


 

 
เปิดประตูสู่ AEC  

เยือนเมืองมรดกโลก  เวียดนามกลาง 
เว-้ดานัง-ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน  

นั่งกระเช้า Bana Hills 
วันที่ 3 มีนาคม 2566    ( อุบลราชธานี - มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - อุโมงค์วินม๊อก – เมืองเว้) 
03.00 น. เจ้าหน้าที่ เอ็มเจ ฮอลิเดย์ทัวร์ รอต้อนรับคณะพร้อมอำนวยความสะดวก 
04.00 น. ออกเดินทาง สู่ จังหวัดมุกดาหาร  บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (1) 
08.00 น.        นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านมุกดาหาร จากนั้นเดินทางสู่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 มุ่ง 
  หน้าสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ( 2 ) 
13.00 น. นำท่านเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 9 มุ่งหน้าสู่ด่านแดนสวรรค์และด่านลาวบาว ประเทศเวียดนามผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งจากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองดงฮา จ.กวางตรี ชม อุโมงค์วินม๊อก ซึ่งอยู่ใต้พ้ืนดินเป็นที่อยู่ 
และดำรงชีพของชาวบ้าน ผู้รักและหวงแหนแผ่นดินไม่ยอมละทิ้งบ้านเกิดหลบหนีระเบิดของอเมริกาภายใน
อุโมงค์ ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยของแต่ละครอบครัว ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาล ห้องครัว บ่อน้ำ คลังอาหาร 
อาวุธ ฯลฯ ในอดีตทหารเวียดกงใช้เป็นสถานที่ต่อสู้แบบกองโจรและเป็นที่หลบภัยจากการระเบิดโจมตีของ
ทหารอเมริกัน สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก..................... เมืองเว้ 

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  ( 3 ) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 4 มีนาคม 2566  (วัดเทียนมู่ -พระราชวังไดนอย –ฮอยอัน  -ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– ดานัง- Bana Hills)  

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( 4 ) 
07.30 น. นำคณะเดินทางสู่เมืองเว้ นำท่านชม วัดเทียนมู่ บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำหอม ซึ่งเป็นวัด

โบราณที่สวยที่สุดของเมืองเว้ ประกอบด้วยเจดีย์ศิลปะร่วมสมัยเวียดนาม – จีน สูง 7 ชั้น 
แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานอยู่ รอบเจดีย์มีระฆังทองแดงยักษ์หนักกว่า 
2,000 กิโลกรัม แผ่นศิลาจารึกยักษ์บนเต่าหินยักษ์  พระพุทธรูปเก่าแก่และรถเก๋ง
ประวัติศาสตร์ที่เจ้าอาวาส “ทิก กว่าง ดึ๊ก” ใช้นั่งไปกลางกรุงไซง่อน เพ่ือจุดไฟเผาตัวเอง
ประท้วงผู้นำเวียดนามใต้ในอดีตได้เวลาพอสมควรออกเดินทางสู่  พระราชวังไดนอย พระราชวังต้องห้ามของ
กษัตริย์ราชวงศ ์เหงียน ซึ่งมีกำแพงล้อมรอบ 3 ชั้น ชมอาคารเก่าแก่ และเครื่องใช้ในสมัยจักรพรรดิ์ ตำหนักที่
เก็บป้ายบรรพบุรุษของกษัตริย์ ในราชวงศ์เหงียน ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO แล้ว 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 ) 

  



 

บ่าย คณะออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ตามเส้นทางภูเขาแห่งเมฆหมอก โดยผ่าน อุโมงค์ไห่เห
วิน  ซึ่งเป็นอุโมงค์ท่ีเจาะทะลุภูเขาขนาดใหญ่ 3 ลูก เป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อเศรษฐกิจ
ของเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ 
14.00 น. ถึง เมืองมรดกโลกฮอยอัน นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน เป็น
เมืองที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยองค์การยูเนสโก และรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มและให้ทุนทำโครงการ
บูรณะขึ้นเมื่อ ค.ศ.1980 เพ่ือจัดประเภทและปกป้องเป็นเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมือง
ฮอยอัน  ชมเขตย่านเมืองเก่าของเมืองฮานอยอันตื่นตากับ  บ้านประจำตระกูลเก่าแก่ ร้านค้า ตลอดจนที่พัก
อาศัย ชมสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น สร้างโดยชุมชนชาว

ญี่ปุ่น  
 
 

ในช่วงศตวรรษท่ี 17 ลักษณะรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวเหลืองเป็นคลื่นและกลางสะพานมีเจดีย์
ทรงจัตุรัสที่สร้างอุทิศให้แก่ ดิ๊ก เด และตรัน หวู บุคคลสำคัญในตำนานเมืองฮอยอัน ชมบ้านเก่าตามถนนเลเลย 
ซึ่งเป็นสายแรกที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 400 ปีที่ผ่านมา และถนนเหวียนไทฮ๊อก ชมบ้านโบราณ บ้านหลัง
ยาวที่มีบ้านและหลังบ้านติดถนนคนละสาย สร้างด้วยไม้มะค่า ชม   วัดฟุก เกี๋ยนวัดที่ชาวจีนสร้างขึ้นเพ่ือเป็น
แหล่งพบปะพูดคุยกันระหว่างพ่อค้าและชาวประมง นมัสการรูปปั้นสัมฤทธิ์ เจ้าแม่ถันเหมาเทพธิดา ผู้ปกป้อง
คุ้มครองชาวเรือ จากนั้นให้ท่านอิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกในเมืองฮอยอัน อาทิ ภาพเขียน กระเป๋าสุภาพสตรี 
เป็นต้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเว้ ระหว่างทางแวะ  ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิดเป็นของฝาก    

16.00 น. นำทา่นเดนิทางสู่ Bana Hills เพ่ือนั่งกระเช้า Bana hills กระเช้ายาวที่สุดในโลก (ระยะทาง 5,000 

เมตร) ชมบรรยากาศภูเขาบาน่า ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,474 เมตร สัมผัสอากาศสบายๆ ประมาณ 
14-17 องศาเซลเซียส ท่านจะได้พบกับธรรมชาติอันสวยงามที่เนิน VongNguyet ที่ภูเขาบาน่า 

19.00 น. บริการอาหารค่ำ( 6 ) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักบนเขา Bana Hills  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ

ท่องราตรีเมืองดานัง  

วันที่ 5 มีนาคม 2566   ( Bana Hills - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - ตลาดดงบา– ล่องเรือแม่น้ำหอม– เว้)  

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( 7 ) 
08.00 น. อิสระ บนบานาฮิลล์ (Bana Hills) ที่เที่ยวสุดป๊อป ถ่ายภาพของสะพานสี 

ทองอร่ามพร้อมมือยักษ์ขนาดใหญ่รองเป็นฐาน กระเช้าลอยฟ้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดใน 
โลก และสวนสนุกธีมหมู่บ้านฝรั่งเศส ตามอัธยาศัย  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ( 8 ) 
13.00 น. ออกเดินทางสู่  เมืองเว้  ชม สุสานไคดิงห์  สถานที่ซึ่งเป็นสุสานของ

จักรพรรดิ์ แห่งราชวงศ์เหงียนถึง 7 พระองค์  สถาปัตยกรรมในการสร้างมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวันตกและสถาปัตยกรรมของเวียดนาม  ชมตุ๊กตาหินทหารม้า  ทหารราชองครักษ์ผู้จงรักภักดี 

16.00 น. นำท่านช้อปปิ้งสินค้าของระลึก สินค้าพ้ืนเมือง ที่ ตลาดดงบา  



 

18.00 น. บริการอาหารค่ำ  (9 ) หลังอาหารนำท่านลงเรือล่องแม่น้ำหอม ฟังการขับร้องเพลงของคณะนาฎศิลป์
เวียดนาม สัมผัสบรรยากาศของแม่น้ำหอมยามราตรี พร้อมถ่ายรูปสะพานเปลี่ยนสี สัญลักษณ์ของเมืองเว้ได้
เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 6 มีนาคม 2566  (เมืองเว้ – ด่านลาวบาว – สะหวันนะเขต –  มุกดาหาร)  
05.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( 10 ) 
06.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ สะหวันนะเขต  สปป.ลาว 
10.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประเทศเวียดนาม/สปป.ลาวช้อปปิ้งสินค้าที่ duty free  
11.00 น. บริการอาหารกลางวัน  ( 11 ) ออกเดินทางสู่ สะหวันนะเขต   
15.00 น. ออกเดินทางสู่ด่านสะหวันนะเขต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  จากนั้นข้ามสะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 2 

สะพานที่ทอดยาวสานสายสัมพันธ์ ระหว่างสองฝั่งโขง   
16.00 น. สู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร   
17.00 น.        ออกเดินทางกลับ จ.อุบลราชธานี 
20.00 น. ถึง จ.อุบลราชธานี โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจ 
พักโรงแรมมาตรฐาน  4 ดาว ทั้ง 3 คืนที่เวียดนาม 
อัตราดังกล่าวรวม 
 ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง  
 ค่าโรงแรม ที่เวียดนาม จำนวน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)   
 ค่าอาหารตามระบุในรายการ รวม 11 มื้อ                           
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ 

 ค่ากระเช้าขึ้น-ลง Bana Hills   

 ค่าทัวร์เวียดนาม                                           
       ค่าเอกสารผ่านแดนไทย-ลาว-เวียดนาม   
 ค่ามัคคุเทศก์ไทย – เวียดนามคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรณ์) 

อัตราดังกล่าวไม่รวม 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือระบุในรายการ        
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม7%ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%(กรณีต้องการใบเสริฐเบิกจ่าย) 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ                     
 ค่าทำหนังสือเดินทางและเอกสารสำหรับคนต่างด้าว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออก

เมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยและต่างประเทศ 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 

 หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
หมายเหตุ  



 

1. รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะของอากาศ โรงแรม  
   และสภาวทางการเมือง  โดยยึดหลักความปลอดภัย และความสะดวกของลูกค้าเป็นสำคัญ 
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ  ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ ไม่ให้เข้าหรือออกเมือง  ทั้งจากทาง 
   เจ้าหน้าที่ไทยหรือเวียดนาม 
3. กรุณามดัจำเงินทันที 30 % เมื่อตอบรับการใช้บริการ ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วัน 


