
       
 
 
 
                        

                 การช าระเงิน/โอนเงิน  :  ในนาม “ นายนิติกานต์  ธรรมหรรษากุล ”  บัญชีออมทรัพย ์ สาขาเซ็นทรัล ปิน่เกล้า  ทั้ง 4 บัญชี คือ 
              

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
kkoy’ ทัวร์เวียดนามกลาง : เว้ห์-ดานัง-      

ฮอยอัน : ไทย-ลาว-เวียดนาม 
มุกดาหาร - สะหวันเขต : ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ล่องเรือแม่น ้าหอม โชว์ดนตรีบนเรือ  
ชมอุโมงค์ใต้ดินวินม๊อค ์พระราชวังโบราณ วัดเทียนมู อุโมงค์ภูเขาไฮวัน น่ังกระเช้าสู่เขาบานา 
เมืองทะเลหมอก แหล่งสวรรค์บันเทิง ดานังเมืองชายหาดทะเล ฮอยอันมรดกโลก ตลาดดงบ่า 

หมายเหตุ : โปรแกรมและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม มีประกันอุบัติภัย คนละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

วันแรก  :  กรุงเทพฯ – มุกดาหาร                                                 
18.00 น.- รถทัวร์ปรับอากาศออกจากหน้าธรรมศาสตร์ สนามหลวง+บริการอาหารเย็น (ข้าวกล่อง)+เดินทางสู่มุกดาหาร 

     วันท่ีสอง :  มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – เว้ห์ อุโมงค์หลบภัยใต้ดิน/วินม๊อค   (ไทย-ลาว-เวียดนาม)                                 
06.00 น.– เดินทางถึงมุกดาหาร+บริการอาหารเช้าที่ร้านอาหารเมืองมุกดา+ข้ามสะพานมิตรภาพผ่านด่าน ตม.ไทย+ลาว 
12.00 น. –เดินทางจากสะหวันนะเขตสู่เวียดนาม+บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร+ผ่านด่าน ตม.ลาว/แดนสวรรค์+ตม.เวียดนาม 
13.00 น.- ออกเดินทางสู่เมืองกว่างตรี+ชมแม่น  าเบนไห จุดที่แบ่งเขตเส้นขนานที่ 17 ซึ่งนายพลแมกนามาราได้มีค าสั่งให้สร้าง 
                ร้ัวไฟฟ้าเป็นเขตกั้นแดน (แบ่งเขต) ระหว่างเหนือกับเวียดนามใต้+ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม+ลงอุโมงค์หลบภัย  

 
      

 
พระราชวงัโบราณ  : เว้ห์ เวียดนามกลาง 

 
  อุโมงค์หลบภัยใต้ดิน วินม๊อค สงครามเวียดกง-อเมริกา 

 
ล่องเรือมังกรแม่น า้หอม ฟังเพลงดนตรีบนเรือ 

 

 
เจดยี ์7 ชั น วัดเทียนหมู ่

 
ไฮไลท์น่ังรถกระเชา้ไฟฟ้า  ยอดเขาบานา เมืองทะเลหมอก แหล่งสวรรค์บันเทิง 

 
เจ้าแม่กวนอิม : บนยอดเขา เมืองดานงั 

 
  

บริการจัดนา้เทีย่วทั่วไทย และต่างประเทศ จา้หน่ายตั๋วเครื่องบิน ให้เช่ารถโค้ช-รถตู้ปรับอากาศ รับเหมาจดักรุ๊ปดงูาน อบรม สัมมนา 
รายการ TV “ธรรมหรรษา” ช่อง 8 ทีวีพูดได้ (www.thaitv8.com) จานด้า PSI ช่อง 267 / GMMZ ช่อง 17 อังคาร 19.00-20.00 น. 
วิทย ุ”ธรรมหรรษา” AM.963 จันทร์-ศุกร์ : 09.30-10.00 น., AM.792 เสาร์-อาทิตย ์: 23.00-24.00 น. โดย ดร.เบิร์ต และคณะ 

 
 
 
 

26-31 ส.ค. : 8,900.-บาท 
ปิยะ 21-27 ต.ค./วันพ่อ 2-6 ธ.ค.
9-14 ธ.ค./ปีใหม ่30 ธ.ค.–4 ม.ค. 
มาฆะ 10-15 ก.พ./5-10 เม.ย. 
4-9 พ.ค./วิสาขะ 9-15 พ.ค. 
รวมค่าขึ นกระเช้าเขาบานา 
ถ้าไม่ขึ นกระเช้า ลด 900.-    
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             วินห์ม๊อค หมู่บ้านใต้ดิน ซึ่งทหารเวียดกงใช้เป็นสถานที่ต่อสู้แบบกองโจรและเป็นที่หลบภัยจากการทิ้งระเบิดของ  
              ทหารอเมริกัน  อุโมงค์มี 3 ชั้น  ชั นท่ี 1 เป็นที่พัก ชั นท่ี 2 เป็นห้องประชุม และชั นท่ี 3 เป็นห้องพยาบาลและ  
               กองบัญชาการ ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม+จากนั้นเดินทางสู่เว้ห์ อาณาจักรแห่งแรกที่เคยยิ่งใหญ่ของเวียดนามกลาง 
18.30 น.- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร+จากนั้นเดินทางสู่นครเว้ห์+เข้าสู่ที่พักโรงแรมกรีน หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

    วันท่ีสาม  :  เว้ห์ – วัดเทียนมู พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – ดานัง   (เวียดนาม/ภาคกลาง)                                              
06.00 น.- บริการอาหารเช้าที่โรงแรม+เดินทางไปวัดเทียนมู (วัดเทพธิดา)+ชมรถยนต์ท่ีเจ้าอาวาสประท้วงรัฐบาลโฮจิมินห์ ด้วย     
เช้า           การเผาตนเองและรถประจ าต าแหน่ง+ไหว้เจดีย์หลวงที่เก่าแก่ สูง 21 เมตร  8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นศูนย์รวม 
                จิตใจของชาวเว้ห์+ชมระฆังยักษ์มีน้ าหนัก  2,000  กิโลกรัม ที่หล่อในปี พ.ศ.2244 +จากนั้นชมพระราชวังหลวง  
                หรือ วังจักรพรรดิ์เมืองเว้ห์ ของราชวงศ์เหงียน  สร้างปี พ.ศ.2348 ในสมัยพระเจ้ายาลอง และได้มีการบูรณะขึ้นอีก 
                สองครั้งในปี พ.ศ.2377 และ พ.ศ.2467 มีก าแพงล้อมรอบ 3 ชั้น ยาวกว่า 10 กิโลเมตร มีพระต าหนัก วิหารต่างๆ  
                บัลลังก์ที่ประทับ ทรงเคร่ืองกษัตริย์ ราชินี ฯลฯ ให้ท่านเที่ยวชมอิสระถ่ายรูปที่ระลึก หรือลองใส่ชุดฮ่องเต้-ฮองเฮา 
12.00 น. - บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร+เดินทางผ่านลอดอุโมงค์ผ่านภูเขาไฮวัน ยาว 6.3 ก.ม. สู่ดานัง-ฮอยอัน+ชมหมู่บ้าน 
                 หินอ่อน ชาวบ้านจะเอาหินอ่อนมาเกาะสลักเป็นรูปต่างๆ เพื่อขายให้นักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ริมทางระหว่างดานัง-ฮอยอัน   
16.00 น.- ถึงฮอยอัน  อดีตเมืองท่าที่ส าคัญแห่งหนี่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ 300 ปีก่อน  ลือชื่อในศตวรรษที่16-17  มีชาว 
                จีนและชาวญ่ีปุ่นเข้ามาค้าขาย  ปัจจุบัน ทางการอนุรักษ์ไว้เป็นเมืองโบราณ  เป็นมรดกโลก (แห่งที่ 3 ของเวียดนาม)+ 
                ชมเมืองโบราณฮอยอัน สัมผัสวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม+วัดจีน+ศาลเจ้าแม่ทับทมิ+สะพานญ่ีปุ่นมีอายุกว่า 400 ปี  
19.00 น. - ถึงเมืองดานัง+บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร+เข้าสู่โรงแรม 4 ดาว  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่องราตรีอิสระ 

    วันท่ีสี่  :  ดานัง กระเช้าสู่ยอดเขาบานา – ทะเลสาบลังโก้ – เว้ห์ ช้อปปิ้งตลาดดงบ่า   (เวียดนาม)                                                         
06.00 น. -บริการอาหารเช้าที่โรงแรม+เที่ยวชมดานัง เมืองท่าขนาดใหญ่อันดับ 1 ใน 4 ของเวียดนาม+ชอปปิ้งสินค้าที่ตลาดห่าน 
09.00 น. –เดินทางสู่ภูเขาบานา  “เมืองแห่งการบันทึก” เมื่อวันที่ 25/3/2009 องค์กร Guinness World  Records ออกหนังสือ 
เช้า           รับรอง และได้บันทึกสถิติโลกไว้ในกินเนส 2  ถึงความยาวของกระเช้าในโลก  (5,042.62 m)  และความห่างกัน 
                 ระหว่าง GA GA เหนือและใต้สูงที่สุดของโลก (1291.81 m)  มีพื้นที่ของสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก 
                 เฉียงใต ้เต็มไปด้วยความบันเทิง  ห้องแสดงนิทรรศการ +ไหว้พระพุทธศากยมุนี+ชมสวนดอกไม้ที่สวยงาม   
                 อิสระถ่ายรูปที่ระลึก (ค่ารถรางไฟฟ้าและเครื่องเล่นต่างๆ ไม่รวมค่าทัวร์) นั่งกระเช้าเดินทางลงจากเขาต่อรถโค้ช 
หมายเหตุ : ค่ากระเช้าและเข้าชมสถานที่ (รวมค่าทัวร์แล้ว คนละ 25 US) ผู้เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงควรหลีกเหลี่ยงขึ้นกระเช้า  
11.30 น. – เยี่ยมชมวัดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน  ไหว้เจ้าแม่กวนอิมใหญ่  ประดิษฐานบนยอดเขามีจุดชมวิวที่สวยงาม  
12.00 น. - บริการอาหารเที่ยงแบบซีฟู้ด ณ ภัตตาคาร พร้อมชมวิวทิวทัศน์ชายหาด“ลังโก้บีช”+ชอปปิ้งของฝากจากทะเล 
 บ่าย     - เดินทางสู่เว้ห์ผ่านทางภูเขาไฮวัน แปลว่า “ช่องเขาแห่งเมฆหมอก” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทิวเขา TROUNG SON ที่ทอด 
               ยาวตัดถนนทางหลวงลงสู่ทะเล ระยะทางประมาณ 30 กม.+ถึงเว้ห์+ชอปปิ้งอิสระที่ตลาด “ดงบ่า” เช่น กาแฟ G7 
19.00 น. - น าท่านลงเรือมังกรล่องแม่น  าหอมยามราตรี+ชมโชว์การบรรเลงดนตรีโบราณและร้องเพลงพื้นบ้านบนเรือ 
               +พิธีลอยกระทงแบบหนุ่มสาวชาวเว้ห์ที่พบรักกัน+บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร+พักที่โรงแรมกรีน หรือเทียบเท่า  

    วันท่ีห้า :  เว้ห์–ดงฮ่า–ลาวเบา–สะหวันนะเขต–มุกดาหาร (เวียดนาม-ลาว-ไทย)                             
06.00 น. -บริการอาหารเช้าที่โรงแรม+จากนั้นเดินทางกลับถึงด่านลาวเบา  ชายแดนเวียดนาม –และแดนสวรรค์ ชายแดนลาว   
12.00 น. -บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารระหว่างทาง+เดินทางสู่สะหวันนะเขต+ชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม-ลาว 
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15.30 น. -ผ่านด่าน ตม.ลาว+ ตม.ไทย+ถึงมุกดาหาร+สักการะศาลเจ้าแม่สองเมือง+อิสระชอปปิ้งสินค้าที่ตลาดอินโดจีน   
18.00 น. -อิสระทานอาหารเย็นที่ตลาดริมแม่น้ าโขง+เดินทางกลับ  มีบริการคาราโอเกะ  นอนพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
     วันท่ีหก   :   มุกดาหาร – กรุงเทพฯ                                                            
05.00 น.- เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมเก็บความทรงจ าและความประทับใจ  

เง่ือนไขรายการทัวร์  :  อัตราค่าบริการ ท่านละ 8,900 บาท (พกัเดี่ยวเพิม่ 2,100 บาท) 

คนเป็นโรคหัวใจ/กลัวความสูง ไม่ขึ นกระเช้ายอดเขาบานา ลด 900 บาท เหลือท่านละ 8,000 บาท 

วันสมัคร/รับ Passport  จ่ายมัดจ้าก่อน 5,000 บาท  และส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 7 วัน 

         เอกสารในการเดินทาง : ใช้เฉพาะหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่้ากว่า 6 เดือน 
 

เงื่อนไขรายการทัวร์  :  ให้ผู้เดินทางอ่านท าความเข้าใจก่อนซื อบริการทัวร์ (ตามมาตรฐานรายการทัวร์ทั่วไป) 
อัตรานี รวม :-  (อัตราค่าบริการข้างบน)    ค่ารถโค้ชปรับอากาศ (คนน้อย 6-9 คน ใช้รถตู้) 
 ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว รวม 3 คืน     ค่าอาหาร+ค่าเข้าชมสถานที่ซึ่งระบุไว้ในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง  
      ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 1-75 ปี  และกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 6 เดือน ไม่ถึง 1 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ป ีคุ้มครอง  
      50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ป ี 
      ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)  
อัตรานี ไม่รวม :-  (อัตราค่าบริการข้างบน)                 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ 
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %    ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ  
  ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ+เด็กรถ โดยเก็บทิปรวม ท่านละประมาณ 200-300 บาท (ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ไทย) 
 กรุณาวางเงินมัดจ า ท่านละ 3,000 บาท หลังจากที่ได้ท าการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจ าแล้วเท่านั้น  
หมายเหตุ (แนบท้ายฯ) :-  กรณียกเลิก และอื่นๆ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ยึดเงินมัดจ าทั้งหมด ในทุกรณี  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกรณี  
 เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ารใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ 
      การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ  
       ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในรายการแล้วทั้งหมด 
 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศต้นทางและปลายทาง  


