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เวียดนามกลาง
เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน
บริษทั ยัวร์ ทริป แทรฟเวิล เอเจนซี่ จํากัด มีความภูมิใจนําเสนอ โปรแกรมท่องเทีย่ ว เวียดนามกลาง นํา
ท่านชม เมืองเว้ เมืองหลวงในอดีต ล่องเรือฟังเพลง ณ แม่น้ําหอม นั่งสามล้อมชมเมือง ชม เมืองดานัง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขา
บานา ชายทะเลสวยงาม วัดเจ้าแม่กวนอิม ชมเมืองเก่า เมืองฮอยอัน ช้อปปิ้งที่ตลาดขายสินค้าแบรนด์เนมทั้งปลีก และส่ง
พร้อมทีพ่ กั โรงแรมระดับมาตรฐานระดับ พร้อมทีมงานทีค่ อยดูแลท่าน

กําหนดการเดินทาง

19 – 24 เมษายน 2561

วันที่ 19 เมษายน 2561
เพชรบุรี – มุกดาหาร
17.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ.เพชรบุรี พบเจ้าหน้าที่ บริษัท ยัวร์ ทริป แทรฟ
เวิล เอเจนซี่ จํากัด คอยให้การต้อนรับและจัดเก็บสัมภาระให้กับท่าน จากนั้นนําท่านออกเดินทางโดยรถบัส
ปรับอากาศ เดินทางสู่ จ.มุกดาหาร  บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นให้ท่านได้อิสระตาม
อัธยาศัย
ค่ํา
 บริการอาหารค่ํา ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนําท่านออกเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร (ต่อ) ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 20 เมษายน 2561
มุกดาหาร – ด่านสะหวันนะเขต – ด่านลาวบาว – อุโมงค์ดนิ หวินหม๊อก – เว้
เช้า
เดินทางถึง โรงแรมพลอยพาเลช ทําธุระส่วนตัว (ห้องละ 5 ท่าน)
หลังจากนั้น พร้อมกันที่ห้องอาหารของ โรงแรมพลอยพาเลช
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
08.00 น. นําคณะออกจากโรงแรม (เปลี่ยนเป็นรถโค้ชท้องถิ่น รถมารับที่โรงแรม ข้าม
สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 ไปยัง ด่านสะหวันนะเขต นําท่านเดินทาง
ถึงประเทศลาว สู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หลังเสร็จสิ้นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิณ
เที่ยง
 บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นําท่านข้ามด่าน ด่านลาวบาว นําท่านออกเดินทางสู่ ประเทศเวียดนาม เมือง
กวางตรี ชม อุโมงค์ใต้ดนิ หวินหม๊อก ที่ครั้งหนึง่ ในสมัยสงคราม เวียดนามกับ
สหรัฐอเมริกาได้ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักหน่วง
ทําให้ชาวบ้านต้องอยู่ภายใต้
อุโมงค์ตลอด
มุ่งหน้าสู่ นครเว้ (ระยะทาง 150 กิโลเมตร) นําคณะเข้าสู่ที่พัก
ค่ํา
 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
เข้าสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเดินชมเมืองเว้ เก็บภาพบรรยากาศยามค่ําคืน

HUONG GIANG หรือเทียบเท่า 4*
เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน
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วันที่ 21 เมษายน 2561
เว้ – พระราชวังเว้ – วัดเทียนมู่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าฮอยอัน – ดานัง
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านนั่ง สามล้อชมวิวเมือง เว้ นําท่านสัมผัสบรรยากาศ เมืองเว้ เมืองหลวง
เก่าในอดีต สมัยราชวงศ์เหงียน เมืองเว้ตั้งอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝั่ง
แม่น้ําหอม ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ปี พ.ศ. 2536 เว้
เป็นเมืองที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน
และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมมาเยี่ยมเยือน
นําท่านเยี่ยมชม พระราชวังเว้
กษัตริย์ยาลองปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์
เหงียน ได้สถาปนาเมืองเว้ เป็นราชธานี และสร้างพระราชวังไดนอย ขึ้น
อย่างใหญ่โต ริมฝั่งแม่น้ําหอม
นําท่านชม วัดเทียนมู่ ตั้งอยูร่ ิมฝั่งแม่น้ําหอม ปี ค.ศ. 1963 เจ้าอาวาสวัดนี้
ได้เดินทางไปยังกรุงไซ่ง่อนเมือง หลวงของเวียดนามในสมัยนั้น เมื่อไปถึงก็
ลงจากรถแล้วใช้น้ํามันราดตัวเองและจุดไฟเผาในท่านั่งสมาธิ
เพื่อประท้วง
นโยบายของรัฐบาลที่ลิดรอนอิสรภาพในการนับถือศาสนา
ท่านจะได้ชมรถ
คันประวัติศาสตร์โลกที่นําเจ้าอาวาสไปยังไซ่ง่อน ซึ่งเก็บรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลัง
เวียดนามได้ดู ที่วัดเทียนมู่มีเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเวียดนามนับถือ
เที่ยง
 บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นําท่านสักการะ วัดหลินอิง๋ เป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายใน
วิหารใหญ่ ของวัด เป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิม และเทพองค์ต่างๆตาม
ความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูง
ถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืน
หันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไป
หาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด ยังเป็นอีกหนึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิวเมืองดานังได้สวยงามมาก
นําท่านชม เมืองเก่าฮอยอัน ศตวรรษที่ 16-17 ฮอยอันเป็นเมืองท่าสําคัญใน
ย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวจีน และ ญี่ปุ่น เข้ามาค้าขายกับเวียดนาม
โดยทางเรือแล้วล่องผ่านเข้ามาในแม่น้ําทูโบน ฮอยอันในสมัยนั้นจึงเป็นเมือง
ท่าและชุมชนของชาวต่างชาติ ที่เข้ามาค้าขาย ปีค.ศ. 1999 UNESCO ได้ขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ท่านจะได้ชมร้านค้าเก่าแก่โบราณ
ศาลเจ้า
และสะพานญี่ปุ่นที่ชาวญี่ปุ่นได้มาสร้างไว้สมัยที่เข้ามาค้าขายกับ
เวียดนาม ทั้งสองข้างทางเมืองโบราณแห่งนี้มีสินค้าของทีระลึก ให้ท่านได้เลือก
ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหลากสี สินค้า hand made และอีกมากมาย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ซี่งใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของเวียดนาม
ตั้งอยู่ระหว่างกรุงฮานอยกับโฮจิมินท์ เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของเวียดนามตอนกลาง
มีโรงงาน
อุตสาหกรรมและเป็นเมืองท่าสําคัญ ดานังเป็นเมืองท่า และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญมาแต่อดีต ตั้งแต่สมัย
ฝรั่งเศสส่งกองเรือมาขึ้นฝั่งที่ดานัง เพื่อยึดเวียดนามในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1855
ค่ํา
 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

DANANG RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน
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วันที่ 22 เมษายน 2561
ดานัง – ภูเขาบานา CABLE CAR – เว้– ตลาดดงบา – นัง่ เรือชมแม่นา้ํ หอม
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเยือน ภูเขาบานา ที่อยู่ในดานัง โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25
กิโลเมตร ซึ่งภูเขาแห่งนี้มี ทั้งรีสอร์ท โรงแรม จุดไฮไลต์ของที่นี่คือ การนั่ง
กระเช้าขึ้นไปข้างบน ซึ่งได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่า
เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความ
ยาวถึง 5,042 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดใน
เวียดนามกลาง
ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม
รวมทั้งสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค คือ
สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมือง
แห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานา
ฮิลล์ มีหลายๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ
3D,4D,5D บ้านผีสิง ถ้ําไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ
รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน
เที่ยง
 บริการอาหารเทีย่ ง ณ ห้องอาหาร แบบบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลล์
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดดงบา จะเป็นสินค้าราคาส่ง (คล้ายๆตลาดสําเพ็ง) มี
สินค้าแบรนด์ เนม เช่น หลุยส์ ชาแนล ทั้งของจริงและของก็อป)
ค่ํา
 บริการอาหารค่ํา ณ ร้านอาหาร
จากนําท่าน นัง่ เรือมังกรล่องแม่นา้ํ หอม ชมบรรยากาศสองริมผั่ง ฟังเพลง
พื้นเมือง ศิลปะพื้นบ้าน ในยาม เย็นอากาศสบายๆ

HUONG GIANG หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 23 เมษายน 2561
เว้ – ด่านลาวบาว – ด่านสะหวันเขต – ด่านมุกดาหาร - ดูงาน ณ สหกรณ์จงั หวัด
มุกดาหาร – เพชรบุรี
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก พร้อมกับชําระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) พร้อมนําท่านออกเดินทางสู่
ด่านลาวบาว ผ่านพิธีการตรวจคนออกนอกเมือง ประเทศเวียดนาม เข้า สปป. ลาว มุ่งสู่ ด่านสะหวันนะเขต
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนําคณะเดินทางกลับ
16.30 น. ถึง ด่านสะหวันนะเขต ผ่านพิธีการตรวจคนออกนออก สปป.ลาว หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ด่านมุกดาหาร
นําท่านเปลี่ยนรถบัสของไทย
นําท่านเข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร พร้อม  รับประทานอาหารค่ํา ณ ร้านอาหารนรินทร์
ท่านออกเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี
วันที่ 24 เมษายน 2561
จ.เพชรบุรี
07.00 น. เดินทางถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

***** HAVE A NICE TRIP *****
*** หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเกินกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และ มีหน้าว่าง 3 หน้า ***
เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน
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อัตราค่าบริการทัวร์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 6วัน 3คืน
สําหรับผูใ้ หญ่เดินทาง
กําหนดการเดินทาง

40 ท่านขึน้ ไป
19 – 24 เมษายน 2561

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านละ
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

10,250.2,500.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
 คารถโค้ชปรับอากาศ 50 ที่นั่ง ไป–กลับ จํานวน 1 คัน เส้นทาง เพชรบุรี–มุกดาหาร–เพชรบุรี
 ค่ารถโค้ชท้องถิ่น ปรับอากาศ จํานวน 1 คัน ท่องเที่ยวตามรายการ
 VIP ด่านไทย ด่านลาว และ ด่านเวียดนาม ตามรายการ สําหรับคนไทย
 คาอาหาร ตามรายการระบุ
 หองพัก 3 คืน (นอน 2 ท่านต่อห้อง) ตามที่ระบุในรายการ
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ พร้อมนั่งสามล้อชมเมืองเว้
 ดูแลทานตลอดการเดินทางดวย หัวหนาทัวร และ ไกด และ ทีมงาน
 ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม
 ค่าทิป ไกด์ และ คนขับรถท้องถิ่น
 ฟรี หมวก ท่านละ 1 ใบ
 ฟรี เจ้าหน้าที่ 2 ท่าน ( สําหรับคนที่ 41 , 42 )
 ฟรี ป้ายไวนิล 1 ผืน
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 คาอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ไมไดระบุไวในรายการ
 คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักรีด เปนตน
 ค่าอาหารค่าํ วันที่ 23 เมษายน 2561
 ราคานีไ้ มรวมภาษีมลู คาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ าย 3% ( กรณีทตี่ องการผู้ซอื้ ต้องรับภาระ )
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้อม สําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
หมายเหตุ
โปรแกรมท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงลูกค้าเป็นสําคัญ บริษัทฯเป็นตัวแทนใน
การจัดนําเที่ยว...ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวลา, ภัยธรรมชาติ, ภัย
สงคราม, ภัยจลาจล, เหตุการณ์ทางการเมือง ฯลฯ ที่ไม่สามารถควบคุมได้
เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน
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