วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์ เที่ยวสุ ดคุ้ม “ เวียดนามใต้ - กัมพูชา ”
เวียดนามใต้ : โฮจิมินห์ ซิตี้ - ทาเนียบโรดม - ดาลัด - พระราชวังเบ๋ าได๋ - อุโมงค์ก๋จู ี - ล่องเรื อหรู แม่ น้าไซ่ ง่อน
กัมพูชา(เขมร): กรุงพนมเปญ - พระราชวังเขมรินทร์ - วัดพระแก้ว - พิพธิ ภัณฑ์ กะโหลก - นครวัด,นครธม
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2565
ใบอนุญาตเลขที่ 41/00304
www.wattanatour.com
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
05.00 น. ออกเดินทางจากหน้ามิตรสาส์น ตรัง สู่ กรุ งเทพฯ
06.00 น. ทานอาหารเช้า บะจ่าง เค้ก โอวัลติน................บริ การมื้อที่ 1
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหาร ตามอัธยาศัย
18.00 น. อาหารเย็น ตลาดพื้นเมือง ที่มีให้เลือกมากมาย ตามอัธยาศัย
19.00 น. เข้าที่พกั โรงแรม นนทบุรีเพส จ.นนทบุรี (คืนที่ 1)

วันที่ 1 ธันวาคม 2565
04.00 น. รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ ในโรงแรม..........บริ การมื้อที่ 2
04.30 น. ออกเดินทาง สู่ สนามบินดอนเมือง เช็คอินแอร์เอเชีย
07.30 น. บิน สนามบินดอนเมือง สู่ สนามบินนครหลวงโฮจิมินห์
09.15 น. ถึง สนามบินโฮจิมินห์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ต่อ รถทัวร์
➢ ชม อาคารไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโค
โลเนียล ฝรั่งเศลที่งดงาม จากนั้น ชม โบสถ์ นอร์ ธเทอดาม
อายุกว่า 100 ปี นับเป็ นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบ และเป็ น
ศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์ ที่มาพร้อมชาวฝรั่งเศส จนกลายเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองโฮจิมินห์
➢ ชม ทาเนียบ อดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ (ทาเนี ยบโรดม)
สถานที่ทางานของประธานาธิบดี ในสมัยก่อน
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหาน เมืองหลวง..........บริ การมื้อที่ 3
➢ จากนั้น น าท่ านชม ศาลาว่ าการนครโฮจิมิ น ห์ ซึ่ งเป็ นศาลาว่ า
การเมื อ งที่ ส วยที่ สุ ด ในนครโฮจิ มิ น ห์ ประทับ ใจกับ ความ
สวยงามและสถาปัตยกรรมที่ลงตัว ก่อนเดินทางสู่ เมืองดาลัด
17.00 น. ชม เมืองดาลัด วิวทิวทัศน์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม
พร้อมสัมผัสที่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น เมืองดาลัด....................บริ การมื้อที่ 4
➢ จากนั้นนาท่านเข้าที่พกั โรงแรม Mai Vang Hotel (คืนที่ 2)

➢ ชม หุ บเขาแห่ งความรั ก (Love Valley) เป็ นหุ บเขาที่ ปกคลุ ม
ด้วยต้น สนและมี ทะเลสาบอยู่บริ เวณกลางหุ บเขา บรรยากาศ
หนาวเย็น สุ ดแสนโรแมนติก
11.30 น. รับประทาน อาหารเที่ยง ..................................บริ การมื้อที่ 6
➢ นมัสการ พระพุทธรู ปที่ วัดตรัคลาม ซึ่ งสร้างขึ้นบนเนิ นเขา ชม
วิวทิวทัศน์ ถ่ายภาพความประทับใจ สัมผัสบรรยากาศรอบๆเต็ม
ไปด้วยดอกไม้เมืองหนาว
➢ จากนั้น นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า ที่ ทนั สมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม
พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองดาลัด จากมุมสู ง พร้อม
ชมความงดงามของ ทะเลสาบเตวียนลาม ซึ่ งแวดล้อมไปด้วยทิว
สน และพรรณไม้เรี ยงรายบนเนินเขา ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย
➢ ชมหั ต ถกรรมขึ้ น ชื่ อ ของ หมู่ บ้ า นปั ก ผ้ า ประเทศเวี ย ดนาม
ชมความงามของผ้าปั กลายต่างๆ ที่สวยงามสมจริ ง พร้อมทั้งชม
การสาธิตการปักผ้าโดยสาวงามเวียดนาม
18.30 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร เมืองดาลัด..............บริ การมื้อที่ 7
➢ ชม ตลาดกลางคืน ดาลัด ช้อปปิ้ งเมืองหนาว ตามอัธยาศัย
➢ จากนั้นนาท่านเข้าที่พกั โรงแรม Mai Vang Hotel (คืนที่ 3)

วันที่ 3 ธันวาคม 2565

06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม...................บริ การมื้อที่ 8
➢ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไซง่อน
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหาร.............................บริ การมื้อที่ 9
➢ ถึงเมืองไซง่อน ช้อปปิ้ ง ตลาดเบนถัน ศูนย์รวมของฝากที่ระลึก
อาทิ เสื้ อผ้า รองเท้า ผ้าปัก สไตล์เวียดนาม , อื่นๆ
18.00 น. - 20.00 น. รับประทานอาหารค่าสุ ดหรู บนเรื อลาใหญ่
ล่องไปตามแม่น้ าไซ่ง่อน พร้อมชมบรรยากาศอ่าวโฮจิมินห์ แสง สี
ยามค่าคืน คลอเสี ยง เครื่ องดนตรี พ้นื เมือง เวียดนามและโชว์บนเรื อ
ตระการตา......................................................................บริ การมื้อที่ 10
วันที่ 2 ธันวาคม 2565
➢ นาท่านเข้าที่พกั โรงแรม Sen Viet เมืองโฮจิมินซิต้ ี (คืนที่ 4)
06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม.................บริ การมื้อที่ 5
07.00 น. ชม พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋ าได๋ ภายใน ประกอบ วันที่ 4 ธันวาคม 2565
ไปด้วยห้องนอนของกษัตริ ย ์ พระมเหสี หลายองค์ พระโอรสพระธิดา 06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม.................บริ การมื้อที่ 11
ห้องทางาน และห้องนัง่ เล่น พร้อมถ่ายรู ป โดยใส่ ชุดเป็ นองค์กษัตริ ย ์ 07.00 น. ชมวัดจีนโบราณ “วัดเทียนหัว” ชมความผสมผสานระหว่าง
อารยะธรรมจีน กับ เวียดนาม พร้อมบูชา เจ้าแม่ ทับทิม, เทพเจ้ากวนอู
และพระมเหสี ตามอัธยาศัย
➢ ชม สวนดอกไม้ เมืองหนาว สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉม และ เทพเจ้าแห่งความโชคดี
➢ ชม พิพธิ ภัณฑ์ สงคราม ท่านจะได้ชมภาพประวัติศาสตร์สงคราม
รู ปทรง และสี สันแปลกตา ให้เพลิดเพลิน
ระหว่างประเทศเวียดนามและสหรัฐอเมริ กา ในอดีต

➢ ชม “อุโมงค์ กู๋จี” อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตวั
ในสมัยที่ทาสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริ กัน
รวมถึ งกองทหารพันธมิ ตรจากนานาประเทศ ที่ ชาวเวียดนาม
จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์น้ ี ซึ่ งในอดีตเคยมีชาวเวียดนาม
อาศัย อยู่ ภ ายใต้ อุ โ มงค์ น้ ี ถึ ง 80,000 คนในระหว่ างการเกิ ด
สงคราม และยังเคยใช้เป็ นที่บญ
ั ชาการทางทหารและเป็ นหลุม
หลบภัย ซึ่ งมี ค วามยาวกว่ า 200 กิ โ ลเมตร และอุ โมงค์ น้ ี ยัง
สามารถทะลุออกสู่ แม่น้ าไซง่อนได้ดว้ ย
11.30 น. ทานอาหาร ห้องอาหาร ชายแดนเวียดนาม.....บริ การมื้อที่ 12
13.00 น. จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กัมพูชา (เขมร) โดยผ่านทางด่าน
Moc Bai ชายแดนกัมพูชา - เวียดนาม สู่ เมืองหลวง กรุ ง
พนมเปญ ระหว่างทางชมวิถีชีวิต ความเป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่าย
ของประเทศกัมพูชา
18.00 น. รับประทานอาหารค่า กรุ งพนมเปญ...............บริ การมื้อที่ 13
➢ จากนั้นนาท่านเข้าที่พกั โรงแรม Asia Palace Hotel (คืนที่ 5)
พักผ่อน หรื อเที่ยวชมสี สันกรุ งพนมเปญยามค่าคืน

จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางสู่ นครธม ซึ่ งที่ ซุ้ม ประตู มี การแกะสลัก รู ป
หน้ าของ พระเจ้า ชั ย วรมัน ที่ 7 อยู่ ด้ ว ย จากนั้ นน าท่ านเข้า ชมตัว
ปราสาทที่มีตน้ ไม้เข้าทาลาย จนเกิด ศิลปะที่สวยงามของปราสาท
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ห้องอาหาร................บริ การมื้อที่ 18
13.00 น. ชม ปราสาทตาพรหม โดยทางเข้าปราสาทจะร่ มรื่ นด้วย
พรรณไม้ นาท่านเข้าชมตัวปราสาทศิลปะ ที่สวยงาม ซึ่งมีภาพยนตร์
หรื อ สารคดี มาถ่ายทาจานวนมาก พร้อมชม ปราสาทบายน บาปวน
ตื่นตะลึกกับภาพจาหลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
ภาพแกะสลักแสดงถึงเรื่ องราวการทาสงครามระหว่างขอมกับ
อาณาจักรจาม จากนั้นนาท่านเดินทางกลับ สู่ ด่านปอยเปต
18.30 น. ทานอาหารเย็น ห้องอาหาร ปอยเปต...............บริ การมื้อที่ 19
➢ เข้าสู่ ที่พกั ปอยเปตรี สอร์ทแอนด์คาสิ โน ฝั่งเขมร (คืนที่ 7)

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม................บริ การมื้อที่ 20
07.00 น. เดินทาง สู่ อรัญประเทศ เข้าข้ามฝั่งไทย
 ชมตลาดโรงเกลือ ช้อปปิ้ ง สิ นค้าราคาถูก มากมาย
วันที่ 5 ธันวาคม 2565
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ตลาดน้ าบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ตามอัธยาศัย
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม..................บริ การมื้อที่ 14
 แวะไหว้ พระปฐมเจดีย ์ องค์ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย พร้อม
➢ ชม ทุ่ งสั งหาร ที่ เขมรแดงสังหาร ฆ่ าล้างเผ่า พัน ธ์ พร้ อมชม
ชมตลาดยามค่า มากมาย ของ จ.นครปฐม พร้อมทานอาหาร
พิพิธภัณฑ์เก็บหัวกะโหลกเหล่านักโทษมากมาย
เย็นตามอัธยาศัย ที่มีให้เลือกสรรมากมาย
➢ ชม พระราชวังหลวง “วังเขมรินทร์ ” ซึ่งเป็ นที่ประทับของ
19.00 น. เข้าที่พกั โรงแรม เวล จ.นครปฐม (คืนที่ 8)
พระมหากษัตริ ย ์ “สมเด็จนโรดม สี หโมณี ” และพระที่นงั่
วันที่ 8 ธันวาคม 2565
จันทราฉายา สร้างสาหรับรับแขกบ้านเมือง นอกจากนี้มี
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม...................บริ การมื้อที่ 21
จิตรกรรมฝาผนังเรื่ องรามเกียรติ์ที่สวยงามเป็ นอย่างมาก
 แวะซื้อของฝาก ที่มีให้เลือกสรรมากมาย ตลาดน้ าดอยหวาย
➢ ชม วิหารวัดพระแก้ว ซึ่งภายใน พื้นวิหาร ปูดว้ ยเครื่ องเงิน
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหาร ตามอัธยาศัย
มูลค่านับไม่ได้ และพระพุทธรู ปทองคาทั้งองค์ หน้าผาก
 ออกเดินทาง กลับ ปักษ์ใต้ แวะซื้อของฝากระหว่างเดินทาง
ประดับ พลอย เพชร 84 กะรัต ประเมินมูลค่าไม่ได้
18.00 น. ทานอาหารเย็น ศูนย์อาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย
11.30 น. รับประทาน อาหารเที่ยง กรุ งพนมเปญ..........บริ การมื้อที่ 15 21.30 น. ถึง จ.ตรัง โดยสวัสดิ์ภาพปลอดภัย พร้อมความประทับใจ
➢ ออกเดินทาง สู่ เมืองเสี ยบเรี ยบ
ด้านบริการ
18.00 น. รับประทาน อาหารเย็น เมืองเสี ยบเรี ยบ พร้อมชมโชว์
1. รวมค่าตัว๋ เครื่ องบิน สายการบินแอร์เอเชีย (บินสู่ ไซ่ง่อน)
พื้นเมือง วัฒนธรรม กัมพูชา...........................บริ การมื้อที่ 16 2. รถทัวร์ปรับอากาศ 3 ประเทศ ไทย - กัมพูชา - เวียดนาม
➢ นาท่านเข้าที่พกั โรงแรม Angkor Holiday (คืนที่ 6)
3. รวมค่าที่พกั โรงแรม 8 คืน (ห้ องละ 2 ท่ าน)
วันที่ 6 ธันวาคม 2565
4. รวมค่าอาหารบริ การ ตามรายการ 21 มื้อ (เลีย้ งทุกมื้อต่ างประเทศ)
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม..................บริ การมื้อที่ 17 5. รวมค่าบัตรเข้าตามรายการ ร่ วมกระเช้าดาลัด,เรื อล่องไซ่ง่อน
07.00 น. ชม นครวัด ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่ งถือเป็ นหนึ่ งใน
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 1,000,000 บาท/ท่ าน
สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ลักษณะเป็ นปราสาทหิ น ที่ สวยงาม ด้วยการ
7. ไกด์ไทย เวียดนาม เขมร ทีมงานวัฒนาทัวร์ เป็ นกันเอง
แกะสลัก ที่ ง ดงาม บนหิ น ทรายรู ป นางอัป สร หรื อ นางอัป สรา
ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ (ซุ้มประตู) ทุกชั้น สร้างขึ้นในสมัย คิดค่ าบริการ ตามรายการเพียงท่ านละ 23,900 บาท
พระเจ้าสุ ริ ย วรมัน ที่ 2 พุ ท ธศตวรรษที่ 12 หรื อ ประมาณ 840 ปี
โดยสร้างด้วยแรงงานคนหลายแสนคน และช้างลากหิน 4,000 เชือก
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