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โปรแกรมเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน เมืองมรดกโลก (4 วัน 3 คืน)

วันที่แรก : มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – อุโมงค์วนิ ห์ม็อก – เว้ – ล่องเรื อแม่น้ าหอม (B-L-D)
08.00 น.

12.00 น.
14.00 น.

18.00 น.

นาคณะเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว
แห่งที่ 2 สู่ด่านสะหวันนะเขต (ประเทศลาว) เสร็ จสิ้นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านขึ้นรถปรับอากาศ
เดินทางสู่ ด่านลาวบาว (ประเทศเวียดนาม) ระหว่างทางท่านจะได้สมั ผัสกับวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ พร้อม
รู ปแบบศิลปและวัฒนธรรมบ้านพีเ่ มืองน้องของไทยเรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร แฟนต้า ประเทศลาว (มื้อ 1)
ถึงด่านลาวบาว ด่านชายแดนเวียดนาม ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและนาท่านสู่เมืองกวางจี (ประมาณ 80
กิโลเมตร) จากนั้นนาท่านชม อุโมงค์วนิ ห์ม็อก อุโมงค์ใต้ดิน ให้เราได้ระลึกถึงการต่อสูแ้ ละการปรับตัวเพือ่
ความอยูร่ อดในสมัยสงครามเวียดนามและ ณ เมืองดงฮา ชมเส้นขนานที่ 17 ที่แบ่งเวียดนามเหนือและ
เวียดนามใต้ในสมัยอดีต หลังชมอุโมงค์ประวัติศาสตร์ มุ่งหน้าสู่ นครเว้ เมืองหลวงแห่ งสุดท้ายในระบบการ
ปกครองแบบกษัตริ ยข์ องเวียดนามและได้รับการยืนยัน จากองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเมืองเว้
ให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1993
ถึงนครเว้ บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อ 2)
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19.00 น.
หลังอาหารค่านาท่านลงเรื อจักรพรรดิ ล่องแม่นา้ หอมร่ วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวติ
ยามราตรี ของชาวนครเว้ ขับกล่อมด้วยเสี ยงเพลงราชสานักโดย สาวชาวเว้ที่ดงั่ เช่นที่เคยเล่นเพลงถวาย
จักรพรรดิ เมื่อครั้งอดีต และ ลอยกระทงขอขมาแม่คงคากลางลาน้ าหอม
20.30 น.
หลังจากนาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Camelia hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : พระราชวังไดนอย - เจดียเ์ ทียนมู่ – ตลาดดงบา – สะพานญี่ปนุ่ – หมู่บา้ นแกะสลักหินอ่อน (B-L-D)
06.30 น.
07.30 น.

08.00 น.

09.30 น.
10.30 น.
12.30 น.
13.30 น.
15.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Camelia hotel (มื้อ 3)
นาท่านไปชม เจดียเ์ ทียนมู่ ซึ่งตั้งอยูบ่ นฝั่งซ้ายของแม่นา้ หอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้น
เป็ นตัวแทนของชาติภพต่างๆ วัดแห่งนี้เป็ นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซน ชมรถโบราณของเจ้าอาวาส
ที่ประท้วงรัฐบาลโดยการเผาตัวเองแต่หวั ใจท่านไม่ไหม้
จากนั้นไปเยีย่ มชม พระราชวังเว้ หรื อพระราชวังไทหวา ที่เก่าแก่และสวยงาม ตัวพระราชวังถูกสร้างขึ้นตาม
แบบแผนความเชื่อแบบจีน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการอยูภ่ ายใต้การปกครองของจีนมาเป็ นเวลาร่ วมพันปี ตัว
อาคารบาง ส่วนเป็ นอาคารส่วนที่เหลือรอดมาจากการต่อสูก้ นั ครั้งสาคัญระหว่างเวียดนามทั้งสองฝ่ ายใน
สงครามเวียดนามปี ค.ศ. 1968 ที่เรี ยกว่ากันว่า “สงครามตรุ ษญวณ” ผลจากการปะทะกันในครั้งนั้นทาให้เขต
พระราชฐานชั้นในหรื อเรี ยกว่า “นครต้องห้าม” ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
เดินทางไปช็อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าที่ราคาถูกใจคนไทย
ออกเดินทางไปเมือง ดานัง ระยะทาง 108 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง
บริ การอาหารกลางวัน ณ เมืองลังโค (มื้อ 4) เมืองดานัง
เดินทางไปต่อ เมืองฮอยอัน ระหว่างทางแวะถ่ายรู ปที่ทะเลดานัง อันสวยงาม
ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้อยูท่ ี่ตวั เมืองโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี
ชมย่านการค้าของชาวจีนซึ่งตั้งอยูบ่ นแม่น้ าทูบูน , ศาลเจ้าของเจ้าจีน, สะพานญี่ปนุ่ ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพือ่
เชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี ชมอดีตความรุ่ งเรื องการขนส่งทางน้าเมืองนี้
เดิมเป็ นเมืองท่านานาชาติที่เจริ ญมากในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 มีเรื อสินค้าเทียบท่าทั้งญี่ปุ่นและจีน
เป็ นศูนย์กลางการกระจายสินค้ามาหลาย เชิญชมและเลือกซื้อสินค้างานฝี มือแท้ๆ จากเวียดนาม เช่น กระเป๋ า
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สตรี เสื้อยีห่ อ้ ดัง ตราจระเข้ (เมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นารถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็ นวิธีการท่องเที่ยวที่ดี
ที่สุด)
17.30 น.
เดินทางกลับเมืองดานัง ระหว่างทางนาท่านเยีย่ มชม หมู่บา้ นแกะสลักหินอ่อน ซึ่งมีพระพุทธรู ปแกะสลัก
มากมาย
19.30 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Pho Bien Phuoc (มื้อ 5)
20.30 น.
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั เมืองดานัง ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : เมืองดานัง –สู่ เว้ - สะหวันนะเขต - มุกดาหาร (B-L-D)
05.00 น.
06.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
17.30 น.
18.30 น.
19.30 น.

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อ 6)
อาลาเมืองดานัง ออกก่อนเดินทางกลับด่านลาวบาว ประเทศเวียดนาม
ถึงด่านลาวบาวชายแดนเวียดนามท่านสามารถ ช็อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ได้ที่นี่ จากนั้น ผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองมู่สู่ประเทศลาวที่ด่านสะหวันนะเขต
รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อ 7)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ด่านสะหวันนะเขต ประเทศลาว
ผ่านพิธีตรวจคนขาออก ข้ามแม่นา้ โขงสู่จงั หวัดมุกดาหาร หากมีเวลานาท่านช็อปปิ้ งที่ ตลาดอินโดจีน
เลือกซื้อแหนมเนืองร้านคู่แฝด ของฝากของที่ระลึกให้จุใจก่อน เดินทางกลับบ้าน
บริ การอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ เมืองมุกดาหาร (มื้อ 8)
ออกเดินทางจากมุกดาหารมุ่งหน้า สู่ จังหวัดเชียงราย

วันที่สี่ : อุตรดิตถ์ - เชียงราย (B)
06.00 น.
09.00 น.

เดินทางถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ รับประทานอาหารเช้าร้านสายลมเย็น (มื้อ 9)
เดินทางถึงจังหวัดเชียงรายโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
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อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
(สาหรับ 40 ท่านขึ้นไปสามารถกาหนดวันเดินทางได้เลย โดยรถปรับอากาศ 2 ชั้น VIP ขนาด 50 ที่นงั่ )
ค่าบริ การนี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศจากเชียงรายถึงมุกดาหาร
- ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวในลาว เวียดนาม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (ห้องแอร์หอ้ งละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหาร 11 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเอกสารผ่านแดนทุกด่านไทย ด่านลาว ด่านเวียดนาม
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไข
ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- อาหารและเครื่ องดื่ม ที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการที่ระบุ
- ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
- ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าทิปไกด์ ลาว เวียดนาม- พนักงานขับรถ
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
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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 รังสี
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

ข้อมูลเพิม่ เติม น.ส. จิรพรรณ รังษี 061-284-6836, 093-131-5971
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ภูคาทัวร์หวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าคงได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้
…………………………………………………………………………………………………………………….....................

