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วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรม “เวียดนามเหนือจุใจพักซาปา 2 คืน ฮาลองเบย์ ฮานอย”
ใบอนุญาตเลขที่ 41/00304

เดินทาง รับ - ส่ ง จากปักษ์ ใต้ สู่ สนามบินดอนเมือง บินตรง ไป - กลับ สู่ เมืองฮานอย เวียดนามเหนือ
ซาปา หลังคาแห่ งอินโดจีน - ล่องเรื อมังกรฮาลอง - เมืองฮานอย สุ สานทาเนียบรัฐบาล ลุงโฮจิมิน ชมหุ่นกระบอกน้า
รอบที่ 1 18 - 24 ตุลาคม // รอบที่ 2 22 - 28 ตุลาคม // รอบที่ 3 19 - 25 พฤศจิกายน // รอบที่ 4 3 - 9 ธันวาคม 2565
วันที่ 18 ตุลาคม // 22 ตุลาคม // 19 พฤศจิกายน // 3 ธันวาคม 65 14.30 น. จากนั้นนาท่าน เดินทางสู่ SILVER WATER FALL น้ าตกสี เงิน

เป็ นน้ าตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่ง
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสู ง 100 เมตร
จากนั้นเดินทางสู่หมู่บา้ นตะวัน TA WANเที่ยวชมทิวทัศน์และสะพาน
ข้ามแม่น้ าที่ทาด้วยหวาย ในระหว่างการเดินทางไปหมู่บา้ นตะวัน ท่าน
จะได้ชมนาดอน นาขั้นบันได ตลอดเส้นทาง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
วันที่ 19 ตุลาคม // 23 ตุลาคม // 20 พฤศจิกายน // 4 ธันวาคม 65 เปรี ยญเปรยการเดินทางไปหมูบ่ า้ นตะวันนี้ว่า กินลม ชมวิว
18.30 น. ทานอาหารเย็น ห้องอาหาร...................................บริ การมื้อที่ 7
04.00 น. ออกเดินทาง สู่ สนามบิน ดอนเมือง บริ การอาหารปิ กนิก..มื้อที่ 2
 เข้าที่พกั GREEN SAPA HOTEL หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 3)
06.45 น. บินตรง เหิรฟ้าสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
ชมแสงสี ถนนคนเดิน เมืองซาปา เวียดนามเหนือ ยามค่าคืน ตามอัธยาศัย
09.50 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุ งฮานอย หลังจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พร้อมเที่ยวชมและสักการะ วัดเตริ๋นก๊วก วัดเก่าแก่ วันที่ 21 ตุลาคม // 25 ตุลาคม // 22 พฤศจิกายน // 6 ธันวาคม 65
06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม.....................บริ การมื้อที่ 8
ของชาวพุทธที่เคยรุ่ งโรจน์ในอดีต วัดนี้เป็ นเกาะเล็กๆ ริ มทะเลสาบ
 นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระยะทางจากเมืองซาปา สู่
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหาร....................................บริ การมื้อที่ 3
เมือง ฮาลองเบย์ ดินแดนแห่งมังกรหลับใหล
 นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัดลาวไก ระยะทาง
ประมาณ. 254 กิโลเมตร โดยเส้นทางด่วนสายใหม่ใช้เวลาในการ 11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหาร.................................บริ การมื้อที่ 9
 อิสระช้อปปิ้ งที่ตลาดกลางคืน “ไนท์ มาร์ เก็ต” เมืองฮาลอง
เดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง เมืองซาปาตั้งอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเล
พบกับสิ นค้าของฝาก ของที่ระลึกที่รวบรวมไว้กว่า 100 ร้านค้า
ประมาณ 1,500 เมตร เป็ นเมืองตากอากาศ
18.30 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหาร เมืองซาปา..................บริ การมื้อที่ 4 18.00 น. ทานอาหารเย็น ห้องอาหารเมืองฮาลองเบย์.........บริ การมื้อที่ 10
 เข้าสู่ที่พกั ฮาลอง YEN NHI HOTEL หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 4)
หลังอาหารนาท่านเดินเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ท่านสามารถ เลือกซื้อ
สิ นค้าพื้นเมือง ขนม กระเป๋ า รองเท้า และงานหัตถกรรมของชาวเขาที่ผลิต วันที่ 22 ตุลาคม // 26 ตุลาคม // 23 พฤศจิกายน // 7 ธันวาคม 65
06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม..................บริ การมื้อที่ 11
เองและนามาจาหน่ายในตลาด จนได้เวลาสมควร
07.30 น. ล่องเรื อชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้าง ด้วย ความ
 เข้าที่พกั GREEN SAPA HOTEL หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 20 ตุลาคม // 24 ตุลาคม // 21 พฤศจิกายน // 5 ธันวาคม 65 งดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่
06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม.......................บริ การมื้อที่ 5 กว่า 1,969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็ น“มรดกโลก” โดยองค์การยูเนสโก
07.00 น. นาท่านนัง่ รถไฟจากตัวเมืองซาปาไปยังสถานีเมืองฮัว เพื่อโดยสาร อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรื อ ท่านจะได้
กระเช้าไฟฟ้า สู่ ยอดภูเขาฟานซีปัน ซึ่งเป็ นยอดภูเขาที่อยูส่ ู งสุ ด จนได้รับ ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ ฯลฯ
ฉายาว่าเป็ น หลังคาแห่ งอินโดจีน ด้วยระบบรถกระเช้าไฟฟ้าสามสายอัน 11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ภัตตาคารบนเรื อ......................บริ การมื้อที่ 12
13.30 น. นาท่านชมถา้ ด่ งเทียนคุง ชมหินงอก หินย้อยมากมาย ล้วนแต่
ทันสมัย ปลอดภัยและยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สู่
สถานีบนยอดเขา ความสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 3,143 เมตร ตลอด สวยงาม และน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ าแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้
ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนัง และมุมต่าง ๆ ในถ้ า บรรยากาศภายในถ้ า
เส้นทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพมุมกว้างของซาปา เทือกขาสู งหุบเหว
ท่านจะสัมผัสกับความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริ มเติมแต่งโดยมนุษย์
ผืนนาขั้นบันไดตามลาดไหล่เขา สลับซับซ้อน งดงามตระการตายิง่ นัก
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหาร....................................บริ การมื้อที่ 6 แสงสี ที่ลงตัวทาให้เกิดจินตนาการรู ปร่ างต่างๆ มากมาย ทั้งรู ปมังกร เสา
ค้ าฟ้าทั้ง 4 เสารู ปปี กอินทรี รู ปนางฟ้า รู ปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรู ป
13.30 น. นาท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต หมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่
ของเมืองซาปา เดินเท้าเข้าชมทิวทัศน์อนั สวยงาม ชมไร่ นาขั้นบันได ของ ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
05.00 น. ออกเดินทางจาก ตรัง รับสมาชิกจุดต่างๆ สู่ กรุ งเทพฯ
07.00 น. ทานอาหารเช้า บะจ่าง เค้ก โอวัลติน........................บริ การมื้อที่ 1
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหาร จ.เพชรบุรี
18.00 น. อาหารเย็น ตลาดนกฮูก ที่มีให้เลือกมากมาย ตามอัธยาศัย
19.00 น. เข้าที่พกั โรงแรม นนทบุรี พาเลซ (คืนที่ 1)

ชาวเขา และเลือกซื้อ สิ นค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมูบ่ า้ น

14.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย แวะชมวิวทิวทัศน์ ตะแขบ
ชายแดน เมืองลาวไก - จีน พร้อมช้อปปิ้ งสิ นค้า ชายแดนราคาถูก
 จากนั้นอิสระ ช้อปปิ้ งถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึก
และสิ นค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุ งฮานอย
17.30 น. ชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ า ซึ่งเป็ นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสี ยง
และมีแห่งเดียวในโลก ชมเรื่ องราวตานานทะเลสาบคืนดาบ ความรักใน
เทพนิยาย ความภาคภูมิใจ ในความเป็ นธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวบ้าน
เช่น การเพาะปลูกโดยใช้หุ่นกระบอกน้ า ในการแสดง
18.00 น. ทานอาหารเย็น ห้องอาหารเมืองฮานอย............บริ การมื้อที่ 13
 เข้าที่พกั เมืองฮานอย Delight Hotel หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 5)

15.00 น. ชม วัดเฉินก๊วก เป็ นเจดียพ์ ุทธศาสนาที่เก่าแก่สุดในกรุ งฮานอย
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 6 โดยกษัตริ ย ์ Le Nam De ครั้งเมื่อมีการสร้าง
เมืองขึ้นใหม่เจดียน์ ้ ีโดดเด่นทรงสู งมีตน้ ศรี มหาโพธิ์ อันเป็ นของขวัญจาก
อินเดียปลูกไว้อยูท่ ี่ทะเลสาบทางตะวันตกรอบๆวัดเป็ นย่านเมืองใหม่ที่ได้
ชื่อว่า “เบฟเวอรี่ ฮิลล์ของฮานอย” จากนั้นนาท่านชมวิหารวรรณกรรม วัด
โบราณซึ่งมีประวัติความเป็ นมายาวนานนับร้อยปี และเป็ นมหาวิทยาลัย
แห่งแรก อีกทั้งยังเป็ นสถานที่ใช้สอบ จอหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัด
ประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผูส้ อบผ่านเป็ นจอหงวน
16.30 น. ทานอาหารเย็น ห้องอาหาร สนามบินนอยไป....บริ การมื้อที่ 16
 ออกเดินทาง สู่ สนามบินเมืองฮานอย เช็คอิน โหลดสัมภาระ
วันที่ 23 ตุลาคม // 27 ตุลาคม // 24 พฤศจิกายน // 8 ธันวาคม 65 20.50 น. บินกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินที่ แอร์เอเชีย
06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม..................บริ การมื้อที่ 14 22.40 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพปลอดภัย ประทับใจ
 เข้าที่พกั โรงแรม S.D. Avenue กรุ งเทพ หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 6)
08.00 น. นาท่านเข้าชม จัตุรัสบาดิงห์ (สุ สานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ )
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผูท้ ี่รวมเวียดนามเป็ นประเทศ และ วันที่ 24 ตุลาคม // 28 ตุลาคม // 25 พฤศจิกายน // 9 ธันวาคม 65
ยังเป็ นผูป้ ระกาศเอกราชให้กบั ประเทศเวียดนามภายในสุ สานบรรจุร่าง 06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม..................บริ การมื้อที่ 17
ท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทาการเก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดีไม่ให้เน่าเปื่ อย 08.00 น. ต่อรถทัวร์ ออกเดินทาง กลับปักษ์ใต้
โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวด
10.00 น. ชมตลาดน้ าดอนหวาย จ.นครปฐม พร้อมทานอาหารเที่ยง และ
 ชมทาเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่าน เลือกซื้อของฝาก ที่มีให้เลือกสรรมากมาย ตามอัธยาศัย
โฮจิมินห์ท่านไม่อาศัยอยู่ แต่ท่านเลือกที่จะอยูบ่ า้ นไม้หลังเล็ก 18.00 น. ทานอาหาร ห้องอาหารคุณสาหร่ าย จ.ชุมพร.....บริ การมื้อที่ 18
ซึ่งอยูห่ ลังทาเนียบแทน ทาเนียบแห่งนี้จึงเป็ นสถานที่รับแขก 22.30 น. ถึง จ.ตรัง โดยสวัสดิภาพปลอดภัย พร้อมความประทับใจ
บ้านแขกเมืองแทน
ด้ านบริการ
 ชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรู ปทรงดอกบัว ตั้งอยูก่ ลางสระบัว วัด 1. รถทัวร์นาเที่ยว วัฒนา ทัวร์ และรถทัวร์ เวียดนาม
แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา
2. ตั๋วเครื่ องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ฮานอย // ถือขึน้ เครื่ องฟรี 7 กก.
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหาร...............................บริ การมื้อที่ 15
หากต้องการน้ าหนักเพิ่ม ไป-กลับ ** 20 กิโล : เพิม่ 1,000 บ. //
13.30 น. ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สู่ กลางทะเลสาบ ชมวัดหง๊ อกเซิน วัด
25 กิโล : เพิม่ 1,500 บ. ( ซื้อคนเดียว โหลดรวมกันได้ )
โบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่ง
มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1ใน 2 ตัวที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาบ 3. รวมค่าที่พกั โรงแรม 6 คืน ห้ องละ 2 ท่ าน
4. รวมค่าอาหารบริ การทุกมื้อ ตามรายการ 18 มื้อ
แห่งนี้มาเป็ นเวลาช้านาน จากนั้นชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจ
กลาง เมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตานานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนาม 5. รวมค่าเข้าชมทุกอย่างตามรายการ ค่าล่องเรื อมังกรอ่าวฮาลอง
ค่าชมหุ่นกระบอกน้ า พร้อมธรรมเนียมผ่านแดน 2 ประเทศ
ทาสงครามสู ้รบกับประเทศจีน กษัตริ ยแ์ ห่งเวียดนามได้ทาสงครามมา
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ตลอดการเดินทาง
เป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทาให้เกิด
ความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปาฏิหาริ ย ์
7. ไกด์ไทยและไกด์เวียดนาม พร้อมบริ การ ชานาญ เป็ นกันเอง
เต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้ให้ดาบพระองค์ พระองค์รับดาบมานั้น
คิดค่าบริการ ตามรายการเพียงท่ านละ 24,900 บาท
พระองค์ได้กลับไปทาสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศ
( เด็กอายุต่ากว่ า 10 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 23,000 บาท )
จีน ทาให้บา้ นเมืองสงบสุข เมื่อเสร็ จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นาดาบ
เริ่มต้ นจากกรุงเทพ ค่าบริการเพียงท่ านละ 21,000 บาท
มาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
0

หมายเหตุ สมาชิกเดินทาง 25 คนขึน้ ไป ออกเดินทางได้ ราคานีไ้ ม่ รวมค่าธรรมเนียมทิปไกด์ เวียดนามและคนขับรถเวียดนาม
(ค่าธรรมเนียมทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถเวียดนาม บริการ 5 วัน คิดเป็ นเงินไทยประมาณ 500 บาท/ท่าน )

หมายเหตุ สมาชิกต้ องมีหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ ต) ส่ วนบุคคล ซึ่งอายุการใช้ งานคงเหลือไม่ ต่ากว่า 6 เดือน ขึน้ ไป

จัดโดย วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์ โทร 075 - 572093 , 081 - 9565574

