
 วฒันา คลังจันทร์ ทัวร์ เที่ยวสุดคุ้ม “ เวยีดนามใต้ - กมัพูชา ” 
     เวียดนามใต้ : โฮจิมินห์ซิตี ้- ท าเนียบโรดม - ดาลดั - พระราชวังเบ๋าได๋ - อุโมงค์กู๋จี - ล่องเรือหรู แม่น ้าไซ่ง่อน 
     กมัพูชา(เขมร): กรุงพนมเปญ - พระราชวังเขมรินทร์ - วัดพระแก้ว - พพิธิภัณฑ์กะโหลก - นครวัด,นครธม 

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2565 

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
05.00 น.  ออกเดินทางจากหนา้มิตรสาส์น ตรัง สู่ กรุงเทพฯ 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ บะจ่าง เคก้ โอวลัติน................บริการม้ือท่ี 1 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ศูนยอ์าหาร ตามอธัยาศยั 
18.00 น. อาหารเยน็ ตลาดพ้ืนเมือง ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตามอธัยาศยั 
19.00 น. เขา้ท่ีพกั โรงแรม นนทบุรีเพส จ.นนทบุรี (คืนที่ 1) 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 
04.00 น. รับประทานอาหารเชา้บุฟเฟ่ ในโรงแรม..........บริการม้ือท่ี 2 
04.30 น.  ออกเดินทาง สู่ สนามบินดอนเมือง เช็คอินแอร์เอเชีย 
07.30 น. บิน สนามบินดอนเมือง สู่ สนามบินนครหลวงโฮจิมินห ์
09.15 น. ถึง สนามบินโฮจิมินห์ ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง ต่อ รถทวัร์ 
➢ ชม อาคารไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบโค

โลเนียล ฝร่ังเศลท่ีงดงาม จากนั้น ชม โบสถ์นอร์ธเทอดาม  
อายกุว่า 100 ปี นบัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์แบบ และเป็น
ศูนยก์ลางของศาสนาคริสต ์ท่ีมาพร้อมชาวฝร่ังเศส จนกลายเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองโฮจิมินห์  

➢ ชม ท าเนียบ อดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้  (ท าเนียบโรดม) 
สถานท่ีท างานของประธานาธิบดี ในสมยัก่อน 

11.30 น. ทานอาหารเท่ียง หอ้งอาหาน เมืองหลวง..........บริการม้ือท่ี 3 
➢ จากนั้นน าท่านชม ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์  ซ่ึงเป็นศาลาว่า

การเมืองท่ีสวยท่ีสุดในนครโฮจิมินห์  ประทับใจกับความ
สวยงามและสถาปัตยกรรมท่ีลงตวั ก่อนเดินทางสู่ เมืองดาลดั 

17.00 น. ชม เมืองดาลัด วิวทิวทศัน์ เมืองตากอากาศท่ีสวยงาม   
 พร้อมสัมผสัท่ีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี  
18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ เมืองดาลดั....................บริการม้ือท่ี 4 
➢ จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม Mai Vang Hotel (คืนที่ 2) 

วันท่ี 2 ธันวาคม 2565 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ หอ้งอาหาร โรงแรม.................บริการม้ือท่ี 5 
07.00 น. ชม พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ ภายใน ประกอบ
ไปดว้ยหอ้งนอนของกษตัริย ์พระมเหสีหลายองค ์พระโอรสพระธิดา 
หอ้งท างาน และหอ้งนัง่เล่น พร้อมถ่ายรูป โดยใส่ชุดเป็นองคก์ษตัริย์
และพระมเหสี ตามอธัยาศยั  
➢ ชม สวนดอกไม้เมืองหนาว สัมผสัดอกไมเ้มืองหนาว ท่ีอวดโฉม 

รูปทรง และสีสันแปลกตา ใหเ้พลิดเพลิน 

➢ ชม หุบเขาแห่งความรัก  (Love Valley)  เป็นหุบเขาท่ีปกคลุม
ด้วยต้นสนและมีทะเลสาบอยู่บริเวณกลางหุบเขา  บรรยากาศ
หนาวเยน็ สุดแสนโรแมนติก 

11.30 น. รับประทาน อาหารเท่ียง ..................................บริการม้ือท่ี 6 
➢ นมสัการ พระพุทธรูปท่ี วัดตรัคลาม ซ่ึงสร้างข้ึนบนเนินเขา ชม

วิวทิวทศัน์ ถ่ายภาพความประทบัใจ สัมผสับรรยากาศรอบๆเต็ม
ไปดว้ยดอกไมเ้มืองหนาว 

➢ จากนั้น นั่งกระเช้าไฟฟ้า ท่ีทนัสมยัท่ีสุดของประเทศเวียดนาม 
พร้อมชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองดาลดั จากมุมสูง พร้อม
ชมความงดงามของ ทะเลสาบเตวียนลาม ซ่ึงแวดลอ้มไปดว้ยทิว
สน และพรรณไมเ้รียงรายบนเนินเขา ท่ามกลางอากาศเยน็สบาย  

➢ ชมหัตถกรรมข้ึนช่ือของ หมู่ บ้านปักผ้า ประเทศเวียดนาม       
ชมความงามของผา้ปักลายต่างๆ ท่ีสวยงามสมจริง พร้อมทั้งชม
การสาธิตการปักผา้โดยสาวงามเวียดนาม 

18.30 น. ทานอาหารเชา้ หอ้งอาหาร เมืองดาลดั..............บริการม้ือท่ี 7 
➢ ชม ตลาดกลางคืน ดาลัด ชอ้ปป้ิงเมืองหนาว ตามอธัยาศยั 
➢ จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม Mai Vang Hotel  (คืนที่ 3)  

วันท่ี 3 ธันวาคม 2565 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ หอ้งอาหารโรงแรม...................บริการม้ือท่ี 8 
➢ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไซง่อน 

11.30 น. ทานอาหารเท่ียง หอ้งอาหาร.............................บริการม้ือท่ี 9 
➢ ถึงเมืองไซง่อน ชอ้ปป้ิง ตลาดเบนถัน ศูนยร์วมของฝากท่ีระลึก 

อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ ผา้ปัก สไตลเ์วียดนาม , อ่ืนๆ 
18.00 น. - 20.00 น. รับประทานอาหารค ่าสุดหรู บนเรือล าใหญ่ 
ล่องไปตามแม่น ้าไซ่ง่อน พร้อมชมบรรยากาศอ่าวโฮจิมินห์ แสง สี 
ยามค ่าคืน คลอเสียง เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง เวียดนามและโชวบ์นเรือ
ตระการตา......................................................................บริการม้ือท่ี 10 
➢ น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม Sen Viet  เมืองโฮจิมินซิต้ี (คืนที่ 4) 

วันท่ี 4 ธันวาคม 2565 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ หอ้งอาหารโรงแรม.................บริการม้ือท่ี 11 
07.00 น. ชมวดัจีนโบราณ “วัดเทียนหัว” ชมความผสมผสานระหว่าง
อารยะธรรมจีน กบั เวียดนาม พร้อมบูชา เจา้แม่ ทบัทิม, เทพเจา้กวนอู
และ เทพเจา้แห่งความโชคดี 
➢ ชม พพิธิภัณฑ์สงคราม ท่านจะไดช้มภาพประวติัศาสตร์สงคราม

ระหว่างประเทศเวียดนามและสหรัฐอเมริกา ในอดีต 
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➢ ชม “อุโมงค์กู๋จี”  อุโมงค์ของชาวเวียดกงท่ีขุดข้ึนขนาดพอดีตวั
ในสมยัท่ีท าสงครามกบัทหารเวียดนามใตแ้ละกองทพัอเมริกนั 
รวมถึงกองทหารพนัธมิตรจากนานาประเทศ ท่ีชาวเวียดนาม
จะตอ้งใชชี้วิตอยู่ภายใตอุ้โมงคน้ี์ ซ่ึงในอดีตเคยมีชาวเวียดนาม
อาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์น้ี ถึง 80,000 คนในระหว่างการเกิด
สงคราม และยงัเคยใชเ้ป็นท่ีบญัชาการทางทหารและเป็นหลุม
หลบภัย ซ่ึงมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์น้ีย ัง
สามารถทะลุออกสู่แม่น ้าไซง่อนไดด้ว้ย  

11.30 น. ทานอาหาร หอ้งอาหาร ชายแดนเวียดนาม.....บริการม้ือท่ี 12 
13.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กมัพูชา (เขมร) โดยผา่นทางด่าน 
 Moc Bai ชายแดนกมัพูชา - เวียดนาม สู่ เมืองหลวง กรุง
 พนมเปญ ระหว่างทางชมวิถีชีวิต ความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย
 ของประเทศกมัพูชา 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า กรุงพนมเปญ...............บริการม้ือท่ี 13 
➢ จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม Asia Palace Hotel  (คืนที่ 5) 

พกัผอ่น หรือเท่ียวชมสีสันกรุงพนมเปญยามค ่าคืน 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม..................บริการม้ือท่ี 14 
➢ ชม ทุ่งสังหาร ท่ีเขมรแดงสังหาร ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ พร้อมชม

พิพิธภณัฑเ์ก็บหวักะโหลกเหล่านกัโทษมากมาย 
➢ ชม พระราชวงัหลวง “วังเขมรินทร์” ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของ

พระมหากษตัริย ์“สมเด็จนโรดม สีหโมณี” และพระท่ีนัง่
จนัทราฉายา สร้างส าหรับรับแขกบา้นเมือง นอกจากน้ีมี
จิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีสวยงามเป็นอยา่งมาก 

➢ ชม วิหารวัดพระแก้ว ซ่ึงภายใน พ้ืนวิหาร ปูดว้ยเคร่ืองเงิน
มูลค่านบัไม่ได ้และพระพุทธรูปทองค าทั้งองค ์หนา้ผาก
ประดบั พลอย เพชร 84 กะรัต ประเมินมูลค่าไม่ได ้

11.30 น. รับประทาน อาหารเท่ียง กรุงพนมเปญ..........บริการม้ือท่ี 15 
➢ ออกเดินทาง สู่ เมืองเสียบเรียบ 

18.00 น. รับประทาน อาหารเยน็ เมืองเสียบเรียบ พร้อมชมโชว ์
 พ้ืนเมือง วฒันธรรม กมัพูชา...........................บริการม้ือท่ี 16 
➢ น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม Angkor Holiday  (คืนที่ 6) 

วันท่ี 6 ธันวาคม 2565 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม..................บริการม้ือท่ี 17 
07.00 น. ชม นครวัด ปราสาทท่ียิ่งใหญ่ตระการตา ซ่ึงถือเป็นหน่ึงใน
ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก ลกัษณะเป็นปราสาทหินท่ีสวยงาม ด้วยการ
แกะสลักท่ีงดงาม  บนหินทรายรูปนางอัปสร หรือ นางอัปสรา  
ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ (ซุ้มประตู) ทุกชั้น สร้างข้ึนในสมยั
พระเจ้าสุริยวรมันท่ี 2 พุทธศตวรรษท่ี 12 หรือ ประมาณ 840 ปี 
โดยสร้างดว้ยแรงงานคนหลายแสนคน และชา้งลากหิน 4,000 เชือก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นครธม ซ่ึงท่ีซุ้มประตู มีการแกะสลกัรูป
หน้าของ พระเจ้าชัยวรมันท่ี  7 อยู่ด้วย จากนั้ นน าท่านเข้าชมตัว
ปราสาทท่ีมีตน้ไมเ้ขา้ท าลาย จนเกิด ศิลปะท่ีสวยงามของปราสาท  
11.30 น. รับประทานอาหารเท่ียง หอ้งอาหาร................บริการม้ือท่ี 18 
13.00 น. ชม ปราสาทตาพรหม โดยทางเขา้ปราสาทจะร่มร่ืนดว้ย
พรรณไม ้น าท่านเขา้ชมตวัปราสาทศิลปะ ท่ีสวยงาม ซ่ึงมีภาพยนตร์ 
หรือ สารคดี มาถ่ายท าจ านวนมาก พร้อมชม ปราสาทบายน บาปวน 
ต่ืนตะลึกกบัภาพจ าหลกัพระพกัตร์ของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร     
ภาพแกะสลกัแสดงถึงเร่ืองราวการท าสงครามระหว่างขอมกบั
อาณาจกัรจาม จากนั้นน าท่านเดินทางกลบั สู่ ด่านปอยเปต 
18.30 น. ทานอาหารเยน็ หอ้งอาหาร ปอยเปต...............บริการม้ือท่ี 19 
➢ เขา้สู่ท่ีพกั ปอยเปตรีสอร์ทแอนดค์าสิโน ฝ่ังเขมร  (คืนที่ 7) 

วันท่ี 7 ธันวาคม 2565 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ หอ้งอาหาร โรงแรม................บริการม้ือท่ี 20 
07.00 น. เดินทาง สู่ อรัญประเทศ เขา้ขา้มฝ่ังไทย 
 ชมตลาดโรงเกลือ ชอ้ปป้ิง สินคา้ราคาถูก มากมาย 

11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ตลาดน ้าบางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา ตามอธัยาศยั 
 แวะไหว ้พระปฐมเจดีย ์องคใ์หญ่ ท่ีสุดในประเทศไทย พร้อม

ชมตลาดยามค ่า มากมาย ของ จ.นครปฐม พร้อมทานอาหาร
เยน็ตามอธัยาศยั ท่ีมีใหเ้ลือกสรรมากมาย 

19.00 น. เขา้ท่ีพกั โรงแรม เวล จ.นครปฐม (คืนที ่8) 

วันท่ี 8 ธันวาคม 2565 
06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ในโรงแรม...................บริการม้ือท่ี 21 
 แวะซ้ือของฝาก ท่ีมีใหเ้ลือกสรรมากมาย ตลาดน ้าดอยหวาย 

11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ศูนยอ์าหาร ตามอธัยาศยั  
 ออกเดินทาง กลบั ปักษใ์ต ้ แวะซ้ือของฝากระหว่างเดินทาง 

18.00 น.  ทานอาหารเยน็ ศูนยอ์าหารพ้ืนเมือง ตามอธัยาศยั 
21.30 น. ถึง จ.ตรัง โดยสวสัด์ิภาพปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดโดย วัฒนา  คลงัจันทร์ ทัวร์ โทร. 075 - 572093 // 081 - 9565574 
 

 

1. รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน สายการบินแอร์เอเชีย (บินสู่ไซ่ง่อน) 
2. รถทวัร์ปรับอากาศ 3 ประเทศ ไทย - กมัพูชา - เวียดนาม 
3. รวมค่าท่ีพกัโรงแรม 8 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) 
4. รวมค่าอาหารบริการ ตามรายการ 21 ม้ือ (เลีย้งทุกม้ือต่างประเทศ) 
5. รวมค่าบตัรเขา้ตามรายการ ร่วมกระเชา้ดาลดั,เรือล่องไซ่ง่อน 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 1,000,000 บาท/ท่าน 
7. ไกดไ์ทย เวียดนาม เขมร ทีมงานวฒันาทวัร์ เป็นกนัเอง  

คิดค่าบริการ ตามรายการเพยีงท่านละ 23,900 บาท 
 

 ด้านบริการ 

 

 

 

 

 

 

 


