กาหนดเดินทาง 12-17 เมษายน 2562 ท่านละ 9,999บาท +ทิปไกด์ทอ้ งถิน่ 1,000 บาท
วันแรก

กรุงเทพฯ-มุกดาหาร

17.30 น. พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝัง่ ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่.............
18.00 น. โดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์ มุ่งสู่ จ.มุกดาหาร รับฟังเรื่องราวทีน่ ่าสนใจจากมัคคุเทศก์และทีมงาน
รับประทานอาหารคา่ (1) บนรถ พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ อิสระพักผ่อนบนรถ
วันที่สอง
มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ลาวบาว-ดองฮา
06.00 น. เดินทางถึง จ.มุกดาหาร รับประทานอาหารเช้า(2) ที่ โรงแรมพลอยพาเลช
08.00 น. เดินทางสู่ ชายแดนไทย-ลาว พาท่านทาพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่
เรียบร้อย จากนัน้ นาท่านข้ามเข้าสู่ สะหวันเขตดินแดนแห่งอาณาจักรล้าน
ช้างเป็ นเมืองทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ุดเพราะเป็ นกึ่งกลางระหว่างประตูสู่อสี าน
ของไทยและออกไปสู่ทะเลจีนใต้ของเวียดนาม จากนัน้ ออกเดินตามเส้นทาง
หมายเลข ๙ สู่ลาวบาว ทางหลวงแห่งนี้ใช้มาตัง้ แต่สมัยฝรัง่ เศสมาเป็ นเจ้า

12.00 น.
บ่าย
19.00 น.
วันที่สาม
07.00 น.
08.00 น.

เข้าครอง เป็ นเส้นทางขนส่งสินค้าจาก ไทย-ลาว ออกสู่ทะเลจีนใต้
รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ ร้านอาหารท้องถิน่
ออกเดินทางข้ามด่าน ลาวบาว พรมแดนระหว่างประเทศลาวและประเทศเวียดนาม เดินทางต่อเข้าสู่ เมืองดองฮา
เขตประมณฑลเมืองเก่าในราชวงศ์จกั รพรรดิ์เหงียนทีเ่ ก่าแก่ของเวียดนาม
รับประทานอาหารคา่ (4)ที่ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั
( พักค้างคืน เมืองดองฮา) พัก ASIA / MONDIAL HOTEL หรือเทียบเท่า (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
วัดเทียนมู-พระราชวังโบราณ-เมืองเก่าฮอยอัน
บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมพระราชวังเดิมของอดีตกษัตริย ์ ชมพระราชบัลลังก์ทว่ี ่าราชการ
ของกษัตริย ์ ตลอดจนห้องทรงพระอักษร ทีท่ าการขุนนางทัง้ ฝ่ ายปกครอง
และกลาโหม ชม ศาลบรรพกษัตริย ์ แห่งราชวงศ์เหงียน นาเดินทางถึง วัด
เทียนมู (แม่ฟ้าพระหลวง) นาชมสถานทีภ่ ายในวัดเทียนมู นมัสการสิง่

ศักดิ์สทิ ธิ์เพือ่ เป็ นสิรมิ งคล นาท่านชมเจดียส์ วยงามและเก่าแก่เป็ นเจดีย ์ 7
ชัน้ ภายในมีพระพุทธรูปประจาวันในแต่ละชัน้ ของเจดีย ์ จากนัน้ นาท่านเข้า
ชม พระราชวังโบราณ หรือ นครจักรพรรดิ ( DAI NOI ) ทีม่ กี าแพง
ล้อมรอบ 3 ชัน้ สร้างในปี ค.ศ. 1845 แต่มาถูกทาลายเสียหายจากระเบิดไป
อย่างมากในสมัยสงครามเวียดนาม จากนัน้ นาท่านลอด อุโมงค์ไฮวาน ทีม่ ี
ความยาว 6,300 เมตร จากนนัน้ นาท่านเดินทางสู่หมู่บา้ นแกะสลักหินอ่อน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหารท้องถิน่
บ่าย
นาท่านชมเมืองเก่าฮอยอัน ซึง่ ปัจจุบนั ได้รบั การอนุรกั ษ์เมืองฮอยอันนี้อยู่ในความดูแลของคงค์การยูเนสโก้ ท่าน
จะได้ ชม พิพธิ ภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอูศาลเจ้าชุมชนชาวจีน สะพานชุมชนญี่ปนุ่ และ บ้านโบราณ อายุ
ยาวนานกว่า 200 ปี ซึง่ สร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรม จีน ซึง่ สร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรม จีน
ญีป่ ่ นุ และเวียดนาม สถาปัตยกรรมทีย่ งั คงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมือ่ ศตวรรษที่ 17

19.00 น. รับประทานอาหารคา่ (7)ที่ ภัตตาคาร Kimdo หลังอาหารนาท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม
(พักค้างคืน เมืองดานัง)พัก HOANG DAI HOTEL หรือเทียบเท่า (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
วันที่ส่ี
บานาฮิลล์- Golden Bridge-สะพานมังกร-วัดลินห์องึ๋ -ตลาดฮาน
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่ บานาฮิลล์

09.00 น. ถึงบานาฮิลล์ ตัง้ ห่างจากเมืองดานังประมาณออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50
นาที บานาฮิล ล์ เป็ น หล่ ง ท่ อ งเที่ย วตากอากาศมา
ตัง้ แต่ สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิด
การสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรัง่ เศส สมัยอาณานิคมตัง้ แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรัง่ เศสได้พ่าย
แพ้ และได้เดินทางกลับประเทศไป ทาให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้าง และได้กลับมาบูรณะเป็ นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศ
อีกครัง้ ในปี 2009 พร้อมกับได้มกี ารสร้างกระเช้าลอยฟ้ าที่มคี วามสูงถึง 5,801 จากระดับนา้ ทะเล นาท่าน ท่านได้
สัมผัสกับประสบการณ์ทเ่ี ต็มไปด้วยเสน่ หแ์ ห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุ ก The Fantasy
Park เครื่องเล่นที่เป็ นสวนสนุ กของบานาฮิลล์ให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่นหลากหลายรู ปแบบมีให้ท่านเลือก
หลากหลายสถานี นอกจากนี้ยงั มีรา้ นช้อปปิ้ งให้ท่านได้เลือกซื้อ ของที่ระลึกภายในสวนสนุ กอีกด้วย และยังมี
เครื่องเล่นอืน่ ๆอีกให้ท่านได้ลองพิสูจน์อกี มากมายจากนัน้ อิสระให้ท่านได้เดินชมสะพาน Golden Bridge ซึง่ เป็ น
สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีพ่ ง่ึ เปิ ดให้นกั ท่องเทีย่ วได้เทีย่ วชมได้ไม่นานมานี้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต ์
บ่าย
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทาง กลับสู่ เมืองดานัง นาท่านชม สะพานมังกร(Dragon Bridge) อีกหนึ่งที่
เทีย่ วดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสาเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มคี วามยาว 666เมตร ความ
กว้างเท่าถนน 6 เลนส์ จากนัน้ นาท่านแวะสักการะ วัดลินห์องึ๋ เป็ นวัดที่ใหญ่ท่สี ุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่ง
นี้เป็ น
สถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยงั มีรูป
ปัน้ ปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ซึ่งมีความสู งถึง 67 เมตร ซึ่งตัง้ อยู่ บนฐานดอกบัว
กว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุม้ ครองชาวประมงยามที่ออกไป
หาปลานอกชายฝัง่ วัดแห่งนี้ยงั เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ท่ชี าวบ้านได้ให้ความเคารพและเข้า
มาสักการะเป็ นจานวนมาก
นาท่านเดินเทีย่ วช้อปปิ้ งใน ตลาดฮาน ซึง่ ในตลาดมีสนิ ค้าให้ท่านได้เลือกซื้อหลากหลาย
ชนิดไม่ว่าจะเป็ น เสื้อผ้า , กระเป๋ า , รองเท้า , เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , รวมถึงของ
หวานช๊อคโกแลตต่างๆ
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางกลับสู่เมืองเว้
19.00 น. รับประทานอาหารคา่ (10)ที่ ภัตตาคาร Phuoc Thanh หลังอาหารนาท่านล่องเรือชมคงามงามของแม่นา้ หอมยาม
ค ่าคืน พร้อมดนตรีพ้ นื เมืองขับกล่อมและลอยกระทงเพือ่ ความสิริมงคล
(พักค้างคืนเมืองเว้ ) พัก ASIA / MONDIAL HOTEL หรือเทียบเท่า (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
วันที่หา้
เว้-ลาวบาว-สะหวันเขต-มุกดาหาร
07.00 น. รับประทานอาหาราเช้า(11)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางกลับสู่ ด่านลาวบาว
11.00 น. เดินทางถึง ด่านลาวบาว นาท่านทาพิธีการตรวจคนออกเมือง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(12) แล้วออกเดินทางสู่ด่านสะหวันเขต จ.มุกดาหาร
16.30 น. เดินทางถึงด่าน จ.มุกดาหาร นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ตลาดใต้ดนิ อิสระให้ท่าน
ได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารคา่ (13)ที่ นัดพบ ริมโขง หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่หก กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมประสบการณ์ และความประทับใจไม่รูล้ มื ...............

หมายเหตุ รายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก

ใบเสนอรายละเอียด
กาหนดออกเดินทาง 12-17 เมษายน 2562
ท่านละ 9,999 บาท //เด็กอายุ 3-10 ปี 10,999 บาท
อัตราค่ าบริการนี้รวม
- รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พกั ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ , มัคคุเทศก์
- อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่ องดื่ม
- วงเงินประกันชีวติ 1,000,000 บาท,อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ด ฯลฯ ทิป
- ทิปมัคคุเทศก์ ท่ านละ 1,000 บาท ตลอดทริปการเดินทาง

เอกสารที่ตอ้ งใช้ หนังสือเดินทาง(PASSPORT) ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน
เงื่อนไขการชาระเงิน มัดจาท่ านละ 3,000 บาท โดยชาระได้ ที่ บริษทั หรือ โอนเงินผ่ าน บ/ช ธนาคาร
นายธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร กสิ กรไทย จากัด สาขาบิ๊กซี ประชาอุทศิ 90 บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 662-2-30132-4
นายธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด สาขาพระประแดง บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 303-2-79378-2
 การคืนบัตรเดินทาง
 แจ้ งล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
 ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทาการ) หัก 2,000 บาท
 แจ้ งภายใน 14 วัน (ทาการ) ไม่ คืนเงิน

