเหนือ ยามค ่าคืน ตามอธัยาศยั 

ใบอนุญาตเลขท่ี 41/00304 www.wattanatour.com 



วันท่ี 21 มีนาคม 2566 // 11 เมษายน 2566 // 24 เมษายน 2566 
06.00 น.  ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม........................บริการม้ือท่ี 8 
07.00 น. ออกเดินทางกลบั แวะชมวิวทิวทศัน์ ตะแขบชายแดนเวียดนาม
เมืองลาวไก - จีน พร้อมชอ้ปป้ิงสินคา้ ชายแดนราคาถูก 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระยะทางจากเมืองซาปา สู่ เมือง 
ฮาลองเบย ์ ดินแดนแห่งมงักรหลบัใหล  

 แวะชมถ่ายรูป ชมวิวชายแดน เวียดนาม - จีน เมืองลาวไก  
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ห้องอาหาร....................................บริการม้ือท่ี 9 

 อิสระชอ้ปป้ิงท่ีตลาดกลางคืน “ไนท์มาร์เก็ต” เมืองฮาลอง  
พบกบัสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึกท่ีรวบรวมไวก้ว่า 100 ร้านคา้ 

18.30 น. ทานอาหารเยน็ ห้องอาหารเมืองฮาลองเบย.์...........บริการม้ือท่ี 10 
 เขา้สู่ท่ีพกั ฮาลอง YEN NHI HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4) 

วันท่ี 22 มีนาคม 2566 // 12 เมษายน 2566 // 25 เมษายน 2566 
06.00 น.  ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม......................บริการม้ือท่ี 11 
07.30 น. ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคส์ร้าง ความงดงาม 
ดงัภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 
1,969 เกาะ ไดรั้บการประกาศเป็น “มรดกโลก” โดยองคก์ารยเูนสโก  
อ่าวแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยภูเขาหินปนูมากมาย  ระหว่างการล่องเรือ ท่านจะได้
ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ ฯลฯ 
10.30 น. น าท่านชมถ า้ด่งเทียนคุง ชมหินงอก หินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่
สวยงาม และน่าประทบัใจย่ิงนกั ถ ้าแห่งน้ีเพ่ิงถูกคน้พบเม่ือไม่นานมาน้ีซ่ึง
มีการประดบัแสงสีตามผนงั และมุมต่าง ๆ ในถ ้า บรรยากาศภายในถ ้า ท่าน
จะสัมผสักบัความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแตง่โดยมนุษย ์แสงสีท่ี
ลงตวัท าใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย ทั้งรูปมงักร เสาค ้าฟ้าทั้ง 4 
เสารูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ  
11.30 น.  ทานอาหารเท่ียง ภตัตาคารบนเรือ.........................บริการม้ือท่ี 12 
13.00 น. ออกเดินทางสู่ กลบัสู่กรุงฮานอย ชมวัดหง๊อกเซิน ขา้มสะพาน
แสงอาทิตย ์สู่ กลางทะเลสาบ วดัโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้า
โบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซ่ึงมีความเช่ือว่า เต่าตวัน้ี คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 
1ใน 2 ตัวท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาช้านาน จากนั้ นชม
ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลาง เมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านาน
กล่าวว่าในสมัยท่ีเวียดนามท าสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษตัริยแ์ห่ง
เวียดนามได้ท าสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหาร
จากจีนไดสั้กที ท าให้เกิดความทอ้แทพ้ระทยั เม่ือไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบ
แห่งน้ี ไดมี้ปาฏิหาริย ์เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดใ้ห้ดาบพระองค ์พระองค์
รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลบัไปท าสงครามอีกคร้ัง และได้รับชัยชนะ
เหนือประเทศจีน ท าให้บ้านเมืองสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแล้ว 
พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี 

 จากนั้นอิสระ ชอ้ปป้ิงถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของท่ีระลึก 
และสินคา้พ้ืนเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุงฮานอย 

17.30 น. ชมการแสดง หุ่นกระบอกน ้า ซ่ึงเป็นศิลปะพ้ืนบา้นท่ีมีช่ือเสียง
และมีแห่งเดียวในโลก ชมเร่ืองราวต านานทะเลสาบคืนดาบ ความรักใน
เทพนิยาย ความภาคภูมิใจ ในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวบา้น เช่น 
การเพาะปลูกโดยใชหุ่้นกระบอกน ้า ในการแสดง 
18.30 น. ทานอาหารเยน็ ห้องอาหารเมืองฮานอย.................บริการม้ือท่ี 13 

 เขา้ท่ีพกั เมืองฮานอย Delight  Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5) 
วันท่ี 23 มีนาคม 2566 // 13 เมษายน 2566 // 26 เมษายน 2566 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ ห้องอาหาร โรงแรม.......................บริการม้ือท่ี 14 
07.00 น. ชมตลาดยามเชา้เมืองฮานอย จากนั้นชมวิหารวรรณกรรม  
วดัโบราณซ่ึงมีประวติัความเป็นมายาวนานนบัร้อยปี และเป็นมหาวิทยาลยั
แห่งแรก อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีใชส้อบ จอหงวนในสมยัโบราณ ภายในวดั
ประกอบดว้ยป้ายหินประกาศรายช่ือผูส้อบผา่นเป็นจอหงวน  

 ออกเดินทาง สู่ สนามบินเมืองฮานอย 
12.15 น. บินกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินท่ี เวียดเจ็ท VJ 901 

 ทานอาหารเท่ียง บัญ๊หม่ี ขนมปังฝร่ังเศลพ้ืนเมือง มีใส่หลากหลาย
ไข่ดาว เน้ือหมูป้ันกอ้น หมูแดง หมูหยอ็ง แฮม.....บริการม้ือท่ี 15 

14.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ บินต่อกลบัปักษใ์ต ้สนามบินตรัง // 
 สนามบินสุราษฎร์ // สนามบินกระบ่ี // สนามบินนครศรีธรรมราช 

 ถึงปักษใ์ต ้โดยสวสัดิภาพปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

“ ราคานีไ้ม่รวมค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถเวยีดนาม ” 

คุณภาพ ความไว้ใจ ที่ให้เราบริการ และบอกต่อกนัมานานกว่า 30 ปี : วัฒนา คลงัจันทร์ ทัวร์ 
จัดโดย วัฒนา  คลงัจันทร์ ทัวร์  โทร 075 - 572093  , 081 - 9565574 

0 

1. รถทวัร์น าเท่ียว วัฒนา ทัวร์  และรถทัวร์ เวียดนาม 
2. รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั ( 4 ไฟท์บิน )  

ตรัง,กระบี่,นครศรี,สุราษฎร์ฯ - กรุงเทพ  // กรุงเทพ - ฮานอย  
กระเป๋าขึน้เคร่ืองฟรี 7 กก. ขนาด 36 ซม. x 56 ซม. x 23 ซม (20น้ิว) 
หากตอ้งการน ้าหนกัโหลดเพิ่ม ขาไป 20 กิโล : เพิม่ 1,300 บาท  
ขากลับ  20 กิโล : เพิม่ 1,300 บาท ( ซ้ือคนเดียว โหลดรวมกันได้ )   

3. รวมค่าท่ีพกั โรงแรมประเทศเวียดนาม 5 คืน พกัห้องละ 2 ท่าน  
4. รวมค่าอาหารบริการเวียดนามทุกม้ือ ตามรายการ 15 ม้ือ  
5. รวมค่าเขา้ชมทุกอยา่งตามรายการ ค่าล่องเรือมงักรอ่าวฮาลอง  

ค่าชมหุ่นกระบอกน ้า พร้อมธรรมเนียมผา่นแดน 2 ประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ตลอดการเดินทาง 
7.  ไกดไ์ทยและไกดเ์วียดนาม พร้อมบริการ ช านาญ เป็นกนัเอง 

คิดค่าบริการ ตามรายการเพยีงท่านละ 25,900 บาท 
( เด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 23,400 บาท ) 

เร่ิมต้นจากกรุงเทพ ค่าบริการเพยีงท่านละ 23,000 บาท 
 

 ด้านบริการ 


