
เวยีดนามกลางเวยีดนามกลาง  

6วนั ท่องเทีย่วครบครนัดงัน ี.้... 

  

 

 

 

 

 

พระธาตุองิฮงั, เว,้ เจดยีเ์ทยีนหมุ, แมน่ า้หอม, สะพานเปลี่ยนสี, พระราชวงัตอ้งหา้ม,  
ตลาดดองบา, สุสาน Khai Dinh, อุโมงคไ์ฮวาน, มงักรยกัษท์ าจากจานชามกระเบื้อง, 
หมูบ่า้นหนิออ่น, ฮอยอนั, ดานงั, ชมพิพิธภณัฑจ์าม, ชมงานปักผา้ใหม,เสน้ขนานที ่17,  
อุโมงคว์นิหม์อคห,์ ตลาดดองฮา, ตลาดลาวบาว, ดิ้วตี้ฟรี, ตลาดอนิโดจนี 

 

 

 

 

เว้-ดานงั-ฮอยอนั 



หลงัจากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กัที ่Duy Tan Hotel ระดบั 3 ดาว ทีเ่มอืง เว้ หรอื เทยีบเท่า  

ทานอาหารคํ่า ( 3 ) ทีภ่ตัตาคารจนีชื่อดงัของทีน่ี่ ปล่อยอสิระตามอธัยาศยั 

หมายเหต ุ: อาจมกีารแวะชม สะพานเปล่ียนสี (เสาร-์อาทติย)์  

                ซึง่เป็นแหล่งนดัพบของคนเวยีดนามทีน่ี้ 
                    ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเลก็หรอืรุ่นใหญ่กต็าม...   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 1 : กทม ไป มุกดาหาร 

18.30 น. เจอกนัท่ีจดุนัดหมาย เดนิทางดว้ยรถ BUS สดุแสนสบาย 
*สามารถนัดเจอท่ี มุกดาหาร ได้ 

20.00 น. ออกจาก กรุงเทพฯ ไปยงั มุกดาหาร 

วนัท่ี 2 : ลาว, พระธาตอิุงฮงั, เว้, เจดียเ์ทียนหม,ุ ลงเรอืมงักรล่องไปตามแม่น ้าหอม, สะพานเปล่ียนสี 

06.30 น. ถงึรา้นอาหาร เปลีย่นถ่ายกระเป๋าไปยงั รถบสัใหม่อกีคนั ทีม่ารอรบั หรอืรถตูโ้ตโยตา้ คอมมวิเตอร ์

จากนัน้พาคณะทุกท่าน รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุพเฟ่ต ์( 1 ) 
ทานเสรจ็กไ็ป ตม.มุกดาหาร ทาํเอกสารขา้มแดนไทยสู ่ลาว และ  
ทาํเรื่องผ่านแดนลาวทีด่่านสะหวนันะเขต 

จากนัน้เดนิทางวิง่ไปในลาวสะหวนันะเขต เขา้นมสัการ   
พระธาตอิุงฮงั เพื่อเป็นศริมิงคล ซึง่มอีายุมากกว่า 2,000 ปี 

12.00 น. ทานอาหารเทีย่งที ่รา้นอาหารวพิาดา ( 2 ) ทานกนัใหเ้ตม็ทีก่นัไปเลย  
จากนัน้ จะนําทุกท่านผ่านด่านแดนสะหวนั เพื่อออกจากแดนลาวเขา้สู ่เวยีดนาม ที ่“ด่านลาวบาว” 
เขา้สูเ่มอืง “เว้” เยีย่มชม เจดียเ์ทียนหม ุทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาเป็นทีก่ล่าวขานกนัมากของคนเวยีดนาม  
เน่ืองมาจากมพีระจนีนัง่รถออสตนิคนัประวตัศิาสตรท์ีโ่ชวอ์ยู่ทีว่ดัน้ีไปราดน้ํามนัเผาตวัเอง ประทว้งทีร่ฐับาลเวยีดนาม 
ทีท่าํลายพุทธศาสนา ซึง่อยู่บนฝ ัง่ซา้ยของแม่น้ําหอม ประกอบดว้ย หอคอย 8 เหลีย่ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้เป็นตวัแทนของชาติ
ภพต่างๆ ชมรถออสตนิสฟ้ีาคนัประวตัศิาสตรท์ีโ่ลกตอ้งจารกึ จากนัน้จะพาช๊อปป้ิงสนิคา้ถูกๆบรเิวณรอบเจดยีแ์ห่งนี ้

   

จากนัน้พาทุกท่าน ลงเรอืมงักรล่องไปตามแม่น ้าหอม  

ชมววิทวิทศัน์และวถิขีองคนเวียดนามทัง้สองฝ ัง่  

ตลอดทางจะมเีรอืมงักรมากมายทีล่่องไปตามลาํน้ําแหง่นี้  

อกีทัง้ชมเรอืขดุทรายจากแม่น้ําดว้ยมอื ทีแ่ล่นไปมาบน 

แม่น้ําหอมแห่งนี้ เพราะรายการนี้ฮติมากซะดว้ยส ิ

เย็น 



วนัท่ี 3 : พระราชวงัต้องห้าม, ตลาดดองบา, สุสาน Khai Dinh, ดานัง, ลอดอโุมงคไ์ฮวาน, เว้, หมู่บ้านหินอ่อน, ฮอยอนั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ( 4 ) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรมทีเ่ราพกั 

8.00 น. เขา้ชม พระราชวงัต้องห้าม ของราชวงศเ์หงยีน นครจกัรพรรดแิห่ง
เมอืงเว ้ ซึง่มกีาํแพงลอ้มรอบ 3 ชัน้ ชมพระตําหนกัหงสท์ัง้ 5 และ ชม
อาคารเก่าแก่ ขา้วของเครื่องใชโ้บราณ สามารถเช่าชุดโบราณถ่ายรปูเป็น
ทีร่ะลกึไดท้ีน่ี่ ค่าเช่าชุดไมแ่พงเลย เพยีง 50-60 บาท เท่านัน้  

10.00 น. ไปจบัจ่ายใชส้อยทิง้ทวนกนัที ่ตลาดดองบา ซือ้กนัใหเ้ตม็ที ่

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ( 5 ) 

14.00 น. เยีย่มชม สุสาน Khai Dinh ซึง่เป็นสสุานของจกัรพรรดิท์ีอ่อกแบบผสมแบบฝรัง่เศส ชมภาพมงักรในม่านเมฆ 
ทีว่าดโดยจติรทีไ่รแ้ขน ตอ้งใชเ้ทา้มาวาดขึน้มานัน่เอง กบัชมรปูป ัน้ตุ๊กตาหนิทหารมา้ เหมอืนสสุานจิน๋ซีฮ่่องเต้เมอืงซอีาน  

 
15.00 น. เขา้สูเ่มอืง “ดานัง” ชมววิทวิทศัน์ของภูเขาและคาบสมุทรลงัโค ลอดอโุมงคไ์ฮวาน ความยาว 6 กม.  

ใชเ้วลาขดุ 4 ปี สูเ่มอืงเศรษฐกจิดานงั ขึน้สะพานแขวนขา้มแม่น้ําซองห่าง 

16.30 น. พาไปชม มงักรยกัษ์ท าจาก จาน ชาม กระเบือ้ง มากมาย มาเรยีงรอ้ยจนบงัเกดิเป็น มงักรขนาดใหญ่ 
สวยงามมาก เราจะมาถ่ายภาพกนัเป็นทีร่ะลกึทีน่ี่ แลว้ออกจากเมอืงดานงั  

17.30 น. เขา้สูเ่มอืงดานงั เขา้ถงึ หมู่บ้านหินอ่อน กนัแลว้ ทีน่ี่ทุกบา้นจะยดึการนําหนิอ่อนมาแปรรปู เป็นเครื่องประดบัต่างๆ  
สงิหโ์ตแกะสลกัสวยงาม ครัง้ก่อนซือ้มา 1 คู่ 3,000 บาท ชุดน้ีพอมาถงึเมอืงไทย มคีนให ้10,000 เลยล่ะ  
อยากขนมาเยอะๆ แต่หนกัมาก เอาแค่กาํไลหนิเอย, สรอ้ยคอ, เครื่องประดบั, รปูป ัน้เจา้แม่กวนอมิ ฯลฯ กพ็อแลว้ 

18.30 น. ทานอาหารคํ่า ( 6 ) ทีภ่ตัตาคาร หลงัอาหาร พาเขา้สูเ่มอืงเก่าโบราณ อายุ 400 กว่าปี “ฮอยอนั” 
คนืน้ีพกัที ่ฮอยอนั ( ทวัรท์ัว่ไปมกัหลบไปพกัทีด่านงั ทาํใหพ้ลาดโอกาสท่องราตรทีีค่ลาสสคิแหง่นี้ )  
นําท่านเขา้พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว ทีA่n Phu หรอืเทยีบเท่า อยูใ่นย่านศนูยก์ลางของฮอยอนั ไปมาสะดวก 
หลงัจากนัน้ เดินท่องราตรีกบัรา้นคา้ในบรรยากาศเหมอืนในหนงัจนีโบราณคลาสสคิสดุๆ  
เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึราคาถูก โดยเฉพาะกระเป๋าราคาถูกพเิศษ รบัรองเลย หรอืจะแวะนัง่ทานเบยีรส์ด 
แกว้ล่ะประมาณ 8 บาท หรอื ทาน ชา กาแฟ ขนมเคก้ รสชาตแิละบรรยากาศเยีย่มราคาถูกกว่าเมอืงไทย 
หลงัจากนัน้ กลบัมายงัทีพ่กั พกัผ่อนกนัตามสบาย 

  



วนัท่ี 4 : ฮอยอนั, สะพานญ่ีปุ่ น, พิพิธภณัฑจ์าม, ชมงานปักผา้ใหม, เส้นขนานท่ี 17, ชมอโุมงควิ์นหม์อคห ์

เชา้ ทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม ( 7 ) ( กรณีพกั 3 ดาว ) หากเป็น 2 ดาว ทีใ่ชป้ระจาํ จะพาไปทานขา้งนอกแบบชาวบา้น 

8.00 น. ไปชม บ้านเรอืน รา้นค้า อายมุากกว่า 200 ปี และ สะพานญ่ีปุ่ น สญัลกัษณ์เมอืง ฮอยอนั  
เลอืกซือ้สนิคา้ กระเป๋าเป้เดนิทาง, รองเทา้, ภาพวาด, งานศลิปะ, ชุดประจาํชาตอิ๋าวย๋าย, เสือ้ยดืทีร่ะลกึดาวแดง ฯลฯ  

ชม ตลาดเก่า ชมวถิชีวีติของคนเวียดนาม รา้นคา้มากมายรปูแบบแตกต่างกนัไป สนิคา้ถูกๆ  
เช่น โคมไฟ, กระเป๋า, พดั, กระจก, สรอ้ยคอ ฯลฯ จากนัน้เดนิทางออกจากฮอยอนัไปยงั...เมอืงดานัง 

 

11.00 น. เขา้สูเ่มอืงดานงั ทีค่วามเจรญิและบรรยากาศคลา้ยเมอืงโฮจมินิท ์ 
แวะชม พิพิธภณัฑจ์าม เป็นทีร่วบรวมวตัถุต่างๆ ของอาณาจกัรจามทีเ่คยยิง่ใหญ่มาในอดตีมารวมไว ้ 
จากนัน้ชม งานปกัผา้ใหม ทีฝี่มอืยอดเยีย่มขนาดมองไม่ออกเลยคดิว่าเป็นงานวาดไปซะอกี  
งานทีป่กัเป็นรปูพระเจา้อยู่หวัของเรามองเผนิๆคดิว่าใชว้าดเอา แทท้ีจ่รงิแลว้ปกัลงไปตามลายผา้ทลีะตะเขบ็  
ใชเ้วลานานมากกว่าจะได ้1 ชิน้งาน ใชเ้วลาหลายเดอืนกว่าจะเสรจ็ 

 
12.30 น. ทานอาหารกลางวนั ( 8 ) เป็นอาหารทะเล 

15.30 น. พาชมเขตแดนระหว่าง เวยีดนามเหนือ และ เวยีดนามใต ้ที ่เส้นขนานท่ี 17 บรเิวณแม่น้ําเบนไห่  
ที ่นายพล แมกนามาร่า มคีาํสัง่ใหส้รา้งรัว้ไฟฟ้าแยกดนิแดนระหว่าง เวยีดนามเหนือ และ เวยีดนามใต ้ออกจากกนั  
มุ่งหน้าไปชม อโุมงควิ์นหม์อคห ์ทีใ่ชค้นขดุหลายปี รบัรองว่าเหน็แลว้
ตอ้งทึง่..กนัทุกคน สดุยอดจรงิๆ แบบอเมรกินัไม่กลา้เขา้มาเลย  
จนตอ้งแพเ้วยีดนามเพราะฤทธ ์คนร ูนี่แหละ  
ชมอโุมงคห์ลบภยัใตด้นิจากการทิง้ระเบดิอย่างหนกัของทหารอเมรกิา  
ซึง่คนทัง้หมู่บา้นช่วยกนัขดุในปี 1966 ใชเ้วลา 20 เดอืน ลกึ 3 ชัน้  
มทีางเขา้ออกถงึ 13 ทาง และไดอ้าศยัอยู่ในอุโมงคเ์ป็นเวลาถงึ 5 ปี 

18.00 น. บรกิารอาหารคํ่า ( 9 ) อาจมกีารจดั คาราโอเกะ เพลงไทย ใหร้อ้งกนัใหส้ะใจกนัไปเลย ( กรณีกรุ๊ปใหญ่ๆ เท่านัน้ )  

หลงัจากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กัที ่โรงแรมใหม่เพิง่สรา้ง ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า ที ่“ดองฮา” 

หมายเหตุ :  หากคณะทวัร์ ไม่สามารถรกัษาเวลาทีก่ าหนดเอาไวไ้ด ้ เราจะตอ้งตดัรายการพิพิธภณัฑ์จาม ออกไป  

 



วนัท่ี 5 : ตลาดดองฮา, ตลาดลาวบาว, ดิวต้ีฟรี, ตลาดอินโดจีน, มุกดาหาร 

เชา้ ตื่นเชา้กนัหน่อยนะ ทาํเวลากนัหน่อย ทานอาหารเชา้ ( 10 ) แบบบุฟเฟตท์ีโ่รงแรม  

หลงัจากนัน้จะพาท่านไปช๊อปป้ิงกนัอกีครัง้ที ่ตลาดดองฮา ใหญ่กว่า ตลาดดองบา เสยีอกี 

หลงัจากเยีย่มชมสมควรแก่เวลา เราจะไปต่อกนัที ่ตลาดลาวบาว  
หาซือ้ นาฬกิาแฟชัน่สวยๆ เรอืนละ 80 บาท, โทรศพัทม์อืถอื 2,700 บาท ( ใชเ้ป็น โทรทศัน์, MP 3, กลอ้งถ่ายรปู ฯลฯ ), 
Thump Drive 8 GB แค่ 120 บาท, มดีสารพดัประโยชน์สแตนเลส ดา้มละ 20 บาท 

ช๊อปป้ิงกนัเสรจ็สรรพ เราจะทาํเรื่องผ่านแดนทีด่่าน “ลาวบาว” 

และ ชอ้ปป้ิงซือ้ของฝากอกีททีี ่ด้ิวต้ีฟรี เหลา้นอก ของแท ้
เช่น Black Label, Henesky, White horse ฯลฯ ราคาถูกกว่าหลายรอ้ยบาทต่อขวด 

12.00 น. พกัเทีย่งทานอาหารกลางวนั ( 11 ) ทีร่า้นอาหารแฟนตา้ หรอือาจจะพาไปกนิไก่พืน้เมอืง ปลาย่าง และ แจ่วหมากเลน  

หลงัจากนัน้ขา้มกลบัมาที ่จ.มุกดาหาร พาชอ้ปป้ิงทิง้ทา้ยกนัที ่ตลาดอินโดจีน 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ( 12 ) 

20.00 น. นําสง่ชาวคณะขึน้รถทีม่ารอรบักลบัสู ่กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 6 : ถึงกรงุเทพ 

06.00 น. ถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
แจกฟรรี! :: ยาหม่องน ้า // กระเป๋าหอ้ยคอ (เฉพาะเราเท่าน้ันท่ีมีแจก)  // พดั (เฉพาะเราเท่าน้ันท่ีมีแจก)  

พเิศษกวา่ใคร !! 

 บนัทึกภาพตลอดการเดินทาง 1,000 ภาพ ให ้ ท าเป็น DVD ใหค้นละแผ่น  
 ท าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางให ้คนละ 1,000,000 บาท บางบริษทัทวัร ์ ท าแค่ 200,000 บาท 
 ไดน้อนในเมืองฮอยอนั ท่องราตรีกบัเมืองมรดกโลก บางทวัรจ์ดันอนท่ี ดานัง ตอ้งตื่นแต่ตี 5 ท าใหเ้ท่ียวฮอยอนัไดน้อ้ยลง  
   ซึง่ทางทวัรข์องเราจดัเท่ียว ฮอยอนั ถึง 2 รอบ ทัง้ตอนกลางคืน และ ตอนเชา้ 
 โปรแกรมพิเศษนี้ จะหลีกเลี่ยงวนัเท่ียว ท าใหไ้ม่ไปแออดัในวนัเดียวกนักบัทวัรอื์่นๆ เชน่ วนัแรกทุกทวัรจ์ะไปอโุมงควิ์นหม์อค  
   คนจะเยอะมาก จะเดินหนา้หนีออกจากถ า้ก็ไม่ได ้ถอยหลงัก็ไม่ได ้ หายใจไม่ออก เราจะไปวนัสดุทา้ยครบั 

 มีผลไม ้และ น ้าดื่ม ตลอดจนขนมขบเคีย้ว ใหท้านบนรถระหว่างการเดินทาง 
 สถานท่ีท่ีเราเพ่ิมใหน้อกเหนือทวัรอื์น่ (บางทวัร)์ไม่ไดแ้วะสถานท่ีหมือนทวัรเ์รามีดงันี้... 
   ...เสน้ขนานที ่ 17...ชอ๊ปปิง้ทีต่ลาดลาวบาว...มงักรยกัษ…์พิพิธภณัฑจ์าม ของอาณาจกัรจาม...พระธาตอิุงฮงั...   
 มีพาซือ้ของราคาถูกจริง ๆ ไม่ใชพ่าไปเชอืด เหมือน ทวัรบ์างแห่ง 
 มีพาชมตลาดดองฮาใหญก่วา่ตลาดดองบาเสียอีก แต่สือ่ภาษายากหน่อยท่ีน่ี แต่ของเยอะถูกกว่า 
 อาหารกลางวนั ในวนัแรก ของเรา กินรา้นดงัๆ ท่ีทวัรมี์ระดบัจดักนั 

 อาหารวนัสดุทา้ยกอ่นออกจากมุกดาหารเขา้กรงุเทพฯ  เรามีให ้   ( บางทวัร ์ ไม่มีให ้ )  
 จดั คาราโอเกะ ใหร้อ้งเพลง ไทย / จีน / สากล (จดับริการใหไ้ดเ้ฉพาะกรุป๊ใหญ่เท่าน้ัน ) 

X ไม่มอีาบน า้เปลี่ ยนเสื้อผ้าในตอนเช้าวันแรก และ วันสดุท้าย เหมอืนทวัร์ทุกแห่งที่ จัดกนั  

หากสนใจจะอาบน า้ ในตอนเช้าวนัแรก  ต้องเสยีเพ่ิมคนละ 50 บาท ( จ่ายเอง )   มผ้ีาเชด็ตวัและสบู่เหลวบริการให้  

หากวันกลับในวนัสดุท้ายสนใจจะอาบน า้เปลี่ ยนเสื้อผ้า ต้องจ่ายเพ่ิม คนละ 50 บาท เช่นกนั 

**ส่ิงทีต้่องเตรียมไป :  Passport มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัทีเ่ดินทาง** 

 


