
  
 
 
 
 

 
 

               เชา้              คณะเดินทางถึง อ.เมืองมุกดาหาร ขา้มแม่นํ้าโขงดว้ย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2  สู่                        
                                  แขวงสะหวนันะเขต ลาว แลว้มุ่งสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม 
          บ่าย        ผา่นพิธีการเดินทางออกจากลาวเขา้สู่เวียดนามท่ี  ด่านพรมแดนลาวบาว ลอดอุโมงค ์
                                  ภูเขาฮายเวิน่ ความยาว 6.28 กิโลเมตร ถึง นครดาหนัง 
               เยน็            รับประทานอาหารทะเลสดๆริมแม่นํ้าฮานปากอ่าวดาหนงั ทศันียภาพริมฝ่ังสวยงาม ย ํา่ราตรีต่อ  
                       หรือเขา้ท่ีพกั(ตามสมคัรใจ) 
 
  

บรษิทั เขยลาว จํากดั 34 ม.2 ต.คําเขือ่นแกว้ อ.สรินิธร จ.อบุลราชธาน ี34350 

โทร.045-476828,087-8703909 แฟกซ ์045-476809  E-mail : phairot@kl-tour.com 
ใบอนุญาตนําเทีย่วในและตา่งประเทศเลขที ่51/0235 

    เยอืนเวยีดนามภาคกลาง
ไปรถ-กลบัรถ 3 วนั 2 คืน 

                         วนัแรก :  มกุดาหาร - สะหวนันะเขต – ดานงั 

วนัท่ีสอง :  ฮอยอนั - เว ้

KL5.1 

                 

               เชา้             ออกเดินทางสู่ เมืองฮอยอนัหรือโฮ่ยอาน เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของเวียดนาม  
                                  ก่อนฮอยอนัเคยเป็นท่าเรือทาํการคา้ขายท่ีเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมยัจามปา เมืองฮอยอนัรุ่งเรือง 
                                  อีกคร้ังในสมยัราชวงศเ์หงียน เมืองเก่าฮอยอนัมีมนตข์ลงัและมีเสน่ห์อยา่งน่าประหลาด  
                                  สามารถเดินเท่ียวชมไดว้นัละ 3 เวลา ทุกคร้ังจะแปลกเปล่ียนไม่ซํ้ากนั บรรยากาศสุดแสน 
                                  โรแมนติกฮอยอนัยิง่เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก  
                                  อเลก็ซองเดรเดอโรดส์ พฒันาอกัษรแบบโรมนักลายเป็นภาษาประจาํชาติเวียดนามมาข้ึนฝ่ัง 
                                  ท่ีเมืองฮอยอนัน้ี 
                                   เมืองโบราณฮอยอนัมีสถาปัตกรรมท่ีสวยงามตามแบบเฉพาะของฮอยอนั บา้นโบราณทุก 
                                  หลงัมีความหลากหลายในโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไม่ซํ้าแบบกนัเลย ทั้งในดา้นศิลปะ 
                                  การแกะสลกั การแกะสลกัตกแต่งภายใน สวนและลานภายในบา้นออกแบบใหใ้ช ้
                                  ประโยชน์ไดอ้ยา่ลงตวัและสร้างสรรคท่ี์สุด หลงัคาทรงกระดองปู ลกัษณะพิเศษแพร่หลาย 
                                  ในฮอยอนัทาํใหมี้เสน่ห์มากเม่ือเดินไปตามทอ้งถนน อิทธิพลจากจีน ญ่ีปุ่น เวียดนาม  
                                  ผสมผสานกนัอยา่งน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
                                  ถึงหมู่บา้น นอนเน๊ือก แกะสลกัหินอ่อนส่งจาํหน่ายทัว่โลก เลือกดูเลือกซ้ือตามอธัยาสยั 
                                  ลอดอุโมงคภู์เขาฮายเวิ่นอีกคร้ัง แวะรับประทานอาหารท่ี หาดลงัโก อ่ิมอร่อยกบัอาหาร                 
                       ทะเลสดๆ ทศันียภาพริมหาดลงัโกสวยงาม            
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               บ่าย           ถึงเว้หรือนครเว ้เป็นนครหลวงสุดทา้ยของเวยีดนาม พระเจา้ยาลองทรงเลือกเมืองเวเ้ป็น 
                                 ศูนยก์ลางบริหารใหม่ของประเทศ เมืองเวเ้ป็นมรดกโลกและเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดของ 
                                  เวียดนาม ราชวงศเ์หงียนเนรมิตรเมืองเวส้ร้างพระราชวงั สุสาน วดัและเจดีย ์สวยงามอยา่ง 
                                 วิจิตรพสิดารกระจายอยูเ่ตม็เมืองเว ้มีแม่นํ้าซงเฮืองหรือแม่นํ้าหอมไหลผา่นกลางเมือง เพิ่ม 
                                 ความงามใหมี้ความโดดเด่นยิง่ข้ึน เขา้เยีย่มชมพระราชวงั ด่ายโน่ย มองเห็น ป้อมฝซูวน  
                      สูงเด่น ผา่นประตูเท่ียงวนัชม พระราชวงัไทฮวา ศาลเจา้จกัรพรรดิ  พพิธิภณัฑ์ราชวงศ์                           
                                 เลือกชมและซ้ือสินคา้ท่ี ตลาดดองบา ตลาดขายส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนามภาคกลาง                            
                เยน็           ลงนัง่ เรือมังกร แม่นํ้าหอมหรือซงเฮือง  ดูทศันียภาพริมฝ่ังยามคํ่าคืนของเมืองหลวงเก่า  
                      พร้อมชมการแสดงดนตรีมรดกโลก กาเฮ้ว บนเรือ ก่อนเขา้ท่ีพกั 
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วนัท่ีสาม :  เว ้– สะหวนันะเขต – มกุดาหาร 

               เชา้           ชม วดัเทยีมหมุ เจดีย ์7 ชั้นสูงเด่น แสดงชาติภพของพระพทุธเจา้ ความเช่ืออาถรรพค์รองคู่                       
                                ออกเดินทางเสน้ทางไปชายแดนลาวบาว แลว้เดินทางเขา้สู่ประเทศลาว 
               บ่าย          แวะชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดปลอดภาษี เขตเศรษฐกิจพเิศษลาวบาว สินคา้จากต่างประเทศมากมาย  
                               ออกจากด่านแดนสะหวนั ลาว มุ่งสู่ เมืองคนัทะบุรี แขวงสะหวนันะเขต 
               เยน็          ถึง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2  ขา้มแม่นํ้าโขงสู่ อ.เมืองมุกดาหาร แวะดูและเลือกซ้ือสินคา้ 
                     ตลาดอนิโดจีน ของฝากก่อนกลบัโดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบรกิาร  รับ-ส่ง ณ อ.เมืองมุกดาหาร 
 

       โรงแรม  4 - 8 ท่าน   9 - 12 ท่าน  13 - 20 ท่าน 21 - 26 ท่าน 28 - 34 ท่าน 35 ท่านข้ึนไป 
    ระดบั 3 ดาว      8,000 

     7,500 
    7,500 
    7,000 

     7,000 
     6,500 

     6,500 
     6,000        

    6,300 
     5,700 

   6,000 
   5,500    ระดบั 2 ดาว 

 
อตัราน้ีรวม         ค่าธรรมเนียมพิธีการขา้มพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม 
                               ค่ารถยนตน์าํเท่ียวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ 
                               ค่าอาหาร  จาํนวน 8  ม้ือ 
                               ค่าท่ีพกั  2 คืน 
                               ค่ามคัคุเทศกล์าว-เวยีดนาม และค่าเขา้ชมสถานท่ี 

บริการของวา่งมาตรฐานเขยลาว และ หมวก  

                               ประกนัอุบติัเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท 
อตัราน้ีไม่รวม    ค่าเดินทางไป-กลบั อ.เมืองมุกดาหาร 
                               ค่า VAT  

 ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
เตรยีมเดินทาง      หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) อายเุหลือก่อนวนัเดินทาง 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส่งก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
                                  จองก่อนวนัเดินทาง 15 วนั วางเงินมดัจาํท่านละ 2,000 บาทในวนัจอง ส่วนท่ี    
                                        เหลือชาํระก่อนเดินทาง 3 วนั 
                                  โอนเขา้บญัชี นายไพโรจน์ แกว้วงษา 

   ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมงัสาหาร บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี  361-239008-7 
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