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     เชา้             คณะเดินทางถึง อ.เมืองมุกดาหาร ขา้มสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 สู่ แขวงสะหวนันะเขต ลาว  
                       แลว้ตรงไปชายแดนลาวเขา้สู่เวียดนามท่ี ด่านลาวบาว                                                   
     บ่าย           ชมอุโมงค์วนิม็อกซ์ ตาํนานแห่งชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ของชาวเวยีดกง กองทพัอเมริกนัขน 
                       ระเบิดมาถล่มทั้งกลางวนัและกลางคืน แต่ไม่ทาํใหช้าวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นอุโมงคว์ินมอ็กซ์น้ี 
                        ระคายเคือง อุโมงคว์ินมอ็กซ์น้ีมีความยาวถึง 2.8 กิโลเมตร แต่ปัจจุบนัสามารถเดินชมได ้
                        เพียง 1,700 เมตร ใชเ้วลา 18 เดือนเตม็ ในการขดุอุโมงคด์ว้ยอุปกรณ์ธรรมดาแบบชาวบา้น 
                       ทารกนอ้ย 17 ชีวิตและอีก 500 กวา่ชีวิต นอนคุดคูอ้ยูใ่นบริเวณคบัแคบอึดอดั ดาํรงชีวิต 
                        เพื่อใหร้อดพน้จากความตายเกือบ 5 ปีเตม็ท่ีหลบเสียงระเบิดซ่อนตวัอยูใ่นอุโมงคแ์ห่งน้ี 
                       ถึงสะพานเฮ่ืองเรือง อนุสรณ์สถานเป็นท่ีแบ่งเวยีดนามออกเป็นเวียดนามเหนือ เวยีดนามใต ้ 
                       สะพานเฮ่ืองเรืองขา้มแม่นํ้าเบนไฮท่ีบนเสน้ขนาดท่ี 17 เขตปลอดทหารและปลอดการสูร้บ  
                        แต่ยงัใชเ้ป็นสถานใชส้งครามจิตรวิทยาสาดโคลนใส่กนั และเป็นท่ีแลกเปล่ียนเชลยศึก              
                       มีพิพิธภณัฑเ์ชิงสะพานเฮ่ืองเรืองบอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์สงครามอยา่งน่าสนใจ 
     เยน็            ถึงเว้หรือนครเว้ เป็นนครหลวงสุดทา้ยของเวียดนาม พระเจา้ยาลองทรงเลือกเมืองเวเ้ป็น 
                       ศูนยก์ลางบริหารใหม่ของประเทศ เมืองเวเ้ป็นมรดกโลกและเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดของเวียดนาม 
                       ราชวงศเ์หงียนเนรมิตรเมืองเวส้ร้างพระราชวงั สุสาน วดัและเจดีย ์สวยงามอยา่งวิจิตรพิสดาร 
                       กระจายอยูเ่ตม็เมืองเว ้มีแม่นํ้าซงเฮืองหรือแม่นํ้าหอมไหลผา่นกลางเมือง เพิ่มความงามใหมี้ 
                       ความโดดเด่นยิง่ข้ึน  
                       ลงนัง่ เรือมังกร แม่นํ้าหอมหรือซงเฮือง  ดูทศันียภาพริมฝ่ังยามคํ่าคืนของเมืองหลวงเก่า 
                       พร้อมชมการแสดงดนตรีมรดกโลก กาเฮ้ว บนเรือ 
 
  

    เยอืนเวยีดนามภาคกลาง 

                         วนัแรก :  มกุดาหาร - สะหวนันะเขต - เว ้

ไปรถ-กลบัรถ 4 วนั 3 คืน 

วนัท่ีสอง :  นครเว ้- ดานงั 

KL5.2 

                 

     เชา้            ชมเจดีย์เทยีนมู่ ท่ีเมืองเวเ้ป็นสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของเวียดนาม หลวงพอ่ทิดทวงด๊ึก 
                       ชวนก่อใหเ้กิดการประทว้งคร้ังใหญ่ในการต่อตา้นศาสนาคริสต ์อนุรักษศ์าสนาพทุธใหค้งอยู ่
                       เผาตวัเองประทว้งแบบอหิงสาและมีพระสงฆอี์กหลายรูปเผาตวัเองตายไปตามกนั 
                       มีเจดีย ์7 ชั้นสูงเด่น แสดงชาติภพของพระพทุธเจา้ความเช่ืออาถรรพก์ารครองคู่ 
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                   เขา้เยีย่มชมพระราชวงั ด่ายโน่ย มองเห็น ป้อมฝซูวนสูงเด่น ผา่นประตูเท่ียงวนัชมพระราชวงัไทฮวา  
                   ศาลเจา้จกัรพรรดิ  พพิธิภณัฑ์ราชวงศ์  
                   เขา้ชม สุสานไคดินห์ สร้างไดย้ิง่ใหญ่อลงัการคงสภาพสมบูรณ์กวา่ทุกสุสาน มีรูปแบบผสมผสาน 
                   ระหวา่งจีนเวียดนามและยโุรป ทาํใหค้วามสวยงามน่าสนใจ ทั้งภาพวาดมงักรซ่อนเมฆบนเพดาน 
                   หลงัคา ดูมีพลงัและชีวิตชีวามาก ภายในสุสานไคดินห์ยงัมีพระราชวงัเทียนซินท่ีสวยงามอ่อนชอ้ย  
บ่าย            เดินทางสู่ นครดาหนัง  ข้ึนภูเขาฮายเวิน่ เพื่อชมทศันียภาพท่ีสวยงามมองเห็นอ่าวดาหนงั ทอ้งทะเล 
                   เขียวขจี มองจากท่ีสูงคลา้ยทะเลอยูเ่หนือเมฆ มีของฝากของท่ีระลึกจาํหน่ายบนยอดเขา 
เยน็             ถึง นครดานัง รับประทานอาหารทะเลสดๆริมแม่นํ้าฮานปากอ่าวดาหนงั ทศันียภาพริมฝ่ังสวยงาม             
                   ย ํา่ราตรีต่อ หรือเขา้ท่ีพกั(ตามสมคัรใจ) 
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วนัท่ีสาม :  ดานงั - ฮอยอนั - เว ้

เชา้            ออกเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของเวียดนาม ก่อนฮอยอนัเคยเป็น 
                  ท่าเรือทาํการคา้ขายท่ีเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมยัจามปา เมืองฮอยอนัรุ่งเรืองอีกคร้ังในสมยัราชวงศ ์
                  เหงียนเมืองเก่าฮอยอนัมีมนตข์ลงัและมีเสน่ห์อยา่งน่าประหลาด สามารถเดินเท่ียวชมได ้
                  วนัละ 3 เวลา ทุกคร้ังจะแปลกเปล่ียนไม่ซํ้ากนั บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกฮอยอนัยิง่เป็นสถานท่ี 
                  แลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก อเลก็ซองเดรเดอโรดส์พฒันาอกัษรแบบ 
                  โรมนักลายเป็นภาษาประจาํชาติเวียดนามมาข้ึนฝ่ังท่ีเมืองฮอยอนัน้ี 
                  ถึงเมืองโบราณฮอยอนัมีสถาปัตกรรมท่ีสวยงามตามแบบเฉพาะของฮอยอนั บา้นโบราณทุกหลงั 
                  มีความหลากหลายในโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไม่ซํ้าแบบกนัเลย ทั้งในดา้นศิลปะการแกะสลกั 
                  การแกะสลกัตกแต่งภายใน สวนและลานภายในบา้นออกแบบใหใ้ชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่ลงตวัและ 
                  สร้างสรรคท่ี์สุด หลงัคาทรงกระดองปู ลกัษณะพิเศษแพร่หลายในฮอยอนัทาํใหมี้เสน่ห์มาก 
                  เม่ือเดินไปตามทอ้งถนน อิทธิพลจากจีน ญ่ีปุ่น เวยีดนาม ผสมผสานกนัอยา่งน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
                  ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง 
                  ถึงหมู่บา้น นอนเน๊ือก แกะสลกัหินอ่อน เลือกดูเลือกซ้ือตามอธัยาสยั 
บ่าย           ลอด อุโมงค์ฮายเวิน่ ท่ียาวท่ีสุดในเอเชียใต ้ แวะรับประทานอาหารท่ี หาดลงัโก อ่ิมอร่อย 
                  กบัอาหารทะเลสดๆ พร้อมชมทศันียภาพริมหาดท่ีสวยงาม 
เยน็            ถึง นครเว ้เขา้ ตลาดดองบา ชมและซ้ือสินคา้ขายส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนามภาคกลาง 
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วนัท่ีส่ี  :  นครเว ้- สะหวนันะเขต - มกุดาหาร  
 

 เชา้            ออกเดินทางเสน้ทางไปชายแดนลาวบาวแวะชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดปลอดภาษี เขตเศรษฐกิจพเิศษ 
                  สินคา้จากต่างประเทศมากมาย 
บ่าย           เขา้ลาวท่ีด่านแดนสวรรค ์แวะนมสัการ พระธาตุองิฮัง สถานท่ีพระพทุธเจา้เคยเสดจ็ ท่ีเคารพ 
                 สกัการะของพทุธสานิกชนทัว่ไป มีพระธาตุส่วนช่ีโครงประดิษฐานไว ้
เยน็          ขา้มสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 สู่ อ.เมืองมุกดาหาร แวะซ้ือของฝากท่ี ตลาดอนิโดจีน 
                 ก่อนกลบั โดยสวสัดิภาพ 
  

อตัราค่าบรกิาร  รับ-ส่ง ณ อ.เมืองมุกดาหาร 
 
       โรงแรม 4 - 7 ท่าน 8 - 10 ท่าน 11 - 15 ท่าน 16 - 22 ท่าน 25 - 32 ท่าน 35 ท่านข้ึนไป

     9,800 
     9,500 

    8,900 
    8,400 

     8,700 
     8,200 

     8,000 
     7,500        

    7,500 
     7,000 

   6,900 
   6,500 

   ระดบั 3 ดาว 
   ระดบั 2 ดาว 
 
อตัราน้ีรวม         ค่าธรรมเนียมพิธีการขา้มพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม 
                               ค่ารถยนตน์าํเท่ียวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ 
                               ค่าอาหาร  จาํนวน 12  ม้ือ 
                               ค่าท่ีพกั  3 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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