6 วัน 3 คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
วันแรกของการเดินทาง
19.00 น.
19.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ให้กบั ท่านในเรื่ องสัมภาระเดินทาง (นากระเป๋ าให้เจ้าหน้าที่ติดป้ ายชื่อและโบว์)
คณะออกเดิ นทางสู่ จงั หวัดมุกดาหาร มัคคุ เทศก์แนะนาโปรแกรมเดิ นทาง พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย นอน
หลับฝันดีราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ องของการเดินทาง
06.30 น.
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

(1)

กาหนดการเดินทาง
กรุงเทพฯ – มุกดาหาร

(2)

มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – ลาว บาว – ดองฮา – วินห์ ม๊ อค – เว้

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ าทีม่ ุกดาหาร นาคณะทาธุระส่ วนตัว
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
น าคณะเดิ น ทางสู่ ด่ า นตรวจคนเข้า เมื อ งมุ ก ดาหาร ผ่ า นพิ ธี ก ารขาออกข้า มแดนสู่ เ มื อ งสะหวัน นะเขต
สปป.ลาว จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 9 ผ่านด่านลาวบาวมุ่ง
หน้าสู่ ประเทศเวียดนาม ทุกท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพชนบทอันสวยงามตลอดสองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร (เมืองพิณ ประเทศลาว)
นาท่านผ่านด่าน ลาวบาว ของประเทศลาวและผ่านด่านของประเทศเวียดนาม จากนั้นออกเดิ นทางสู่ เมือง
ดองฮา คณะเดิ นทางถึ ง เมื อ งดองฮา จากนั้ นน าท่ า นชมอุ โ มงค์ ใ ต้ ดิ น
วินห์ ม๊ อค นับเป็ นอุโมงค์ใต้ดินที่คนทั้งหมู่บา้ นอาศัยอยูเ่ ป็ นเวลาหลายปี เพื่อหลบ
ภัยจากการทิง้ ระเบิดอย่างต่อเนื่ องในสมัยสงครามเวียดนาม แม้วา่ คนส่ วนใหญ่จะ
พากันอพยพไปอยูส่ ่ วนอื่น ๆ ของประเทศ แต่ก็มีชาวบ้านจานวนกว่า 300 คน ที่
ยังคงอาศัยอยูใ่ นอุโมงค์คนรู แห่ งนี้ เป็ นเวลากว่า 5 ปี นับจากปี 2509 – 2514 นา
ท่านชม เขตปลอดทหาร ตรงเกื อบเส้ นขนานที่ 17 ซึ่ งใช้เป็ นเส้นแบ่งเขตแดน
ระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ถูกกาหนดขึ้นในการประชุมที่กรุ งเจนีวา ในปี พ.ศ. 2497 หลังสิ้ นสุ ด
สงครามกับฝรั่งเศส

ค่า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง เว้ อดีตราชธานี ของจักรพรรดิ์ราชวงศ์เหงียนมี
กษัตริ ยส์ ื บทอดกันมาถึง 13 พระองค์ เว้ ได้รับการสถาปนาเมืองหลวงในรัช
สมัยของจักรพรรดิ์ยาลอง คนไทยรู ้จกั กันในนามองค์เชี ยงสื อที่เคยอพยพลี้ภยั
มายังกรุ งเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 1 กษัตริ ยใ์ นราชวงศ์เหงียน คนเว้มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวโดยเฉพาะชุดอ่าวหย่าย ชุดประจาชาติของเวียดนาม มีตน้ กาเนิ ดจาก
เมืองเว้ รวมถึงหมวกของชาวเวียดนามก็มีตน้ กาเนิดมาจากที่นี่เช่นกัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

18.00 น.

ค่า

เว้ – สุ สานไคดิงห์ – พิพธิ ภัณฑ์ จาม – ฮอยอัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม สุ สานมรดรกโลก อายุ 113 ปี สุ สานจักรพรรดิไคดิงห์ กษัตริ ยอ์ งค์รองสุ ดท้ายของราชวงศ์
เหงี ยน ราชวงศ์สุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ ยนรู ปแบบการปกครอง ชมสุ สาน
ในรู ปแบบสถาบัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ ผสานเอาสถาปั ตยกรรมของ จี น
เวียดนาม และฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน และงานศิลปะเซรามิคที่งดงามในตัว
อาคารของสุ สาน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ผ่านเส้นทาง ไฮ
หวัน ซึ่ งแปลว่า “ช่ องเขาแห่ งเมฆหมอก” ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทิวเขา
เตรื องเซิ นเป็ นพรมแดนธรรมชาติก้ นั ระหว่างเวียดนามและลาวทางตะวันตก ผ่านช่องทางอุโมงค์ไฮหวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตา คาร (เมืองเว้ )
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ จาม จัดแสดงประวัติความเป็ นมาของชน
ชาติจามที่รุ่งเรื องมาก่อนอาณาจักรใด ๆ ในภูมิภาคนี้ นิ ทรรศการ
ถู ก จัดแสดงไว้ตามห้องต่ า ง ๆ จัดแสดงภาพที่ เล่ า เรื่ องราวความ
เป็ นมาของชาวจามไว้อ ย่า งน่ า สนใจ ด้า นนอกสามารถชมวิ ว
ทิ ว ทัศ น์ ข องเมื อ งท่ า ริ มแม่ น้ าหานได้ อ ย่ า งสวยงาม ผ่ า นชม
ทัศนี ยภาพสองข้างทางเมืองดานัง ลัดเลาะไปตามถนนริ มชายฝั่ งทะเลตะวันออก ผ่านแม่น้ าฮานไหลผ่าน
กลางเมือง ชมสะพานข้ามแม่น้ าหาน จากนั้นนาท่านเข้าสู่ เมืองฮอยอัน
เดินทางถึง เมืองฮอยอัน ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าทูโบน ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมากและปรากฏอยู่
ในแวดวงของนักเดินทางตะวันตกในศตวรรษที่ 17 และ 18 ในชื่อไฟโฟและไฮโป แรกเริ่ มเมืองฮอยอันเคย
เป็ นเมืองท่าชายทะเลในอาณาจักรจามปา ที่เรี ยกกันว่า “ได๋ เจียน”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เช้ า

(3)

(4)

ฮอยอัน – ซิตีท้ วั ร์ – เว้ – ช้ อปปิ้ งตลาดดงบา – ล่องเรือแม่

นา้ หอม

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมย่านเมืองเก่า ฮอยอัน ได้รับการประกาศจาก องค์การยูเนสโก้ ให้ฮอยอันเป็ นเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม เพราะความงดงามและเก่าแก่ของบ้านเมือง รวมทั้งเอกลักษณ์อนั โดดเด่นที่ยงั คงสื บทอดมาจนถึง
ปั จจุบนั ฮอยอันเป็ นชุมชนเล็กที่สามารถเดินเที่ยวได้ทวั่ ภายในวันเดียว เนื่ องจากภายในเมืองมีถนนสายหลัก

เทีย่ ง
บ่ าย
ค่า

เพียงไม่กี่เส้น และทุกเส้นก็เชื่อมต่อกันหมด สถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น ศาลเจ้ าจั่วฟุ
กเกีย๋ น ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พ.ศ. 2435 สาหรับนัดพบปะของชุมชน
ชาวจีนจากฟุกเกี๋ยนด้วยกัน จากนั้นชม บ้ านโบราณบนถนนเหวียน
ไทฮ็อก บ้ านโบราณเลขที่ 101 ของชาวจีนในตระกูล Tan ky ที่สร้าง
ขึ้นเมื่อ 75 ปี ที่ แล้วและอยู่กนั มา 5 ชัว่ อายุคน ชม สะพานญี่ปุ่น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอันที่ได้รับการก่อสร้างโดยชุ มชน
ชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปี ที่แล้ว ซึ่ งเชื่ อมต่อเขตกามโฝและมิงห์เฮือง
เข้าไว้ ระหว่างทางท่านจะพบกับสิ นค้าหัตถกรรมต่างๆ ตลอดสองฟากถนน จากนั้นเดิ นทางสู่ เมืองเว้ ผ่าน
เส้นทางไฮเวินพาส เชิ ญท่านเพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพสองข้างทางผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ และชายหาดที่
ทอดยาวตลอดเส้นทางแวะพักที่จุดชมวิวบริ เวณสู งสุ ดของยอดเขาให้ท่านได้ถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ ง เลือกซื้อสิ นค้ าได้ ที่ ตลาดดงบา ย่านการค้ าที่ใหญ่ ทสี่ ุ ดใจกลางเมืองเว้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมืองเว้)
น าท่ า นลงเรื อมัง กรเสมื อ นเรื อพระที่ นั่ ง ในอดี ต ล่ อ งเรื อแม่ น้ าเฮื อ งยาง (แม่ น้ าหอม) ผ่ า นสะพาน
ประวัติศาสตร์ สมัยสงครามยามราตรี แสงสี สองฟากฝั่งพร้อมดนตรี พ้นื เมืองขับกล่อม จนสมควรแก่เวลา
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ที่พกั

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
06.00 น.
07.00 น.
11.00 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

21.00 น.

เว้ – ลาวบาว – สะหวันนะเขต – มุกดาหาร

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ด่ านลาวบาว ตามเส้ นทางเดิม
เดินทางถึง ด่ านลาวบาว นาท่านทาพิธีการตรวจคน เข้า-ออกเมือง ทั้งฝั่ง ลาว และ เวียดนาม เป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าที่ ร้ านค้ าปลอดภาษี Duty Fee ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง แดนสวรรค์ (ลาว) ได้
เวลาพอสมควรแล้วนาท่านเดิ นทาง สู่ สะหวันนะเขต เดินทางผ่านหมู่บา้ นต่าง ๆ ที่มีวฒั นธรรมในท้องถิ่ น
แตกต่างกันไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร (เมืองพิน ประเทศลาว)
เดินทางถึง แขวงสะหวันนะเขต ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว นาท่านกลับสู่
จ.มุกดาหาร อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากนานาชนิ ดที่ ตลาดอินโดจีน ที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือก
ซื้ ออย่างสบายใจ
*** อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ***
คณะเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ

วันทีห่ กของการเดินทาง
05.00 น.

(5)

(6)

มุกดาหาร – กรุงเทพฯ

คณะเดินทางถึง จุดนัดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ จากเราเฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์

