เวียดนามกลาง
เว้-ดานัง-ฮอยอัน

6วัน ท่องเทีย่ วครบครันดังนี.้ ...
พระธาตุองิ ฮัง, เว้, เจดียเ์ ทียนหมุ, แม่นา้ หอม, สะพานเปลี่ยนสี, พระราชวังต้องห้าม,
ตลาดดองบา, สุสาน Khai Dinh, อุโมงค์ไฮวาน, มังกรยักษ์ทาจากจานชามกระเบื้อง,
หมูบ่ า้ นหินอ่อน, ฮอยอัน, ดานัง, ชมพิพิธภัณฑ์จาม, ชมงานปั กผ้าใหม,เส้นขนานที่ 17,
อุโมงค์วนิ ห์มอคห์, ตลาดดองฮา, ตลาดลาวบาว, ดิ้วตี้ฟรี, ตลาดอินโดจีน

วันที่ 1 : กทม ไป มุกดาหาร
18.30 น.

เจอกันที่จดุ นัดหมาย เดินทางด้วยรถ BUS สุดแสนสบาย
*สามารถนัดเจอที่ มุกดาหาร ได้

20.00 น.

ออกจาก กรุงเทพฯ ไปยัง มุกดาหาร

วันที่ 2 : ลาว, พระธาตุอิงฮัง, เว้, เจดียเ์ ทียนหมุ, ลงเรือมังกรล่องไปตามแม่น้าหอม, สะพานเปลี่ยนสี
06.30 น.

ถึงร้านอาหาร เปลีย่ นถ่ายกระเป๋าไปยัง รถบัสใหม่อกี คัน ทีม่ ารอรับ หรือรถตูโ้ ตโยต้า คอมมิวเตอร์
จากนัน้ พาคณะทุกท่าน รับประทานอาหารเช้า แบบบุพเฟ่ต์ ( 1 )
ทานเสร็จก็ไป ตม.มุกดาหาร ทําเอกสารข้ามแดนไทยสู่ ลาว และ
ทําเรื่องผ่านแดนลาวทีด่ ่านสะหวันนะเขต
จากนัน้ เดินทางวิง่ ไปในลาวสะหวันนะเขต เข้านมัสการ
พระธาตุอิงฮัง เพื่อเป็ นศิรมิ งคล ซึง่ มีอายุมากกว่า 2,000 ปี

12.00 น.

เย็น

ทานอาหารเทีย่ งที่ ร้านอาหารวิพาดา ( 2 ) ทานกันให้เต็มทีก่ นั ไปเลย
จากนัน้ จะนําทุกท่านผ่านด่านแดนสะหวัน เพื่อออกจากแดนลาวเข้าสู่ เวียดนาม ที่ “ด่านลาวบาว”
เข้าสูเ่ มือง “เว้” เยีย่ มชม เจดียเ์ ทียนหมุ ทีม่ ปี ระวัตคิ วามเป็ นมาเป็ นทีก่ ล่าวขานกันมากของคนเวียดนาม
เนื่องมาจากมีพระจีนนังรถออสติ
่
นคันประวัตศิ าสตร์ทโ่ี ชว์อยู่ทว่ี ดั นี้ไปราดนํ้ามันเผาตัวเอง ประท้วงทีร่ ฐั บาลเวียดนาม
ั ่ ายของแม่น้ําหอม ประกอบด้วย หอคอย 8 เหลีย่ ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้ เป็ นตัวแทนของชาติ
ทีท่ าํ ลายพุทธศาสนา ซึง่ อยู่บนฝงซ้
ภพต่างๆ ชมรถออสตินสีฟ้าคันประวัตศิ าสตร์ทโ่ี ลกต้องจารึก จากนัน้ จะพาช๊อปปิ้ งสินค้าถูกๆบริเวณรอบเจดียแ์ ห่งนี้

จากนัน้ พาทุกท่าน ลงเรือมังกรล่องไปตามแม่น้าหอม
ชมวิวทิวทัศน์และวิถขี องคนเวียดนามทัง้ สองฝงั ่
ตลอดทางจะมีเรือมังกรมากมายทีล่ ่องไปตามลํานํ้าแห่งนี้
อีกทัง้ ชมเรือขุดทรายจากแม่น้ําด้วยมือ ทีแ่ ล่นไปมาบน
แม่น้ําหอมแห่งนี้ เพราะรายการนี้ฮติ มากซะด้วยสิ
หลังจากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั ที่ Duy Tan Hotel ระดับ 3 ดาว ทีเ่ มือง เว้ หรือ เทียบเท่า
ทานอาหารคํ่า ( 3 ) ทีภ่ ตั ตาคารจีนชื่อดังของทีน่ ่ี ปล่อยอิสระตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : อาจมีการแวะชม สะพานเปลี่ยนสี (เสาร์-อาทิตย์)
ซึง่ เป็ นแหล่งนัดพบของคนเวียดนามทีน่ ้ี
ไม่ว่าจะเป็ นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่กต็ าม...

วันที่ 3 : พระราชวังต้องห้าม, ตลาดดองบา, สุสาน Khai Dinh, ดานัง, ลอดอุโมงค์ไฮวาน, เว้, หมู่บ้านหิ นอ่อน, ฮอยอัน
เช้า

บริการอาหารเช้า ( 4 ) ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรมทีเ่ ราพัก

8.00 น.

เข้าชม พระราชวังต้องห้าม ของราชวงศ์เหงียน นครจักรพรรดิแห่ง
เมืองเว้ ซึง่ มีกาํ แพงล้อมรอบ 3 ชัน้ ชมพระตําหนักหงส์ทงั ้ 5 และ ชม
อาคารเก่าแก่ ข้าวของเครื่องใช้โบราณ สามารถเช่าชุดโบราณถ่ายรูปเป็ น
ทีร่ ะลึกได้ทน่ี ่ี ค่าเช่าชุดไม่แพงเลย เพียง 50-60 บาท เท่านัน้

10.00 น.

ไปจับจ่ายใช้สอยทิง้ ทวนกันที่ ตลาดดองบา ซือ้ กันให้เต็มที่

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ( 5 )

14.00 น.

เยีย่ มชม สุสาน Khai Dinh ซึง่ เป็ นสุสานของจักรพรรดิที์ อ่ อกแบบผสมแบบฝรังเศส
่ ชมภาพมังกรในม่านเมฆ
ั ้ ๊กตาหินทหารม้า เหมือนสุสานจิน๋ ซีฮ่ ่องเต้เมืองซีอาน
ทีว่ าดโดยจิตรทีไ่ ร้แขน ต้องใช้เท้ามาวาดขึน้ มานันเอง
่
กับชมรูปปนตุ

15.00 น.

เข้าสูเ่ มือง “ดานัง” ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาและคาบสมุทรลังโค ลอดอุโมงค์ไฮวาน ความยาว 6 กม.
ใช้เวลาขุด 4 ปี สูเ่ มืองเศรษฐกิจดานัง ขึน้ สะพานแขวนข้ามแม่น้ําซองห่าง

16.30 น.

พาไปชม มังกรยักษ์ทาจาก จาน ชาม กระเบือ้ ง มากมาย มาเรียงร้อยจนบังเกิดเป็ น มังกรขนาดใหญ่
สวยงามมาก เราจะมาถ่ายภาพกันเป็ นทีร่ ะลึกทีน่ ่ี แล้วออกจากเมืองดานัง

17.30 น.

เข้าสูเ่ มืองดานัง เข้าถึง หมู่บ้านหิ นอ่อน กันแล้ว ทีน่ ่ที ุกบ้านจะยึดการนําหินอ่อนมาแปรรูป เป็ นเครื่องประดับต่างๆ
สิงห์โตแกะสลักสวยงาม ครัง้ ก่อนซือ้ มา 1 คู่ 3,000 บาท ชุดนี้พอมาถึงเมืองไทย มีคนให้ 10,000 เลยล่ะ
ั ้ าแม่กวนอิม ฯลฯ ก็พอแล้ว
อยากขนมาเยอะๆ แต่หนักมาก เอาแค่กาํ ไลหินเอย, สร้อยคอ, เครื่องประดับ, รูปปนเจ้

18.30 น.

ทานอาหารคํ่า ( 6 ) ทีภ่ ตั ตาคาร หลังอาหาร พาเข้าสูเ่ มืองเก่าโบราณ อายุ 400 กว่าปี “ฮอยอัน”
คืนนี้พกั ที่ ฮอยอัน ( ทัวร์ทวไปมั
ั ่ กหลบไปพักทีด่ านัง ทําให้พลาดโอกาสท่องราตรีทค่ี ลาสสิคแห่งนี้ )
นําท่านเข้าพักโรงแรมระดับ 3 ดาว ทีA่ n Phu หรือเทียบเท่า อยูใ่ นย่านศูนย์กลางของฮอยอัน ไปมาสะดวก
หลังจากนัน้ เดิ นท่องราตรีกบั ร้านค้าในบรรยากาศเหมือนในหนังจีนโบราณคลาสสิคสุดๆ
เลือกซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึกราคาถูก โดยเฉพาะกระเป๋าราคาถูกพิเศษ รับรองเลย หรือจะแวะนังทานเบี
่
ยร์สด
แก้วล่ะประมาณ 8 บาท หรือ ทาน ชา กาแฟ ขนมเค้ก รสชาติและบรรยากาศเยีย่ มราคาถูกกว่าเมืองไทย
หลังจากนัน้ กลับมายังทีพ่ กั พักผ่อนกันตามสบาย

วันที่ 4 : ฮอยอัน, สะพานญี่ปน,
ุ่ พิ พิธภัณฑ์จาม, ชมงานปักผ้าใหม, เส้นขนานที่ 17, ชมอุโมงค์วินห์มอคห์
เช้า

ทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม ( 7 ) ( กรณีพกั 3 ดาว ) หากเป็ น 2 ดาว ทีใ่ ช้ประจํา จะพาไปทานข้างนอกแบบชาวบ้าน

8.00 น.

ไปชม บ้านเรือน ร้านค้า อายุมากกว่า 200 ปี และ สะพานญี่ปนุ่ สัญลักษณ์เมือง ฮอยอัน
เลือกซือ้ สินค้า กระเป๋าเป้เดินทาง, รองเท้า, ภาพวาด, งานศิลปะ, ชุดประจําชาติอ๋าวย๋าย, เสือ้ ยืดทีร่ ะลึกดาวแดง ฯลฯ
ชม ตลาดเก่า ชมวิถชี วี ติ ของคนเวียดนาม ร้านค้ามากมายรูปแบบแตกต่างกันไป สินค้าถูกๆ
เช่น โคมไฟ, กระเป๋า, พัด, กระจก, สร้อยคอ ฯลฯ จากนัน้ เดินทางออกจากฮอยอันไปยัง...เมืองดานัง

11.00 น.

เข้าสูเ่ มืองดานัง ทีค่ วามเจริญและบรรยากาศคล้ายเมืองโฮจิมนิ ท์
แวะชม พิ พิธภัณฑ์จาม เป็ นทีร่ วบรวมวัตถุต่างๆ ของอาณาจักรจามทีเ่ คยยิง่ ใหญ่มาในอดีตมารวมไว้
จากนัน้ ชม งานปกั ผ้าใหม ทีฝ่ ีมอื ยอดเยีย่ มขนาดมองไม่ออกเลยคิดว่าเป็ นงานวาดไปซะอีก
งานทีป่ กั เป็ นรูปพระเจ้าอยู่หวั ของเรามองเผินๆคิดว่าใช้วาดเอา แท้ทจ่ี ริงแล้วปกั ลงไปตามลายผ้าทีละตะเข็บ
ใช้เวลานานมากกว่าจะได้ 1 ชิน้ งาน ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเสร็จ

12.30 น.

ทานอาหารกลางวัน ( 8 ) เป็ นอาหารทะเล

15.30 น.

พาชมเขตแดนระหว่าง เวียดนามเหนือ และ เวียดนามใต้ ที่ เส้นขนานที่ 17 บริเวณแม่น้ําเบนไห่
ที่ นายพล แมกนามาร่า มีคาํ สังให้
่ สร้างรัว้ ไฟฟ้าแยกดินแดนระหว่าง เวียดนามเหนือ และ เวียดนามใต้ ออกจากกัน
มุ่งหน้าไปชม อุโมงค์วินห์มอคห์ ทีใ่ ช้คนขุดหลายปี รับรองว่าเห็นแล้ว
ต้องทึง่ ..กันทุกคน สุดยอดจริงๆ แบบอเมริกนั ไม่กล้าเข้ามาเลย
จนต้องแพ้เวียดนามเพราะฤทธ์ คนรู นี่แหละ
ชมอุโมงค์หลบภัยใต้ดนิ จากการทิง้ ระเบิดอย่างหนักของทหารอเมริกา
ซึง่ คนทัง้ หมู่บา้ นช่วยกันขุดในปี 1966 ใช้เวลา 20 เดือน ลึก 3 ชัน้
มีทางเข้าออกถึง 13 ทาง และได้อาศัยอยู่ในอุโมงค์เป็ นเวลาถึง 5 ปี

18.00 น.

บริการอาหารคํ่า ( 9 ) อาจมีการจัด คาราโอเกะ เพลงไทย ให้รอ้ งกันให้สะใจกันไปเลย ( กรณีกรุ๊ปใหญ่ๆ เท่านัน้ )
หลังจากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั ที่ โรงแรมใหม่เพิง่ สร้าง ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ที่ “ดองฮา”
หมายเหตุ : หากคณะทัวร์ ไม่สามารถรักษาเวลาทีก่ าหนดเอาไว้ได้ เราจะต้องตัดรายการพิ พิธภัณฑ์จาม ออกไป

วันที่ 5 : ตลาดดองฮา, ตลาดลาวบาว, ดิ วตี้ฟรี, ตลาดอิ นโดจีน, มุกดาหาร
เช้า

ตื่นเช้ากันหน่อยนะ ทําเวลากันหน่อย ทานอาหารเช้า ( 10 ) แบบบุฟเฟต์ทโ่ี รงแรม
หลังจากนัน้ จะพาท่านไปช๊อปปิ้งกันอีกครัง้ ที่ ตลาดดองฮา ใหญ่กว่า ตลาดดองบา เสียอีก
หลังจากเยีย่ มชมสมควรแก่เวลา เราจะไปต่อกันที่ ตลาดลาวบาว
หาซือ้ นาฬิกาแฟชันสวยๆ
่
เรือนละ 80 บาท, โทรศัพท์มอื ถือ 2,700 บาท ( ใช้เป็ น โทรทัศน์, MP 3, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ),
Thump Drive 8 GB แค่ 120 บาท, มีดสารพัดประโยชน์สแตนเลส ด้ามละ 20 บาท
ช๊อปปิ้ งกันเสร็จสรรพ เราจะทําเรื่องผ่านแดนทีด่ ่าน “ลาวบาว”
และ ช้อปปิ้ งซือ้ ของฝากอีกทีท่ี ดิ้วตี้ฟรี เหล้านอก ของแท้
เช่น Black Label, Henesky, White horse ฯลฯ ราคาถูกกว่าหลายร้อยบาทต่อขวด

12.00 น.

พักเทีย่ งทานอาหารกลางวัน ( 11 ) ทีร่ า้ นอาหารแฟนต้า หรืออาจจะพาไปกินไก่พน้ื เมือง ปลาย่าง และ แจ่วหมากเลน
หลังจากนัน้ ข้ามกลับมาที่ จ.มุกดาหาร พาช้อปปิ้ งทิง้ ท้ายกันที่ ตลาดอิ นโดจีน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ( 12 )

20.00 น.

นําส่งชาวคณะขึน้ รถทีม่ ารอรับกลับสู่ กรุงเทพฯ

วันที่ 6 : ถึงกรุงเทพ
06.00 น.

ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

่ แจก) // พัด (เฉพาะเราเท่านั้นทีมี
่ แจก)
แจกฟรรี! :: ยาหม่องน้ า // กระเป๋ าห้อยคอ (เฉพาะเราเท่านั้นทีมี
พิเศษกว่าใคร !!
 บันทึกภาพตลอดการเดินทาง 1,000 ภาพ ให ้ ทาเป็ น DVD ให ้คนละแผ่น
 ทาประกันอุบต
ั ิเหตุการเดินทางให ้ คนละ 1,000,000 บาท บางบริษท
ั ทัวร ์ ทาแค่ 200,000 บาท
 ได ้นอนในเมืองฮอยอัน ท่องราตรีกบ
ั เมืองมรดกโลก บางทัวร ์จัดนอนที่ ดานัง ต ้องตื่นแต่ตี 5 ทาให ้เที่ยวฮอยอันได ้น้อยลง
่
้
ซึงทางทั
วร ์ของเราจัดเที่ยว ฮอยอัน ถึง 2 รอบ ทังตอนกลางคื
น และ ตอนเช ้า
 โปรแกรมพิเศษนี ้ จะหลีกเลี่ยงวันเที่ยว ทาให ้ไม่ไปแออัดในวันเดียวกันกับทัวร ์อื่นๆ เช่น วันแรกทุกทัวร ์จะไปอุโมงค ์วินห ์มอค
้ ไม่ได ้ ถอยหลังก็ไม่ได ้ หายใจไม่ออก เราจะไปวันสุดท ้ายครับ
คนจะเยอะมาก จะเดินหน้าหนี ออกจากถาก็
้
่
้
 มีผลไม ้ และ นาดืม ตลอดจนขนมขบเคียว ให ้ทานบนรถระหว่างการเดินทาง
่ (บางทัวร ์)ไม่ได ้แวะสถานที่หมือนทัวร ์เรามีดงั นี ้...
 สถานที่ที่เราเพิ่มให ้นอกเหนื อทัวร ์อืน

้ ตลาดลาวบาว...มั
่
...เส ้นขนานที ่ 17...ช ๊อปปิ งที
งกรยักษ ์…พิพิธภัณฑ ์จาม ของอาณาจักรจาม...พระธาตุอิงฮัง...

้
 มีพาซือของราคาถู
กจริง ๆ ไม่ใช่พาไปเชือด เหมือน ทัวร ์บางแห่ง
่ ่ แต่ของเยอะถูกกว่า
 มีพาชมตลาดดองฮาใหญ่กว่าตลาดดองบาเสียอีก แต่สอภาษายากหน่
ื่
อยทีนี
 อาหารกลางวัน ในวันแรก ของเรา กินร ้านดังๆ ที่ทัวร ์มีระดับจัดกัน
 อาหารวันสุดท ้ายก่อนออกจากมุกดาหารเข ้ากรุงเทพฯ เรามีให ้
( บางทัวร ์ ไม่มีให ้ )
 จัด คาราโอเกะ ให ้ร ้องเพลง ไทย / จีน / สากล (จัดบริการให ้ได ้เฉพาะกรุป๊ ใหญ่เท่านั้น )

X ไม่มอี าบนา้ เปลี่ ยนเสื้อผ้ าในตอนเช้ าวันแรก และ วันสุดท้ าย เหมือนทัวร์ทุกแห่งที่ จัดกัน
หากสนใจจะอาบนา้ ในตอนเช้ าวันแรก ต้ องเสียเพิ่ มคนละ 50 บาท ( จ่ายเอง ) มีผ้าเช็ดตัวและสบู่เหลวบริการให้
หากวันกลับในวันสุดท้ ายสนใจจะอาบนา้ เปลี่ ยนเสื้อผ้ า ต้ องจ่ายเพิ่ ม คนละ 50 บาท เช่นกัน

**สิ่ งทีต่ ้ องเตรียมไป : Passport มีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทาง**

