
 
                    

 
 
 

 

  

    เว้ ดานงั ฮอยอันเว้ ดานงั ฮอยอัน  เมืองมรดกโลกเมืองมรดกโลก  

  

ใหม่ ใหม่ !!!!  น่ังกระเช้าสูย่อดเขาบานาฮิลล์ น่ังกระเช้าสูย่อดเขาบานาฮิลล์ 

 

  
 
 

 
 
 
   

 
มุกดาหาร ลาว สะหวันเขต เวียดนาม  อุโมงค์วินห์ม็อก เว้ ล่องเรือแม่น้้าหอม  
สะพานเปลี่ยนสี  เจดีย์วัดเทียนมู่ พระราชวังจักรพรรดิ ไดนอย สุสานไคดิงห์ 

ยอดเขาบานาฮิลล์ ฮอยอันเมืองมรดกโลก 
เที่ยวเต็มอิ่ม ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดดงบา 6 วัน 5 คืน 

GROUP VIP พัก 4 ดาว *ลิ้มลองอาหารทะเลสด + กุ้งมังกร* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9/85 ซ. วงศ์สว่าง 19  ถนนวงศ์สว่าง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 
9/85  Wongsawang 19  Lane,  Wongsawang Rd.,  Bangsue, Bangkok 10800 
TEL.  02-913-0916       FAX.   02-913-0631    E- mail :  dusittour@hotmail.com 
Mobile:  081-791-7072  ,089 -002 -2764   Website : www.dusit-tour.com 
 
 

 Licence No. 11/ 05740 
  

mailto:dusittour@hotmail.com
http://www.dusit-tour.com/


 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง     
วันแรก กรุงเทพ – มุกดาหาร  

 
19.00 น. สมาชิกทุกทํานพร๎อมกัน ณ จุดนัดหมาย  เจ๎าหน๎า ท่ี บริษัท ดุสิต อินเตอร์ ทราเวิล จ ากัด  ให๎

การต๎อนรับ และอ านวยความสะดวก  
19.30 น. ออกเดินทางสํู จ.มุกดาหาร โดยรถตู๎ปรับอากาศ VIP บริการอาหารกล่อง และ เครื่องดื่ม 

บนรถ สนุกสนานกิจกรรมสันทนาการและสาระความรู๎โดยมัคคุเทศก๑  อิสระพักผํอนบนรถ 
 

วันที่สอง มุกดาหาร – ลาว – สะหวันเขต – เวียดนาม – ดงฮา - เว้  

 
06.30 น. อรุณสวัสดิ์ ณ จ .มุกดาหาร  ชิมไขํกระทะ เมืองมุกดา เสริฟ์พร๎อมขนมปังฝรั่งเศส ยามเช๎า วันนี้

ทํานจะได๎รับประทานอาหาร 3 มื้อ 3 ประเทศ ใน 1 วัน  พร้อมอาบน้ าเปล่ียนเส้ือผ้า ท า
ภาระกิจส่วนตัว  

08.30 น. หลังจากนั้น เปล่ียนยานพาหนะเป็นรถบัส เข๎าสํู สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหํงท่ี 2 ด าเนิน

พิธีการตรวจคนเข๎าเมือง  ข๎าม สะพานมิตรภาพ ไทย- ลาว ด าเนินพิธีการขาเข๎า หลังจากนั้นขน
สัมภาระขึ้นรถ เพื่อเดินทางไปประเทศเวียดนาม โดยผํานเมือง อุทุมพร  อาสพร    อาสพังทอง  

เมืองพีน และเมืองเซโปน เมืองท่ีเต็มไปด๎วยแรํทองค า  ตามเส๎นทางหมายเลข 9 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     จากนั้นน าทํานผํานชายแดน ลาว เวียดนาม ท่ีดําน

ลาวบาว เข๎าสํูประเทศเวียดนาม โดยผํานสมรภูมิเคแซง หมูํบ๎านชนเผําวินเกียว   เมืองกาแซน 

เมืองดงฮา ชมความสวยงามของหบุเขาท่ีมีต๎นสนสามใบ  ไม๎เมืองหนาวปกคลุม และ ล าธารท่ี
ไหลเลียบขนานไปกับถนน 

16.00 น. ชม อุโมงค์วินห์ม็อก อุโมงค๑หลบภัยใต๎ดินจากการท้ิงระเบิดอยํางหนักของทหารอเมริกา ซึ่งคน

ท้ังหมูํบ๎านชํวยกันแอบขุดในตอนกลางคืน หรือขุดในขณะท่ีมีเสียงปืน เสียงระเบิด ขนดินท้ิงทะเล
เพื่ออ าพรางไมํให๎ข๎าศึกรู๎ ในปี 1966  ซึ่งเป็นอุโมงค๑ ท่ีมีความส าคัญในสงครามเวียดกง ใช๎เวลา

ในการขุด    20 เดือน ลึก 3 ช้ัน มีทางเข๎าออก 13 ทาง ซึ่งสามารถน าชาวบ๎านเข๎าไป หลบภัยได๎
จ านวน 380 คน ภายในอุโมงค๑นี้จะมีท้ังห๎องนอน ห๎องพยาบาล ห๎องประชุมขนาด 50-60 คน ห๎อง
อาบน้ า บํอน้ าดื่ม และชาวบ๎านเหลํานี้อาศัยอยูํในอุโมงค๑ถึง 5 ปี อีกท้ังตลอดระยะเวลาดังกลําว มี

เด็กท่ีเกิดในอุโมงค๑นี้จ านวนประมาณ 16 คน มุํงหน๎าสํูเมืองเว๎ เมืองหลวงเกําของเวียดนามท่ี
องค๑การยูเนสโกได๎ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก  

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   จากนั้นน าทํานเข๎าสํูท่ีพัก น าทํานเข๎าพักท่ี  
 Romance Hotel หรือเทียบเทํา 4 ดาว พักผํอนตามอัธยาศัย หรือตะลุยราตรีเมืองเว๎ จิบเบียร๑
เย็นๆราคาถูกริมแมํน้ าหอม หรือนวดแผนโบราณแบบเวียดนามแก๎ปวดเมื่อย 

 

วันที่สาม วัดเทียนมู่ – พระราชวังจักรพรรดิ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ดานัง    

 

07.00 น. บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม ABF  
08.00 น. น าทํานชม วัดเทียนมู่  ซึ่งตั้งอยูํริมฝั่งน้ า วัดโบราณท่ีสวยท่ีสุดของเมืองเว๎ ชมเจดีย๑ศิลปะรํวม

สมัยเวียดนาม จีน สูง 7 ช้ัน แตํละช้ันมีพระพุทธรูปทองค า ประดิษฐาน รอบเจดีย๑มีระฆังทองแดง
ยักษ๑หนักกวํา 2,000  กิโลกรัม  ดูความเป็นอยูํของพระ แมํชี นิกายเซน และเณรท่ีตัดผมทรง
โรนันโด๎ถํายภาพกับรถออสตินท่ีอดีตเจ๎าอาวาสเคยนั่งไปเผาตัวตายประท๎วงรัฐบาลท่ีเมืองไซํงํอน 

จากนั้นน าชมความยิ่งใหญํอลังการของ พระราชวังจักรพรรดเิวียดนาม ไดนอย  ในพื้นท่ีกวํา 6 
ตารางกิโลเมตร มีก าแพงล๎อมรอบ 3 ช้ัน  ยาวกวํา 10 กิโลเมตร และต าหนัก วิหารตํางๆ  พร๎อมใสํ

ชุดฮํองเต๎และฮองเฮานั่งบรรลังค๑ถํายภาพเป็นท่ีระลึก 
12.00 น. รับประทานทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( พิเศษ เมนูซีฟู๊ด ) 
13.00 น. เดินทางสํู เมืองดานัง ผํานอุโมงค์ไฮเวิน อุโมงค๑ยาวท่ีสุดในเอเชีย สร๎างลอดเขาไฮเวินเพื่อลด

ระยะเวลาในการเดินทาง มีความยาวถึง  6 กิโลเมตร ผํานคาบสมุทรรังโก หมูํบ๎านชาวประมง  
 ทํานจะเห็นการเผาเปลือกหอยจ านวนมาก แล๎วน ามาบดท าเป็นปูน ชมเรือกระด๎งของชาวประมง ท่ี

เอาไว๎ออกจับปลาหรือตกหมึก  ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ท่ีมีอยูํแหํงเดียวในเวียดนาม เลือก
ซื้อ ฮก ล๏ก ซิ่ว เทพเจ๎า และพระพุทธรูปตํางๆ ท่ีแกะสลักด๎วยหินอํอน  จากนั้นเดินทางสํู เมือง 
ฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมอันลือช่ือสมัยศตวรรษท่ี 16 – 17 ซึ่งได๎รับการอนุรักษ๑ให๎

คงสภาพดั้งเดิม เท่ียวชมตัวเมือง อาคารบ๎านเรือน วัดวาอาราม แมํน้ า สะพาน ถนนหนทาง การค๎า
ขาย ตลอดถึงวิถีชีวิตเหมือนเชํนในอดีต องค๑การ UNESCO ได๎ประกาศเป็น เมืองมรดกโลก และ
ได๎รับสมญานามวําเป็น พิพิธภัณฑ๑มีชีวิต   เลือกซื้อของท่ีระลึกตํางๆจากเมืองฮอยอัน โคมไฟ ชุด

น้ าชา กระเป๋า รองเท๎า ผ๎าปักลายสวย 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ( พิเศษ เมนูกุ้งมังกร )  



เข๎าพักท่ี  Green Hotel Plaza หรือเทียบเทํา 4 ดาว พักผํอนตามอัธยาศัยหรือเท่ียวชมเมือง
ดานังยามค่ าคืน ซึ่งเป็นท่ีถูกใจของหนุํมๆนักทํองราตรี   สํวนสาวๆก็มีท่ีให๎เดิน SHOPPING 

มากมาย    
 

วันที่ส่ี ดานัง – น่ังกระเช้าบานาฮิลล์ – สุสานไคดิงห์ – ช้อปป้ิงตลาดดงบา – ล่องเรือแม่น้ าหอม 

 
เช๎า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าทําน ขึ้น กระเช้าสู่เทือกเขาบานาฮิลล์  กระเช๎าแหํงใหมํ แหํงเมืองดานัง ด๎วยระยะทางไกล
ถึง 3 กิโลเมตร ชมวิวทิวทัศน๑ท๎องทะเลพาโนรามําแบบ 360 องศา ผํานเทือกเขากวํา 20 ลูก ชม
วิวทิวทัศน๑อันสวยงาม สํู ยอดเขาบานาฮิลล๑ ชม วัดจีน (  Linh   ung )  พระพุทธรูปองค๑ใหญํ 

สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเลือกซื้อของท่ีระลึกและถํายภาพตามอัธยาศัย 

 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางกลับสํู เมืองเว้  ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ สุสานของจักรพรรดิเวียดนามท่ีเรียนสูง
ท่ีสุดจากฝรั่งเศส  ใช๎เงินในการสร๎างมากท่ีสุด ชมภาพวาดมังกรบนเพดานท่ีจิตกรวาดด๎วยเท๎า 
สวยงาม ยิ่งใหญํ และมีมนต๑ขลัง 

 
16.00 น. น าทํานช๎อปปิ้ง ตลาดดงบา เลือกชมและซื้อสินค๎าพื้นเมืองราคาถูกนานาชนิดและสินค๎าแบรนด๑

เนมก๏อปปี้ ราคาถูกมากๆ เชํน นาฬิกา รองเท๎า กระเป๋า หมวก เส้ือและชุดอ๐าวใหยํ ชุดประจ าชาติ
ของสาวเวียดนาม  ขนมและอาหารตํางๆจ านวนมาก 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้นน าทํานล่องเรือฟังเพลงพื้นบ้านของเว้  โดยหนุํม

สาวชาวเวียดนามในชุดประจ าชาติ ร๎องเพลง และเลํนดนตรีด๎วยเครื่องดนตรีพื้นบ๎านหลายช้ิน  ชม
สะพานเปล่ียนสี และบรรยากาศของเมืองเว๎ยามค่ าคืน  พักผํอน หรือทํองราตรีเมืองเว๎ตาม
อัธยาศัย 

เข๎าสํูท่ีพัก   Romance Hotel หรือเทียบเทํา 4 ดาว 
 

วันที่ห้า  เว้ – ดงฮา- ลาวบาว – พิณ – คันธบุรี- มุกดาหาร 

 
07.00 น.  บริการอาหารเช๎าท่ีโรงแรม  ABF ออกเดินทางกลับมุกดาหาร 

11.30 น. ถึงดํานลาวบาว เวียดนาม – ลาว แวะซื้อครีมอาบน้ าน้ านมแพะ และสินค๎าท่ีร๎าน DUTY FREE  
เหล๎า ไวน๑ บุหรี่ ขนม ปลอดภาษี  ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวันท่ีร๎านอาหารแฟนต๎า   
16.00 น.  ถึงดํานเมืองคันธบุรี ประเทศลาว ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองข๎ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สํู  

จ. มุกดาหาร  

17.00 น. ช๎อปปิ้งท่ี ตลาดอินโดจีน สินค้าราคาถูกจากต่างประเทศมากมาย  
18.00 น.  บริการอาหารค่ า เมนูปลาแมํน้ าโขง เคล๎าบรรยากาศยามเย็นริมแมํน้ าโขง ท่ีร๎านสุขาวดี เมนูพิเศษ

ปลาบึกผัดฉํา ต๎มย าปลาโจก ลาบปลาแข ๎แล๎วอ าลามุกดาหาร เดินทางกลับสํูกรุงเทพ 

 

วันที่หก กรุงเทพ 

 
06.00 น.  ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ   
 

 
 

 
 
 
 



 

อัตรำค่ำบริกำร   

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุ 3-11 ปี 
พักเดี่ยว 

จ่ำยเพิ่ม 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(มีเตียง) 

พักกับผู้ใหญ่ 2ท่ำน 

(ไม่มีเตียง) 

     

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่าที่พักระดับ มาตราฐาน  พักห้องละ 2 ท่าน   
 ค่ารถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ  
 ค่าด าเนินการเอกสารเข้า- ออก ไทย – ลาว – เวียดนาม  GROUP VIP  
 ค่ากระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ เมืองดานัง 
 ค่าล่องเรือแม่น้ าหอม 
 ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในรายการ   
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเกินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท ( ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ) 
 ค่ามัคคุเทศก์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

เอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง 
   หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (นับจากวันที่ออกเดินทาง) 
 
หมำยเหตุ 

1. จ ำนวนผู้เดินทำง ข้ันต่ ำ ผู้ใหญ ่18 ท่ำน ขึ้นไป  
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผู้เดินทางเป็นส าคัญ  
3. หนังสือเดินทำง ต้องมีอำยุเหลือ ใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น 
4. เนื่องจากสภาวะน้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นใน

อนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็นจริงที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาทัวร์ 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , 
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

8. กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
9. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 

.. ท่องเท่ียวสุขใจ เหมือนไปกับเพื่อนสนิท .. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


