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พระธาตุองิฮงั, เว,้ เจดยีเ์ทยีนหมุ, แมน่ า้หอม, สะพานเปล่ียนส,ี พระราชวงัตอ้งหา้ม,  

ตลาดดองบา, สุสาน Khai Dinh, อุโมงคไ์ฮวาน, มงักรยกัษท์ าจากจานชามกระเบื้อง, หมูบ่า้นหนิ

ออ่น, ฮอยอนั, ดานงั, ชมพิพิธภณัฑจ์าม, ชมงานปักผา้ใหม,เสน้ขนานที ่17,  

อุโมงคว์นิหม์อคห,์ ตลาดดองฮา, ตลาดลาวบาว, ดิ้วตี้ฟรี, ตลาดอนิโดจนี  

 

 

 

วันแรก : กรุงเทพ – มุกดาหาร 

18.30 น. เจอกนัท่ีจดุนดัหมาย เดินทางด้วยรถ BUS สดุแสนสบาย หรือ **สามารถนดัเจอท่ี มกุดาหาร ได้** 
20.00 น. ออกจาก กรุงเทพฯ ไปยงั มกุดาหาร 
 
วันที่สอง : ลาว, พระธาตุอิงฮัง, เว้, เจดย์ีเทยีนหมุ, ลงเรือมังกรล่องไปตามแม่น า้หอม, สะพานเปล่ียนสี 

06.30 น. ถงึรา้นอาหาร รบัประทานอาหารเชา้ แบบบุพเฟต่ ์( 1 ) เปลีย่นถ่ายกระเป๋าไปยงั รถบสัใหมอ่กีคนั 
   ทีม่ารอรบั หรอืรถตูโ้ตโยตา้ คอมมวิเตอร ์ 
  จากนัน้ไป ตม.มุกดาหาร ท าเอกสารขา้มแดนไทยสูล่าว และท าเรือ่งผา่นแดนลาวทีด่่าน สะหวนันะเขต 
  และเดนิทางไปในลาวสะหวนันะเขตเขา้นมสัการ พระธาตุองิฮงั เป็นศริมิงคล ซึง่มอีายุมากกวา่ 2,000 ปี 
12.00 น. ทานอาหารเทีย่งที ่รา้นอาหารวพิาดา ( 2 ) ทานกนัใหเ้ตม็ทีก่นัไปเลย  
  จากนัน้ จะนําทุกทา่นผา่นด่านแดนสะหวนั เพือ่ออกจากแดนลาวเขา้สู ่เวยีดนาม ที ่“ด่านลาวบาว” 
  เขา้สูเ่มอืง “เว้” เยีย่มชม เจดียเ์ทียนหมุ ทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาเป็นทีก่ล่าวขานกนัมากของคนเวยีดนาม  
  เน่ืองมาจากมพีระจนีนัง่รถออสตนิคนัประวตัศิาสตรท์ีโ่ชวอ์ยูท่ีว่ดัน้ีไปราดน้ํามนัเผาตวัเอง ประทว้งทีร่ฐับาล
  เวยีดนามทีท่าํลายพทุธศาสนา ซึง่อยูบ่นฝ ัง่ซา้ยของแมน้ํ่าหอม ประกอบดว้ย หอคอย 8 เหลีย่ม 7 ชัน้  
   แต่ละชัน้เป็นตวัแทนของชาตภิพต่างๆ ชมรถออสตนิสฟ้ีาคนัประวตัศิาสตรท์ีโ่ลกตอ้งจารกึ  
   จากนัน้จะพาช๊อปป้ิงสนิค้าถกูๆบริเวณรอบเจดีย์แห่งนี ้
 

 



 
เยน็  จากนัน้พาทกุท่าน ลงเรือมังกรล่องไปตามแม่น า้หอม ชมวิวทิวทศัน์และวถีิของคนเวียดนามทัง้สองฝ่ัง
  ตลอดทางจะมีเรือมงักรมากมายท่ีลอ่งไปตามล าน า้แห่งนีอี้กทัง้ชมเรือขดุทรายจากแม่น า้ด้วยมือ ท่ีแลน่ไปมา
  บนแมน่ า้หอมแห่งนี ้เพราะรายการนีฮิ้ตมากซะด้วยส ิ
   หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าท่ีพกัท่ี Duy Tan Hotel ระดบั 3 ดาว ท่ีเมือง เว้ หรือ เทียบเท่า  
  ทานอาหารค ่า ( 3 ) ท่ีภตัตาคารจีนช่ือดงัของท่ีน่ี ปลอ่ยอิสระตามอธัยาศยั 
 
  หมายเหตุ : อาจมีการแวะชม สะพานเปล่ียนสี (เสาร์-อาทิตย์) ซึง่เป็นแหลง่นดัพบของคนเวียดนามท่ีนี ้ 

 

วันที่สาม : พระราชวัง, ตลาดดองบา, สุสาน Khai Dinh, ดานัง, ลอดอุโมงค์ไฮวาน, เว้, หมู่บ้านหนิอ่อน, ฮอยอัน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ( 4 ) ท่ีห้องอาหารของโรงแรมท่ีเราพกั 
08.00 น. เข้าชม พระราชวังต้องห้าม ของราชวงศ์เหงียน นครจกัรพรรดแิห่งเมืองเว้  ซึง่มีก าแพงล้อมรอบ 3 ชัน้  
   ชมพระต าหนกัหงส์ทัง้ 5 และชมอาคารเก่าแก่ ข้าวของเคร่ืองใช้โบราณ สามารถเชา่ชดุโบราณถ่ายรูป 
   เป็นท่ีระลกึได้ท่ีน่ี คา่เช่าชดุไม่แพงเลย เพียง 50-60 บาท เท่านัน้ 
10.00 น. ไปจบัจา่ยใชส้อยทิง้ทวนกนัที ่ตลาดดองบา ซือ้กนัใหเ้ตม็ที ่
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ( 5 ) 
14.00 น. เยีย่มชม สสุาน Khai Dinh ซึง่เป็นสสุานของจกัรพรรดิท์ีอ่อกแบบผสมแบบฝรัง่เศส  
   ชมภาพมงักรในมา่นเมฆทีว่าดโดยจติรทีไ่รแ้ขน ตอ้งใชเ้ทา้มาวาดขึน้มานัน่เอง  
   กบัชมรปูป ัน้ตุ๊กตาหนิทหารมา้ เหมอืนสสุานจิน๋ซีฮ่อ่งเตเ้มอืงซอีาน  
15.00 น. เขา้สูเ่มอืง “ดานัง” ชมววิทวิทศัน์ของภูเขาและคาบสมทุรลงัโค ลอดอโุมงคไ์ฮวาน ความยาว 6 กม.  
  ใชเ้วลาขดุ 4 ปี สูเ่มอืงเศรษฐกจิดานงั ขึน้สะพานแขวนขา้มแมน้ํ่าซองหา่ง 
16.30 น. พาไปชม มงักรยกัษ์ท าจาก จาน ชาม กระเบือ้ง มากมาย มาเรยีงรอ้ยจนบงัเกดิเป็น มงักรขนาดใหญ่ 
  สวยงามมาก เราจะมาถ่ายภาพกนัเป็นทีร่ะลกึทีน่ี่ แลว้ออกจากเมอืงดานงั 
17.30 น. เขา้สูเ่มอืงดานงั เขา้ถงึ หมู่บา้นหินอ่อน กนัแลว้ ทีน่ี่ทุกบา้นจะยดึการนําหนิอ่อนมาแปรรปู  
   เป็นเครือ่งประดบัต่างๆ สงิหโ์ตแกะสลกัสวยงาม ครัง้ก่อนซือ้มา 1 คู ่3,000 บาท ชุดน้ีพอมาถงึเมอืงไทย  
   มคีนให ้10,000 เลยละ่ อยากขนมาเยอะๆ แต่หนกัมาก เอาแค่กําไลหนิเอย, สรอ้ยคอ, เครือ่งประดบั,  
   รปูป ัน้เจา้แมก่วนอมิ ฯลฯ กพ็อแลว้ 
18.30 น. ทานอาหารคํ่า ( 6 ) ทีภ่ตัตาคาร หลงัอาหาร พาเขา้สูเ่มอืงเก่าโบราณ อาย ุ400 กวา่ปี “ฮอยอนั”  
   คนืน้ีพกัที ่ฮอยอนั ( ทวัรท์ัว่ไปมกัหลบไปพกัทีด่านงั ทาํใหพ้ลาดโอกาสทอ่งราตรทีีค่ลาสสคิแหง่น้ี )  
   นําทา่นเขา้พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว ทีA่n Phu หรอืเทยีบเทา่ อยูใ่นยา่นศนูยก์ลางของฮอยอนั ไปมาสะดวก    
    
   หลงัจากนัน้เดินท่องราตรีกบัรา้นคา้ในบรรยากาศเหมอืนในหนงัจนีโบราณคลาสสคิสดุๆ  
   เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึราคาถูก โดยเฉพาะกระเป๋าราคาถูกพเิศษ รบัรองเลย  
   หรอืจะแวะนัง่ทานเบยีรส์ดแกว้ล่ะประมาณ 8 บาท หรอื ทาน ชา กาแฟ ขนมเคก้  
   ทีม่รีสชาตแิละบรรยากาศเยีย่มราคาถูกกวา่เมอืงไทย 
        
 
 
 

  



วันที่ส่ี :  ฮอยอัน, สะพานญ่ีปุ่น, พพิธิภณัฑ์จาม, ชมงานปักผ้าใหม, เส้นขนานที่ 17, ชมอุโมงค์วินห์มอคห์ 

เช้า  ทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม( 7 ) ( กรณีพกั 3ดาว ) หากเป็น 2ดาวท่ีใช้ประจ า จะพาไปทานข้างนอกแบบชาวบ้าน 
08.00 น. ไปชม บ้านเรือน ร้านค้า อายมุากกวา่ 200 ปี และ สะพานญ่ีปุ่ น สญัลกัษณ์เมือง ฮอยอนั เลอืกซือ้สนิค้า
  กระเป๋าเป้เดนิทาง, รองเท้า, ภาพวาด, งานศลิปะ, ชดุประจ าชาติอา๋วยา๋ย, เสือ้ยืดท่ีระลกึดาวแดง ฯลฯ 
  ชม ตลาดเก่า ชมวิถีชีวิตของคนเวียดนาม ร้านค้ามากมายรูปแบบแตกตา่งกนัไป สินค้าถกูๆ เช่น โคมไฟ, 
  กระเป๋า, พดั, กระจก, สร้อยคอ ฯลฯ จากนัน้เดนิทางออกจากฮอยอันไปยงั...เมืองดานัง 
11.00 น. เข้าสูเ่มืองดานงั ท่ีความเจริญและบรรยากาศคล้ายเมืองโฮจิมินท์ แวะชม พพิธิภณัฑ์จาม เป็นท่ีรวบรวม 
  วตัถตุา่งๆ ของอาณาจกัรจามท่ีเคยยิ่งใหญ่มาในอดีตมารวมไว้ จากนัน้ชม งานปักผ้าใหม ท่ีฝีมือยอดเย่ียม
  ขนาดมองไมอ่อกเลยคิดวา่เป็นงานวาดไปซะอีก งานท่ีปักเป็นรูปพระเจ้าอยูห่วัของเรามองเผินๆคิดวา่ใช้ 
  วาดเอา แท้ท่ีจริงแล้วปักลงไปตามลายผ้าทีละตะเข็บ ใช้เวลานานมากกวา่จะได้ 1 ชิน้งาน ใช้เวลาหลายเดือน 
12.30 น. ทานอาหารกลางวนั ( 8 ) เป็นอาหารทะเล 
15.30 น. พาชมเขตแดนระหวา่ง เวียดนามเหนือ และ เวียดนามใต้ ท่ี เส้นขนานที่ 17 บริเวณแมน่ า้เบนไห่ ท่ี... 
  นายพล แมกนามาร่า มีค าสัง่ให้สร้างรัว้ไฟฟ้าแยกดนิแดนระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ออกจากกนั  
  มุง่หน้าไปชม อุโมงค์วินห์มอคห์ ท่ีใช้คนขดุหลายปี รับรองวา่เห็นแล้วต้องทึง่กนัทกุคน สดุยอดจริงๆ แบบ
  อเมริกนัไมก่ล้าเข้ามาเลย จนต้องแพ้เวียดนามเพราะฤทธ์ คนรู น่ีแหละ ชมอโุมงค์หลบภยัใต้ดินจากการทิง้
  ระเบิดอย่างหนกัของทหารอเมริกา ซึง่คนทัง้หมูบ้่านช่วยกนัขดุในปี 1966 ใช้เวลา 20 เดือน ลกึ 3 ชัน้ มี
  ทางเข้าออกถึง 13 ทาง และได้อาศยัอยูใ่นอโุมงค์เป็นเวลาถึง 5 ปี 
18.00 น. บริการอาหารค ่า(9) อาจมีจดั คาราโอเกะ เพลงไทย ให้ร้องกนัให้สะใจกนัไปเลย (กรณีกรุ๊ปใหญ่ๆ เท่านัน้ )  
  หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าท่ีพกัท่ี โรงแรมใหมเ่พิ่งสร้าง ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า ท่ี “ดองฮา” 
 หมายเหต ุ:  หากคณะทวัร์ ไม่สามารถรกัษาเวลาทีก่ าหนดเอาไวไ้ด ้เราจะตอ้งตดัรายการพิพิธภณัฑ์จาม ออกไป  
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ห้า : ตลาดดองฮา, ตลาดลาวบาว, ดวิตีฟ้รี, ตลาดอินโดจนี, มุกดาหาร 

เช้า  ตื่นเช้ากนัหน่อยนะ ท าเวลากนัหน่อย ทานอาหารเช้า ( 10 ) แบบบฟุเฟต์ท่ีโรงแรม 
  หลงัจากนัน้จะพาท่านไปช๊อปปิง้กนัอีกครัง้ท่ี ตลาดดองฮา ใหญ่กวา่ ตลาดดองบา เสียอีก หลงัจากเยี่ยมชม
  สมควรแก่เวลา เราจะไปตอ่กนัท่ี ตลาดลาวบาว หาซือ้ นาฬิกาแฟชัน่สวยๆ เรือนละ 80 บาท, 
  โทรศพัท์มือถือ 2,700 บาท ( ใช้เป็น โทรทศัน์, MP 3, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ), Thump Drive 8 GB แค ่120 บาท, 
  มีดสารพดัประโยชน์สแตนเลส ด้ามละ 20 บาท ช๊อปปิง้กนัเสร็จสรรพ เราจะท าเร่ืองผา่นแดนท่ีดา่น “ลาวบาว” 
  และ ช้อปปิง้ซือ้ของฝากอีกทีท่ี ดิว้ตีฟ้รี เหล้านอก ของแท้ เชน่ Black Label, Henesky, White horse ฯลฯ 
  ราคาถกูกวา่หลายร้อยบาทตอ่ขวด 
เท่ียง  พกัเท่ียงทานอาหารกลางวนั ( 11 ) ท่ีร้านอาหารแฟนต้า หรืออาจจะพาไปกินไก่พืน้เมือง ปลาย่าง และ แจ่ว 
  หลงัจากนัน้ข้ามกลบัมาท่ี จ.มกุดาหาร พาช้อปปิง้ทิง้ท้ายกนัท่ี ตลาดอินโดจีน 
เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ( 12 ) 
20.00  น าสง่ชาวคณะขึน้รถท่ีมารอรับกลบัสู ่กรุงเทพฯ 
 
วันที่หก : มุกดาหาร – กรุงเทพ 

06.00  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 



อัตรานีร้วม 
 คา่ธรรมเนียมเข้าออก ไทย-ลาว 
 คา่ตัว๋โดยสารชัน้ วีไอ ไป-กลบั กรุงเทพฯ- หนองคาย 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่โรงแรมท่ีพกั 3 คืน 
 คา่รถ ปรับอากาศน าเท่ียวตลอดรายการ 
 คา่เรือ 
 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่มคัคเุทศก์ท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ีดแูลตลอดการเดนิทางง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง วงเงิน 1,000,000  บาท 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง (PASSPORT)  
 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่เข้าประเทศลาว 
 คา่ห้องพกัเด่ียวตามอตัรา 
 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการ มินิบาร์, น า้ดื่ม, บหุร่ี, เหล้า,      

 เบียร์ ฯลฯ 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัทกุชนิด เช่น คา่โทรศพัท์ คา่ซกัผ้า ฯลฯ 
 คา่วีซา่เข้าประเทศ ในกรณีเร่งดว่น 
 คา่น ากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวดั  
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ส าหรับผู้ เดนิทางชาวตา่งชาติและผู้ ถือเอกสารตา่งด้าว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

 
เงื่อนไขการจอง    

 มัดจ าท่านละ 5,000 บาท มาที่.. 
ธนาคาร กรงุศรอียธุยา  สาขา สีแ่ยกวงัหนิ   บญัชกีระแสรายวนั เลขทีบ่ญัช ี 2140013280 
ธนาคาร กสกิรไทย  สาขา รชัดา-หว้ยขวาง   บญัชกีระแสรายวนั เลขทีบ่ญัช ี 089-1069251 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ สาขายอ่ย เซน็ทรลัป่ินเกลา้     บญัชอีอมทรพัย ์เลขทีบ่ญัช ี 183-2 10718-9 
ธนาคาร กรงุเทพ   สาขายอ่ย เซน็ทรลัป่ินเกลา้     บญัชอีอมทรพัย ์เลขทีบ่ญัช ี 095-0-20209-3  

พร้อม FAX สลิปการโอนเงนิและหน้าหนังสือ 
 

 ส่งส าเนาพาสปอต ก่อนการเดนิทาง 10 วัน หรือส่งก่อนได้ยิ่งด ี
 พร้อม ระบุ / ช่ือผู้จอง / จ านวนคน /  สถานที่ๆจะไป  / วันที่  / โทรศัพท์ ตดิต่อกลับ 
 

 
 

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

พเิศษกวา่ใคร !! 

 บนัทึกภาพตลอดการเดินทาง 1,000 ภาพ ให ้ ท าเป็น DVD ใหค้นละแผ่น  
 ท าประกนัอบุติัเหตกุารเดินทางให ้คนละ 1,000,000 บาท บางบริษทัทวัร ์ ท าแค่ 200,000 บาท 
 ไดน้อนในเมืองฮอยอนั ท่องราตรีกบัเมืองมรดกโลก บางทวัรจ์ดันอนท่ี ดานัง ตอ้งต่ืนแตตี่ 5 ท าใหเ้ท่ียวฮอยอนัไดน้อ้ยลง  
   ซึง่ทางทวัรข์องเราจดัเท่ียว ฮอยอนั ถึง 2 รอบ ทัง้ตอนกลางคืน และ ตอนเชา้ 
 โปรแกรมพิเศษนี้ จะหลีกเลีย่งวนัเท่ียว ท าใหไ้ม่ไปแออดัในวนัเดียวกนักบัทวัรอื์่นๆ เชน่ วนัแรกทุกทวัรจ์ะไปอโุมงคว์ินหม์อค  
   คนจะเยอะมาก จะเดินหนา้หนีออกจากถ า้ก็ไม่ได ้ถอยหลงัก็ไม่ได ้ หายใจไม่ออก เราจะไปวนัสดุทา้ยครบั
มีผลไม ้และ น า้ด่ืม ตลอดจนขนมขบเคีย้ว ใหท้านบนรถระหวา่งการเดินทาง 
 สถานท่ีท่ีเราเพิ่มใหน้อกเหนือทวัรอื์่น (บางทวัร)์ไม่ไดแ้วะสถานท่ีหมือนทวัรเ์รามีดงันี.้.. 
   ...เสน้ขนานที ่ 17...ชอ๊ปปิง้ทีต่ลาดลาวบาว...มงักรยกัษ…์พิพิธภณัฑจ์าม ของอาณาจกัรจาม...พระธาตอิุงฮงั...   
 มีพาซือ้ของราคาถูกจริง ๆ ไม่ใชพ่าไปเชอืด เหมือน ทวัรบ์างแห่ง 
 มีพาชมตลาดดองฮาใหญ่กวา่ตลาดดองบาเสียอีก แตสื่่อภาษายากหน่อยท่ีน่ี แต่ของเยอะถกูกวา่ 
 อาหารกลางวนั ในวนัแรก ของเรา กินรา้นดงัๆ ท่ีทวัรมี์ระดบัจดักนั
 อาหารวนัสดุทา้ยกอ่นออกจากมุกดาหารเขา้กรงุเทพฯ  เรามีให ้   ( บางทวัร ์ ไม่มีให ้ )
 จดั คาราโอเกะ ใหร้อ้งเพลง ไทย / จีน / สากล (จดับริการใหไ้ดเ้ฉพาะกรุป๊ใหญ่เท่าน้ัน )

X ไม่มีอาบน า้เปล่ียนเสื้อผ้าในตอนเช้าวันแรก และ วันสดุท้าย เหมือนทวัร์ทุกแห่งที่จัดกนั  

หากสนใจจะอาบน า้ ในตอนเช้าวันแรก  ต้องเสยีเพ่ิมคนละ 50 บาท ( จ่ายเอง )   มีผ้าเชด็ตัวและสบู่เหลวบริการให้  

หากวันกลับในวันสดุท้ายสนใจจะอาบน า้เปล่ียนเสื้อผ้า ต้องจ่ายเพ่ิม คนละ 50 บาท เช่นกนั 

**ส่ิงทีต้่องเตรียมไป :  Passport มีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัทีเ่ดินทาง** 

 


