รหัสทัวร์ : THI1-BUS-VN-21JUN-20SEP17H

มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้ ดานัง ฮอยอัน
อุโมงค์ วนิ ห์ มอ็ ก พระราชวังเว้ วัดเทียนมู่ สุ สานไคดิงห์
เมืองโบราณฮอยอัน บานาฮิลล์ ตลาดดองบา ล่ องเรื อมังกร
เดินทางโดยรถปรับอากาศ 6 วัน 5 คืน

เมนูพเิ ศษ อาหารซีฟู๊ด และ กุ้งมังกร
กาหนดการเดินทาง วันที่ 21-26 มิย., 6-11 กค., 10-15 สค., 20-25 กย.60
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ – มุกดาหาร
17.00 น.
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่จุดนัดหมาย เดินทาง เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จัดเก็บสัมภาระ
18.00 น.
คณะพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จงั หวัด มุกดาหาร ด้วยรถปรับอากาศ
พร้อมบริ การอาหารกล่อง(มื้อ 1)
วันทีส่ องของการเดินทาง มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – อุโมงค์ วนิ ห์ ม็อก – เว้
06.00 น.
ต้อนรั บวันใหม่ที่ จ. มุกดาหาร เข้าสู่ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ พร้ อมรั บประทานอาหารเช้า
เรี ยบร้อยแล้ว (มื้อ 2)
08.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ด่านมิตรภาพไทย-ลาว (มุกดาหาร) เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว นาคณะผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง เสร็ จแล้วนาคณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ไปยังฝั่งประเทศลาว แขวง
สะหวันนะเขต ทาพิธีการผ่านด่าน เสร็ จแล้วนาคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ด่านลาวบาวไปตาม
ถนนหมายเลข 9
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ที่เมืองพิน
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ ด่านแดนสวรรค์ ฝั่งลาว เพื่อไปยัง ด่านลาวบาว ฝั่งเวียดนาม ผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองแล้วนาท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ หลังจากนั้นนาคณะเข้าชม อุโมงค์ วนิ ห์ ม๊อค
หมู่บา้ นวินห์มอ๊ ค ในเขตเมืองกวางตรี เป็ นผลพวงเพื่อแสวงหาการอยูร่ อดจากการทิ้งระเบิดอย่าง
หนัก และถูกกวาดล้างจนแทบจะล้างเผ่าพันธุ์ จึงร่ วมใจกันขุดอุโมงค์ใต้ดิน เป็ นที่อยูอ่ าศัยของ
ชาวบ้านจานวน 66 ครอบครัวเมื่อปี ค.ศ. 1966 ใช้ระยะเวลาราว 20เดือน อุโมงค์แบ่งเป็ น
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ระดับชั้นๆ ลึก 12 15 และ 23 เมตรตามลาดับ และสามารถเชื่อมต่อกันได้หมด มีเด็กที่เกิดใน
อุโมงค์จานวน 17 คน แต่ละคนก็พิการพูดไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้รับแสงแดดมาเป็ นเวลานาน ใน
อุโมงค์มีคอกเลี้ยงสัตว์ มีบ่อน้ า ห้องพยาบาล ห้องสุ ขา ห้องซักล้าง ห้องครัว ห้องประชุม และ
เป็ นที่เก็บสะสมอาวุธ การขุดอุโมงค์จะทาในเวลากลางวัน ส่ วนกลางคืนจะช่วยกันลาเลียงดิน
ออกไปทิ้งทะเลที่อยูต่ ิดกัน ทาให้ไม่เห็นซากดินจึงรอดพ้นจากการตรวจตราของสหรัฐไปได้
ชาวบ้านทั้ง 60 ครอบครัวใช้อุโมงค์เป็ นที่หลบภัยอยูน่ านถึง 6 ปี นับเป็ นสิ่ งที่น่าอัศจรรย์และเป็ น
ความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าในการเอาชีวติ รอดของมนุษย์
19.00 น.
คณะเดินทางถึง นครเว้ อดีตราชธานีของจักรพรรดิ ราชวงศ์เหงียน มีกษัตริ ยส์ ื บทอดกันมาถึง 13
พระองค์ เว้ได้รับการสถาปนาเป็ นเมืองหลวงในรัชสมัยจักรพรรดิยาลอง คนรู ้จกั กันในนาม องค์
เชียงสื อ ที่เคยอพยพลี้ภยั มายังกรุ งเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 1 กษัตริ ยใ์ นราชวงศ์เหงียน ต่าง
สร้างสรรค์ราชธานีแห่งนี้ให้งดงามด้วยสถาปั ตยกรรมอันโออ่า สวยงาม และขนบธรรมเนียม
ประเพณี ในการใช้ชีวิตของคนเว้ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะชุดอ๋ าวหย่าย ชุดประจา
ชาติเวียดนามก็มีตน้ กาเนิ ดมาจากที่น้ ีเช่นกัน
จากนั้นนาคณะเข้ารับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
20.00 น.
นาคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พกั แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั Green Hotel ระดับ 4 หรื อเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง เจดีย์เทียนมู่ -พระราชวังเว้ –สุ สานไคดินห์ - ดานัง – ฮอยอัน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
08.00 น.
จากนั้นนาคณะเข้าชม วัดเทียนมู่ ที่มีเจดียเ์ ก่าแก่คู่เมืองเวียดนามนับถือเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ประจา
ชาติ เป็ นเจดียท์ รงแปดเหลี่ยมสู ง 12 เมตร สร้างอยูบ่ นเนินดินบนฝั่งแม่น้ าหอม ชมหอระฆังทรง
หกเหลี่ยมที่มีน้ าหนัก 2,052 กก. เชื่อว่าตีแล้วจะดังไปไกลถึง 10 กม. จากนั้นนาคณะเข้าชม
พระราชวังด่ ายโน่ ย เป็ นพระราชวังโบราณแห่งสุ ดท้ายของเวียดนาม สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2348 ใน
สมัยพระเจ้ายาลอง ตั้งอยูใ่ จกลาง ซึ่ งสร้างไว้เป็ นป้อมปราการอย่างแข็งแรง UNESCO ประกาศ
ให้เป็ นแหล่งมรดกโลก
นาคณะเข้าชม สุ สานไคดินห์ สุ สานไคดินห์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี (ค.ศ 1920 -1931) และ
ปูนซิ เมนต์ที่นามาก่อสร้างได้ซ้ือมาจากประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่ งเป็ นช่วงแรกๆ ของ
การผลิตปูนซิเมนต์ในบ้านเรา มีต่างชาติเป็ นผูด้ าเนินการ ปั จจุบนั สุ สานแห่ งนี้มีอายุราว 80 กว่าปี
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30 น.
จากนั้นนาคณะออกเดินทางสู่ เมืองดานัง เมืองท่าที่มีขนาดใหญ่ เมืองที่ได้ชื่อว่า...ไร้ขอทาน...
จากนั้นนาคณะเดินทางเข้าสู่ เมืองดานัง ผ่านอุโมงค์หายวัน ซึ่งเป็ นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชียมี
ความยาวทั้งหมด 6,130 เมตร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน จากนั้นนาคณะเข้าเที่ยวชม
สะพานญีป่ ุ่ น บ้ านเก่ า วัดเจ้ าแม่ ทบั ทิม อิสระให้คณะช้อปปิ้ งซื้ อของฝากของที่ระลึก ปัจจุบนั นี้
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ฮอยอันถือว่าเป็ นแหล่งโบราณคดี ทางด้านอาคารบ้านเรื อนที่เก่าแก่ของประชาชนเวียดนาม
ดังนั้นองค์การยูเนสโกจึงรับรองเมืองนี้ให้เป็ นเมืองมรดก โลกทาง สถาปั ตยกรรมของที่อยูอ่ าศัย
17.30 น.
นาคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมทีพ่ กั EDEN PLAZA ระดับ 4 หรื อเทียบเท่า
18.30 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาคณะกลับสู่ ที่พกั แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ของการเดินทาง ดานัง -ภูเขาบานา - เว้ – ช้ อปปิ้ งตลาดดองบา – ลงเรื อมังกร
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาคณะออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ เขาบานา (31 ก.ม.) จากนั้นนาคณะขึ้นชมภูเขาบานา
โดยนัง่ กระเช้าซึ่ งมีความสู ง 1474m เทียบกับระดับน้ าทะเล (เป็ นกระเช้าที่มีความยาวมากที่สุด
ในโลก มีความยาวถึง 5,030 เมตร) สภาพอากาศเฉลี่ย 13-21
จากนั้นนาคณะเดินทางกลับเข้าสู่ ตวั เมืองดานัง
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาคณะออกเดินทางกลับสู่ เมืองเว้
15.30 น.
ถึงเมืองเว้ นาคณะเที่ยวชม ตลาด ดงบา ที่มีสินค้านานาชนิดมากมาย ราคาถูกมาก (ไม่วา่ จะเป็ น
ขนมของฝาก เสื้ อผ้า รองเท้า ชา กาแฟ เป็ นต้น)
18.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
19.00 น.
นาคณะล่ องเรื อมังกรพร้อมฟังดนตรี พ้นื เมืองเว้ ซึ่งเป็ นดนตรี ของ กษัตริ ยเ์ วียดนาม ในสมัยก่อน
ซึ่ งจะมีแต่กษัตริ ยเ์ ท่านั้นที่จะได้ฟัง จากนั้นนาคณะกลับสู่ ที่พกั แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้าของการเดินทาง
เว้ - สะหวันนะเขต – มุกดาหาร - กรุงเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั จากนั้นเตรี ยมตัวออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อ 12 ) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สะหวันนะเขต
15.00 น.
ผ่านพิธีตรวจคนขาออก ข้ามแม่น้ าโขงสู่ จงั หวัดมุกดาหาร ถึงมุกดาหารโดยสวัสดิภาพ
นาท่านช้อปปิ้ งที่ตลาดอินโดจีน เลือกซื้ อของฝากของที่ระลึกให้จุใจก่อ เดินทางกลับ
18.00 น.
บริ การอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร เมืองมุกดาหาร (มื้อ 13 )
19.00 น.
ออกเดินทางมุ่งหน้า สู่ กรุ งเทพฯ
วันที่หกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
05.00 น.
ถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
……………………………………………………………………………………………………………
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อัตราค่ าบริการ( เดินทางขั้นต่า 35 ท่ าน )

กาหนดการเดินทาง วันที่ 21-26 มิย., 6-11 กค., 10-15 สค., 20-25 กย.60
ผู้ใหญ่

เด็กต่ากว่ า 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียง
8,900.-

เด็กต่ากว่ า 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่ ไม่ มีเตียง
7,900.-

พักเดี่ยว

8,900.2,500.อัตราค่ าบริการรวม
- ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าเอกสารผ่านแดนทุกด่านตลอดการเดินทาง
- ฟรี หมวกท่านละ 1 ใบ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
-ค่าเครื่ องดื่มและ อาหารที่สงั่ นอกเหนือจากรายการ
-ค่าวีซ่า (กรณี ไม่ใช่คนไทย)
-ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เอกสารประกอบการเดินทาง -หนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า
เงื่อนไขการจอง และการสารองทีน่ ั่ง การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริ ษทั ได้รับชาระเงินมัดจา จานวน ท่านละ 4,000 บาท
พร้ อมส่ ง Fax สาเนา Passport มาที่ 02-8149587 หรื อเล่ มตัวจริง มาทีบ่ ริษัท
การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 4,000 บาท
ยกเลิกทัวร์ ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริ ษทั จะหัก 50 % จากราคาทัวร์
ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริ ษทั จะไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

