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ซินจ่ าว.....เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้ าลอยฟ้า
สู่ สวนสนุกบนยอดเขาบาน่ าฮิลล์ (4 คืน 5 วัน)

วันที่แรก : มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – เมืองดานัง
08.00 น.

12.00 น.
14.00 น.

19.30 น.

นาคณะเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ฝั่งไทย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2 สู่ด่านสะหวันนะเขต (ประเทศลาว) เสร็จสิ้นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านขึ้นรถบัสปรับ
อากาศของลาว เพือ่ เดินทางสู่ด่านลาวบาว (ประเทศเวียตนาม) ระหว่างทางท่านจะได้สมั ผัสกับวิถีชีวติ ความ
เป็ นอยู่ รู ปแบบศิลปะและวัฒนธรรมบ้านพีเ่ มืองน้องของไทย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแฟนต้า ประเทศลาว (มื้อที่ 1)
เดินทางถึง ด่านลาวบาว (ชายแดนเวียตนาม) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นมุ่งหน้าสู่ นครเว้ เมืองหลวง
แห่งสุดท้ายในระบบการปกครองแบบกษัตริ ยข์ องเวียดนามและได้รับการยืนยันจากองค์การยูเนสโก
ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองเว้ให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1993 และเดินทางต่อไปยังเมืองดานัง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมืองดานัง (มื้อที่ 2) พิเศษอาหารทะเล กุง้ มังกร จากนั้นหลังรับประทาน
อาหารเย็นเสร็จ พาคณะเข้าสู่โรงแรมที่พกั ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : สะพานญี่ปนุ่ - ฮอยอัน – ช็อปปิ้ ง – วัดลีงอึ้ง - กระเช้าลอยฟ้า - ตลาดดานัง – เว้
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)
ชมวัดจีน Linh Ung (ลีงอึ้ง) วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมากว่าพันปี
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08.30น.
นาท่านเดินทางไปเมืองฮอยอัน ระยะทาง 30 กิโลเมตร ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้ อยูท่ ี่ตวั เมืองโบราณซึ่ งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ชมย่านการค้าของชาวจีน
ศาลเจ้าของเจ้าจีน สะพานญี่ปนุ่ ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพือ่ เชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุ
กว่า 200 ปี ชมอดีตความรุ่ งเรื องการขนส่งทางน้ าเมืองนี้เดิมเป็ นเมืองท่านานาชาติที่เจริ ญมากในช่วง
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 มีเรื อสินค้าเทียบท่าทั้งญี่ปุ่นและจีน เป็ นศูนย์กลางการกระจายสินค้ามาหลายปี
ก่อนที่จะย้ายไปเมืองดานัง เชิญชมและเลือกซื้อสินค้างานฝี มือแท้ๆ จากเวียดนาม
12.00.น.
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
13.00 น.
นาท่านไปขึ้นเขาบาน่า นัง่ กระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ ระหว่างทางผ่านป่ าเขา กว่า 20 ลูก ด้วยระยะทางไกล
ถึง 3 กิโลเมตร กับการชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และเล่นอุปกรณ์บนสวนสนุกมากมาย ฟรี
16.00 น.
เดินทางกลับเมืองเว้ ระหว่างทางแวะชมหมู่บา้ นหินอ่อนซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่มีการ แกะสลักหินอ่อนเป็ นรู ปทรง
ลวดลายต่างๆ ร่ วมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้านานาชนิด
17.00 น.
นาท่านช็อปปิ้ งที่ ตลาดดงบา ซึ่งเป็ นตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อหาของใช้และของฝาก อาทิเช่น หมวก กระเป๋ า
เสื้อผ้า ต่าง ๆมากมาย
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมืองเว้ (มื้อที่ 5)
20.00 น.
หลังจากนั้น ล่องเรื อมังกร ลาน้ าหอมและฟังเพลงพระราชสานัก
21.00 น.
นาคณะเข้าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : เมืองเว้ - ด่านลาวบาว - ด่านสะหวันนะเขต - ด่านมุกดาหาร
06.30 น.
07.30 น.
12.00 น.
13.00 น.
18.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นาท่านเดินทางกลับไป ด่านลาวบาว (เวียดนาม) และด่านสะหวันนะเขต (ลาว) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
ซื้อของฝากปลอดภาษีที่ด่าน จากนั้นออกเดินทางต่อ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเมืองพิณ (มื้อที่ 7)
เดินทางต่อกลับมาถึงด่านมุกดาหาร ประเทศไทย
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8)
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ออกเดินทางกลับสู่ภูมิลาเนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 8 ล้อ เครื่ องเสี ยงสมบูรณ์
แบบ ร้องเพลงคาราโอเกะ ดูหนัง ฟังเพลง พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ ระหว่างเดินทางแวะเข้าห้องน้ าตาม
รายทาง
วันที่สี่ : มุกดาหาร - อุตรดิตถ์ - แพร่ – จุดนัดหมายเดิม
06.00 น.
12.00 น.

เดินทางถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ ทาธุระกิจส่วนตัว ล้างหน้าแปรงฟัน รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9)
เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ารถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 8 ล้อ ไปกลับจุดนัดหมาย - มุกดาหาร
- ค่ารถบัสปรับอากาศนาเที่ยวในลาว เวียดนาม
- ค่าที่พกั 2 คืน (ดานัง เว้ 2 คน / ห้อง)
- ค่าอาหาร 11 มื้อ
- ค่าเอกสารผ่านแดนทุกด่าน (ไทย ลาว เวียดนาม)
- ค่าอาหารว่างบนรถ เช่น น้ าดื่ม น้ าแข็ง ขนม ลูกอม ผ้าเย็น เป็ นต้น
- ค่าตัว๋ เช้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- ค่าบริ การพิเศษ เช่น ซักอบรี ด ขนยกกระเป๋ า
- ค่าอาหารที่สงั่ พิเศษ ค่าเครื่ องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่จดั ให้
- ค่าทิปไกด์ คนขับรถ
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- ค่าหนังสือเดินทาง
- ค่าวีซ่า (กรณี ไม่ใช่คนไทย)
- ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
เอกสารสาคัญประกอบการเดินทาง
- ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) เพือ่ ใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยและหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6
เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง และ ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
- หากไม่มีหนังสือเดินทางใช้สาเนาบัตรประชาชนพร้อมรู ปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบพร้อมเงิน 400 บาท เพือ่ ดาเนินการจัดการ
เอกสารให้
เงื่อนไขการจองและการจ่ายเงิน
จ่ายมัดจา 50 % ส่วนที่เหลือ จ่ายวันเดินทางหรื อก่อนเดินทาง 1 วัน
- ยกเลิกทัวร์15 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่ามัดจา
- ยกเลิกทัวร์ 7 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
การจองจะสมบูรณ์เมื่อ
- ชาระเงินมัดจา โดยสาเนาเอกสารการโอนเงิน (Pay-In) แฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513
- กรณี เดินทางไปต่างประเทศ สาเนา Passport ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513 หรื อเล่มตัวจริ งมาที่ น.ส.จิรพรรณ รังษี
102 หมู่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปั ว จ.น่าน 55120

บัญชีโอนเงิน
ชื่ อบัญชี
น.ส จิรพรรณ รังษี
น.ส จิรพรรณ รังษี

ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์
กสิกรไทย

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สาขา
น่าน
ปั ว

เลขที่บัญชี
732-2-29271- 7
320-2-52446- 9
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ข้อมูลเพิม่ เติม น.ส. จิรพรรณ รังษี 061-284-6836 , 093-131-5971
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ภูคาทัวร์หวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าคงได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

