ทริปเดียวเทียว 3 ประเทศ
โปรแกรมทองเที่ยวเวียดนามกลาง
สิงหา พาแมเที่ยว
เชียงราย - มุกดาหาร - สะหวันนะเขต- เว - ดา
นัง - ฮอยอัน
*เว้-ดินแดนแหงจั
่ กรพรรดิและสาว

6 วัน 5
งาม
คืน
เว้ (เวียดนาม: Huế; จืVอโนม: 化) เป็ นเมืองเอกของจังหวัดเถื.อเทียน-เฮว้ ประเทศเวียดนาม และเคยเป็ นเมืองหลวง
เก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345-2488 มีชื.อเสี ยงจากโบราณสถานที.มีอยูท่ ว.ั เมือง จํานวนประชากรอยูท่ ี.ประมาณ
340,000 คน เมืองเว้ต)งั อยูใ่ นเวียดนามตอนกลาง ริ มฝั.งแม่น) าํ หอม ถัดเข้ามาในแผ่นดินจากริ มฝั.งทะเลจีนใต้เพียง 2-3 ไมล์
ห่างจากกรุ งฮานอยไปทางใต้ประมาณ 540 กิโลเมตร และห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางเหนือประมาณ 644 กิโลเมตร ทางฝั.ง
เหนือของแม่น) าํ คือที.ต)งั ของพระราชวัง ซึ.งเป็ นศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์ โบราณสถานและวัดสําคัญส่ วนใหญ่ใน
เมืองเว้จะตั)งอยูใ่ นบริ เวณนี) ทางฝั.งใต้ของแม่น) าํ จะเป็ นเมืองใหม่ ซึ.งมียา่ นธุรกิจและที.พกั อาศัยมากมาย สถานที.ทอ่ งเที.ยวใน
เมืองเว้ส่วนใหญ่จะเป็ นป้ อมปราการ พระราชวังหลวง และสุ สานจักรพรรดิ หมูโ่ บราณสถานในเมืองเว้ได้รับการขึ)น
ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2536 เว้เป็ นเมืองที.เงียบสงบและน่าค้นหา มีบุคคลที.มีชื.อเสี ยง
จํานวนมากเกิดที.เมืองนี) หรื อได้เคยมาเยือนเมืองนี) ปัจจุบนั เว้เป็ นเมืองท่องเที.ยวที.เป็ นที.นิยมมากที.สุดแห่งหนึ.งของเวียดนาม

ดานัง
ดานัง หรื อ ด่าหนัง (อังกฤษ: Da Nang; เวียดนาม: Đ Nẵng) เป็ นเมืองท่าสําคัญของเวียด
นามกลางตอนใต้ ตั)งอยูร่ ิ มชายฝั.งทะเลจีนใต้ จัดเป็ น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่ วนท้องถิ.นในเวียดนาม
ดานังตั)งอยูท่ ี.ตาํ แหน่งละติจูดที. 15°55' ถึง 16°14' องศาเหนือ และลองจิจูดที. 107°18' ถึง 108°20' องศา
ตะวันออก ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ซึ.งเป็ นเมืองหลวงเก่าของเวียดนาม ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับ
จังหวัดกว๋ างนาม ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ ตั)งอยูห่ ่างจากกรุ งฮานอยไปทางใต้ 764 กิโลเมตร
และห่างจากโฮจิมินห์ซ
ตีไปทางเหนือ 964 กิโลเมตร ปี พ.ศ. 2390 เรื อรบฝรั.งเศสได้ระดมยิงโจมตีเมืองดานังเพื.อ
ตอบโต้ที.กลุ่มมิชชันนารี คาทอลิกถูกประหารชีวติ
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2401 กองทหารฝรั.งเศสยกพลขึ)นบกที.ดานัง ตามพระบัญชาของพระเจ้าน
โปเลียนที. 3 เพื.อประกาศพื)นที.น) ีเป็ นอาณานิคมภายใต้อาณัติของฝรั.งเศส และถูกเปลี.ยนชื.อเป็ นชื.อภาษาฝรั.งเศสว่า ตูราน
(Tourane) ขณะนั)นถือว่าเป็ น 1 ใน 5 เมืองสําคัญบนคาบสมุทรอินโดจีน ในระหว่างสงครามเวียดนาม เมืองนี)เป็ นที.ต)งั ฐานทัพ
อากาศหลักของกองทัพสหรัฐอเมริ กา ครั)งนั)นจํานวนประชากรในเมืองได้เพิม. สู งขึ)นมากกว่า 1 ล้านคน โดยส่ วนใหญ่เป็ นผูล้ ) ี
ภัยสงคราม ก่อนปี พ.ศ. 2540 ดานังยังเป็ นส่ วนหนึ.งของจังหวัดกว๋ างนาม-ดานัง จนกระทัง. วันที. 1 มกราคม พ.ศ. 2540 ดานัง
ได้ถูกแยกออกจากจังหวัดกว๋ างนาม และเป็ นเขตการปกครองส่ วนท้องถิ.นแห่งที. 4 ของเวียดนาม

ฮอย
อัน

ฮอยอัน หรื อ โห่ยอาน (เวียดนาม: Hội An) เป็ นเมืองขนาดเล็กริ มฝั.งทะเลจีนใต้ทางตอน
กลางของประเทศเวียดนาม ตั)งอยูใ่ นเขตจังหวัดกว๋ างนาม มีประชากรอาศัยอยูร่ าว 80,000
คน ในอดีตเคยเป็ นเมืองท่าที.ใหญ่ที.สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้Trieu Chau
Assembly Hall ในสมัยของอาณาจักรจามปา บริ เวณนี)เคยเป็ นเมืองท่าบนปากแม่น) าํ ทูโบน
ซึ.งมีชื.อว่า ไฮโฟ โดยเป็ นศูนย์กลางทางการค้าในช่วงคริ สต์ศตวรรษที. 16-17 มีชาวต่างชาติ
มาตั)งถิ.นฐานและค้าขายในเมืองนี)เป็ นจํานวนมาก ทั)งชาวจีน ญี.ปุ่น ดัตช์ และอินเดีย เดิมที
เมืองนี)ถูกแบ่งออกเป็ นสองฝั.งโดยมีคลองสายหนึ.งคัน. อยูก่ ลางเมือง มีสะพานญี.ปุ่นทอดข้าม
คลองเพื.อกั)นแบ่งเขตชุมชนของชาวญี.ปุ่นที.อีกฝั.งหนึ.งของคลอง ตัวสะพานสร้างโดยชาวญี.ปุ่น มีลกั ษณะสถาปัตยกรรมเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ข) ึนทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็ นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็ นตัวอย่าง
ของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที. 15-19 ที.มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั)งของท้อง
ถิ.นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยูใ่ นสภาพเดิมไว้ได้เป็ นอย่างดี
ทุกวันนี) ฮอยอันยังคงเป็ นเมืองขนาดเล็กเช่นเดิม แต่กม็ ีนกั ท่องเที.ยวเข้ามาเยือนเป็ นจํานวนมาก ผูม้ าเยือนมักมาเยีย. มชมร้านค้า
ขายผลงานทางศิลปะและหัตถกรรม ริ มฝั.งแม่น) าํ มีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ บาร์ และร้านอาหารเปิ ดเรี ยงรายอยูม่ ากมายซึ.งดึงดูดนัก
ท่องเที.ยวให้เข้าใช้บริ การ โดยเฉพาะนักท่องเที.ยวชาวตะวันตกที.มีอยูม่ ากมาย

โปรแกรมการเดินทางกรุฟ วี ไอ พี สโมสรโรตารี่ เชียงราย และบริษัท พี ดี ทัวร เชียงราย
วันแรก
05.00 น.
09.00 น.
09.30 น.
13.00 น.
13.30 น.
17.00 น.
18.00 น.

20.00 น.

เชียงราย – มุกดาหาร
พร้อมกันที.จุดนัดหมาย พนักงานคอยรับกระเป๋ าเดินทางและอํานวยความสะดวก โดยรถตูว้ ไี อพี หรื อรถบัส
ระหว่างเดินทางท่านจะได้รับการอํานวยความสะดวก ดูหนัง ฟังเพลง ในรถพร้อมชมทิวทัศน์ระหว่างทาง
ถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ทา่ นได้รับประทานอาหารบ้านเทียนหอมสะอาด อร่ อย พร้อมชา – กาแฟ
นําคณะเดินทางต่อไปยัง จังหวัดมุกดาหารผ่านเส้นทางทองแสนขัน ชาติตระการ นครไทย ด่านซ้าย เข้าภูเรื อ
จังหวัดเลย
คณะถึงจังหวัดขอนแก่นนําท่านไปรับประทานอาหารกลางวันร้านขอนแก่นหรื อตามระยะทาง
นําคณะเดินทางจากขอนแก่นไป กาฬสิ นธุ์ มุกดาหาร
คณะถึงจังหวัดมุกดาหาร เข้าเช็คอินโรงแรมบ้านดาหลา รี สอร์ท
นําคณะรับประทานอาหารเย็นที.ร้านอาหารนริ นทร์ร้านอาหาร
อันดับหนึ.งของจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมคาราโอเกะ สนุกสนานกันเต็มที.
กลับเข้าสู่ ที.พกั โรงแรม บ้านดาหลาผักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีสอง
06.00 น.
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.

วันทีสาม
07.00 น.
08.00 น.

มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ลาวบาว-เว้
อรุ ณสวัสดิgยามเช้าที.โรงแรมบ้านดาหลา ทําธุระส่ วนตัวที.โรงแรม
บ้านดาหลา
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเมืองมุกดาหาร มีชา กาแฟ
ข้าวต้น ไข่กระทะ ไว้บริ การท่านหลากหลายชนิด
เดินทางต่อไปยังสะพานมิตรภาพ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต
เพื.อดําเนินการตามกระบวนการผ่านแดนระหว่างไทย - ลาว
นําคณะเดินทางเส้นทาง ลาว-เวียดนาม โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 9 (ระยะทาง 250 กม.) ผ่านแดนสวรรค์
แม่น) าํ เซบั)งไฟ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซโนสะหวัน
แวะทานมื)อเที.ยงระหว่างทางที.เมืองพิณ ที.ภตั ตาคาร Fanta
ออกเดินทางสู่ ด่านลาวบาว ประเทศเวียดนาม ทําเอกสารผ่านแดนที.ด่านแดนสะหวันกับด่านลาวบาวเวียด
นาม มุง่ หน้าออกเดินทางสู่ เมืองดงฮา (เขตปลอดทหารสมัยสงครามแขวงกวางตรี ) เมืองหน้าด่านของเวียด
นาม ตั)งอยูร่ ิ มแม่น) าํ เบนไห่ในแนวเส้นขนานที. 17 ที.แบ่งเวียดนามเหนือ-ใต้ (ระยะทาง 150 กม.) มุง่ หน้าสู่
นครเว้ ระหว่างทางแวะเที.ยวที.หลุมหลบภัยวินห์มอ็ ก สถานที.ที.ชาวเวียดนามขุดเพื.อหลบภัยในสงครามเวียด
นามในอดีต...ถึงนครเว้ที.เคยรุ่ งเรื องด้วยศิลปวัฒนธรรมและเป็ นเมืองมรดกโลกที.ร. าํ รวยประวัติศาสตร์
นําท่านรับประทานอาหารคํ.าเมนูที.ภตั ตาคาร Phuoc Thanh
แล้วพาท่านเข้าสู่ ที.พกั ที.โรงแรมมนเทียน (4 ดาว) เพื.อให้ทา่ นได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
เว้-ฮอยอัน (เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม)-ดานัง
รับประทานอาหารเช้าที.โรงแรมมนเทียน
นําท่านสัมผัสวิถีชีวติ ของชาวเว้ สองฟากฝั.งแม่น) าํ หอม ชมเจดียเ์ ทียนมู่ ซึ.งตั)งอยูท่ ี.บนฝั.งซ้ายของแม่น) าํ หอม
ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี.ยม 7 ชั)น แต่ละชั)นเป็ นตัวแทน ของชาติภพต่างๆ จากนั)นชมพระราชวังเว้ที.เก่า
แก่ที.สวยงาม พระราชวังเว้หรื อวังหลวงแห่งเมืองเว้ สร้างขึ)นเมื.อปี พ.ศ. ๒๓๔๗
ในรัชกาลแห่งพระเจ้ายาลอง (Gia Long) ปฐมกษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์เหงียนที.ไทยมักคุน้ ในชื.อของเชียงสื อ
สถานที.แห่งนี)นบั เป็ นหัวใจสําคัญของเมืองมาหลายยุคสมัย แม้ในปัจจุบนั พระราชวังได้กลายสภาพจากศูนย์
กลางราชอาณาจักรไปเป็ นใจกลางของการท่องเที.ยวในฐานะ 1 ใน 3 ของมรดกโลกในเวียดนามไปแล้วก็
ตาม พระราชวังเว้ (พระราชวังไดนอย) สร้างตามแบบของพระราชวังต้องห้ามในประเทศจีนแต่ยอ่ ส่ วนให้
เล็กกว่า มีสถาปนิกชาวฝรั.งเศสเป็ นผูอ้ อกแบบก่อสร้าง คือเป็ นรู ปสี. เหลี.ยมจัตุรัส ความยาวด้านละ 1 กม. มีคู
นํ)าล้อมรอบ แต่พระราชวังเมืองเว้กว้างขวางกว่ามาก คือมีความยาวด้านละ 2.5 กม. รวมทั)งสี. ดา้ นมีความยาว
ประมาณ 11 กม. พื)นที.ของพระราชวังที.เป็ นเขตพระราชฐานชั)นในจะเหลือพระตําหนักสําคัญๆ เพียงไม่กี.
แห่ง เนื.องจากเคยถูกเผามาครั)งหนึ.งจากฝรั.งเศสเมื.อปี คศ. 1945 พระราชวังร้างแห่งนี)กก็ ลายเป็ นที.ซ่องสุ ม
พวกเวียดกงในสมัยสงครามเวียดนาม จึงถูกกองทัพสหรัฐถล่มทั)งทางบกและทางอากาศในปี คศ.1968 ทําให้
พระราชวังเสี ยหายยับเยิน ปัจจุบนั รัฐบาลเวียดนามกําลังพัฒนาปรับปรุ งให้เป็ นสถานที.ทอ่ งเที.ยว และขึ)น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก ค.ศ. 1993

12.00 น.
13.00 น.

18.00 น.

วันทีสี
06.00 น.
07.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
16.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันซีฟดสดๆ
ู้
ติดริ มทะเลที.คาบสมุทรลังโก
ที.ภตั ตาคาร Thanh Tam
เดินทางไปยังเมืองฮอยอัน ให้ทา่ นได้เยีย. มชมเมืองเก่า ซึ.งเป็ นเมืองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมที.มีความเก่าแก่กว่า 400 ปี ฮอยอันยังคงเป็ นเมืองขนาดเล็ก
เช่นเดิม แต่กม็ ีนกั ท่องเที.ยวเข้ามาเยือนเป็ นจํานวนมาก ผูม้ าเยือนมักมาเยีย. ม
ชมร้านค้าขายผลงานทางศิลปะและหัตถกรรม ริ มฝั.งแม่น) าํ มีอินเทอร์เน็ตคา
เฟ่ บาร์ และร้านอาหารเปิ ดเรี ยงรายอยูม่ ากมาย ซึ.งดึงดูดนักท่องเที.ยวให้เข้าใช้บริ การ โดยเฉพาะนักท่อง
เที.ยว ชาวตะวันตก นอกจากนี) เมืองฮอยอันยังเคยใช้เป็ นสถานที.ถ่ายทําละครดังทางช่อง 3 (ฮอยอันฉันรัก
เธอ) อีกด้วย ให้ทา่ นได้เลือกซื)อของที.ระลึกมากมาย ราคาถูก
จากนั)นเดินทางต่อไปจนถึงเมืองดานัง เมืองตากอากาศอันมีชื.อเสี ยงของเวียดนาม ชมความงามทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติของเทือกเขาไหเวินและคาบสมุทรลังโก หรื อ “เนินนํ)ากับเมฆ” ที.มีความงามสุ ดอลังการจาก
การสร้างสรรค์ของธรรมชาติ โดยลอดอุโมงค์ใต้เทือกเขาไหเวิน ที.มีความยาวถึง 6,280 เมตร ใช้เวลาก่อ
สร้าง 6 ปี ข้ามสะพานแขวนสัญลักษณ์ใหม่ของ
เมือง นําท่านเยีย. มชมโรงงานแกะสลักหินอ่อนที.
มีชื.อเสี ยง อ.นอนเนืvอก ซึ.งมีประติมากรรมหิน
อ่อนมากมายให้ทา่ นได้เลือกซื)อเป็ นของที.ระลึก
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็นที.ภตั ตาคาร Anh&Em
อาหารทะเลสดๆติดริ มทะเลมีคาราโอเกะ ขับ
กล่อมซึ.งนํามาจากเชียงรายเอง
จากนั)นเข้าสู่ ที.พกั ดานังริ เวอร์ไซด์ เพื.อพักผ่อนตามอัธยาศัย
ฮอยอัน (เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม)
รับประทานอาหารเช้าที.โรงแรม
เดินทางไปบานาฮิลล์รีสอร์ท โดยนัง. กระเช้าไฟฟ้ า ซึ.งได้รับการบันทึกจาก Guinness World Record ว่าเป็ น
กระเช้าที.ยาวและสู งที.สุดในโลก โดยมีความยาวถึง 5,042 เมตร (16,545 ฟุต) ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีและมี
ความสู ง 1,291.81 เมตร (4,239ฟุต) เหนือระดับนํ)าทะเล จากนั)นเดินเที.ยวชมรอบรี สอร์ท เที.ยวชมสวนสนุก
ที.มีของเล่น นานาชนิด เชิญท่านเล่นตามอัธยาศัย และมีการเสี. ยงโชค “บ่อนคาซิโน”
รับประทานอาหารเที.ยงที.ภตั ตาคาร Thanh Tam อาหารซีฟดู๊ มีกงุ้ ปู ปลา หอย อิ.มไม่อ)นั
ออกเดินทางสู่ เมืองเว้โดยใช้เส้นทางลอดอุโมงค์ที.มีความยาวที.สุดในอินโดจีน ซึ.งรัฐบาลได้ยน่ ระยะทางและ
เตรี ยมพร้อมสําหรับการเป็ นศูนย์กลางการค้าในเวียดนามกลาง
เดินทางไปเมืองเว้ แวะช็อปปิ) งที.ตลาดดองบา เลือกซื)อของใช้และของฝาก อาทิ หมวก กระเป๋ า ฯลฯ จากนั)น
พาท่านเดินทางสู่ เมืองเว้

18.30 น.

18.00 น.
วันทีหก

ทานอาหารมื)อคํ.าที.ภตั ตาคาร An Dinh Vien จากนั)นนําท่านนัง. ล่องเรื อมังกร ฟังดนตรี พ)นื เมืองริ มแม่น) าํ
หอม ชมบรรยากาศยามคํ.าคืนของเมืองเว้ สะพานข้ามแม่น) าํ 7 สี จากนั)นนําคณะท่านเข้าเช็คอินที.โรงแรมฮวง
เจียง (4ดาว) เพื.อพักผ่อนตามอัธยาศัย
เว้-ด่ านลาวบาว-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร
อรุ ณสวัสดิg ทําภารกิจส่ วนตัว รับประทานอาหารเช้าที.โรงแรม
นําคณะเดินทางกลับผ่าน จ.กวางตรี สู่ สะหวันนะเขตเดินทางต่อสู่ แดนสวรรค์ (ลาว) ด่านลาวบาว (เวียด
นาม) ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของทั)งสองประเทศ ซื)อสิ นค้าปลอดภาษีที.ด่านตรวจคนเข้าเมือง
พักทานมื)อเที.ยงที.เมืองพิณลาวที.ภตั ตาคารFanta จากนั)นออกเดินทางสู่ ด่านลาวบาว ประเทศเวียดนาม
ออกเดินทางสู่ ทางหลวงหมายเลข 9 มุง่ หน้าสู่ สะหวันนะเขต (ลาว)
ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย ดําเนินการตามกระบวนการผ่านแดน
รับประทานอาหารเย็นที.ร้านอาหารเมืองมุกดาหาร พร้อมอาบนํ)า
และทําธุรกิจส่ วนตัว
เดินทางมุง่ หน้าสู่ เชียงราย
มุกดาหาร-เชียงราย

สาย

เดินทางกลับถึงเชียงราย โดยสวัสดิgภาพพร้อมความประทับใจ

วันทีห้ า
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
16.00 น
17.00 น.

ราคาท่ านละ 9,000 บาทถ้ วน
บริการนีร/ วม
- โรงแรมที.พกั ตามรายการ ห้องละ 2 ท่าน จํานวน 4 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว
- รถนําเที.ยวปรับอากาศวีไอพี รับและส่ งที.ด่าน ตม.ลาว, รถรับ-ส่ ง ไป-กลับ จาก เชียงราย – มุกดาหาร
- ไกด์ลาว 1 คนส่ งถึงด่านลาวบาว ไกด์เวียดนาม 1 คนรับจากด่านลาวบาวไปเวียดนาม พูดไทย อีสาน และเวียดนามได้
- อาหารตามรายการ, ขนม-ผลไม้-อาหารว่าง-นํ)าดื.มระหว่างการเดินทางบนรถบัส
- ค่าเอกสารคน-รถ รับส่ งที.ด่านไทย–ลาว ค่าแสตมพ์ล่วงหน้า
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุทุกที.นง.ั ทุนประกัน 1,000,000 บาท จากต้นทางของลูกค้า ปลายทางของโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมแหล่งท่องเที.ยวตามรายการ
- ของที.ระลึกจากทางบริ ษทั (หมวก หรื อ กระเป๋ า)

สะดวก มันใจ เมือใช้ บริการ บริษทั นําเทียวถูกกฎหมาย
เราจะดูแลคุณเสมอ
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