ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง บานาฮิลล์ 6 วัน 3 คืน
เดินทางโดยรถปรับอากาศ
อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ชาระเพิ่ม 1000 บาทต่อท่าน
(คาแนะนา รายการนี้ ราคาทัวร์เด็กอายุ 3-10 ปีสงู กว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)
กาหนดการเดินทาง วันที่ 12-17 เม.ย. 62
ราคาเพียง 9,999.สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ สวนลุมพินี)
วันที่2 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - ลาวบาว - ดองฮา
วันที่3

วัดเทียนมู - พระราชวังโบราณ - เมืองเก่าฮอยอัน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู - ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน สะพานชุมชนญี่ปุ่น และ บ้านโบราณ

วันที่4

บานาฮิลล์ - Golden Bridge - สะพานมังกร - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน - เมืองเว้ - ล่องเรือชมแม่น้าหอม พร้อม
ฟังดนตรีขับกล่อม

วันที5่ เว้ - ลาวบาว - ด่านสะหวันเขต - มุกดาหาร
วันที6่ กรุงเทพฯ
วันแรก
17.30 น.
18.00 น.
วันที่สอง
06.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

กรุงเทพฯ-มุกดาหาร
พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่.............
โดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์ มุ่งสู่ จ.มุกดาหาร รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์และทีมงาน
รับประทานอาหารค่า (1) บนรถ พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ อิสระพักผ่อนบนรถ
มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ลาวบาว-ดองฮา
เดินทางถึง จ.มุกดาหาร รับประทานอาหารเช้า(2) ที่ โรงแรมพลอยพาเลช
เดินทางสู่ ชายแดนไทย-ลาว พาท่านทาพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย
จากนั้นนาท่านข้ามเข้าสู่ สะหวันเขต ดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช้างเป็นเมืองที่
มีประชากรมากที่สุดเพราะเป็นกึ่งกลางระหว่างประตูสู่อีสานของไทยและออก
ไปสู่ทะเลจีนใต้ของเวียดนาม จากนั้นออกเดินตามเส้นทางหมายเลข ๙ สู่ลาว
บาว ทางหลวงแห่งนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสมาเป็นเจ้าเข้าครอง เป็นเส้นทาง
ขนส่งสินค้าจาก ไทย-ลาว ออกสู่ทะเลจีนใต้
รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น
ออกเดินทางข้ามด่าน ลาวบาว พรมแดนระหว่างประเทศลาวและประเทศเวียดนาม เดินทางต่อเข้าสู่ เมืองดองฮา
เขตประมณฑลเมืองเก่าในราชวงศ์จักรพรรดิ์เหงียนที่เก่าแก่ของเวียดนาม
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19.00 น.

รับประทานอาหารค่า(4)ที่ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ที่พัก
(พักค้างคืน เมืองดองฮา) พัก ASIA / MONDIAL HOTEL หรือเทียบเท่า (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
วันที่สาม
วัดเทียนมู-พระราชวังโบราณ-เมืองเก่าฮอยอัน
07.00 น. บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นาท่านชมพระราชวังเดิมของอดีตกษัตริย์ ชมพระราชบัลลังก์ที่ว่าราชการของกษัตริย์ ตลอดจนห้องทรงพระอักษร ที่
ทาการขุนนางทั้งฝ่ายปกครองและกลาโหม ชม ศาลบรรพกษัตริย์ แห่งราชวงศ์เหงียน
นาเดินทางถึง วัดเทียนมู (แม่ฟ้าพระหลวง) นาชมสถานที่ภายในวัดเทียนมู
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล นาท่านชมเจดีย์สวยงามและเก่าแก่เป็นเจดีย์
7 ชั้น ภายในมีพระพุทธรูปประจาวันในแต่ละชั้นของเจดีย์ จากนั้นนาท่านเข้าชม
พระราชวังโบราณ หรือ นครจักรพรรดิ ( DAI NOI ) ที่มีกาแพงล้อมรอบ 3 ชั้น
สร้างในปี ค.ศ. 1845 แต่มาถูกทาลายเสียหายจากระเบิดไปอย่างมากในสมัย
สงครามเวียดนาม จากนั้นนาท่านลอด อุโมงค์ไฮวาน ที่มีความยาว 6,300 เมตร จา
กนนั้นนาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นาท่านชมเมืองเก่าฮอยอัน ซึ่งปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เมืองฮอยอันนี้อยู่ในความ
ดูแลของคงค์การยูเนสโก้ ท่านจะได้ ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอูศาล
เจ้าชุมชนชาวจีน สะพานชุมชนญี่ปุ่น และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสาน
สถาปัตยกรรม จีน ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรม จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม สถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่
ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17

19.00 น.
วันที่สี่
เช้า
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารค่า(7)ที่ ภัตตาคาร Kimdo หลังอาหารนาท่านเข้าที่พักโรงแรม
(พักค้างคืน เมืองดานัง) พัก HOANG DAI HOTEL หรือเทียบเท่า (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
บานาฮิลล์- Golden Bridge-สะพานมังกร-วัดลินห์อึ๋ง-ตลาดฮาน
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ บานาฮิลล์
ถึงบานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานัง ประมาณออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์ เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมา
ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรม
จากชาวฝรั่งเศส สมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้
พ่ายแพ้ และได้เดินทางกลับประเทศไป ทาให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้าง และได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศ
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อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้างกระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้าทะเล
นาท่าน ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The
Fantasy Park เครื่องเล่นที่เป็นสวนสนุกของบานาฮิลล์ให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก
หลากหลายสถานี นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย และยังมีเครื่องเล่น
อื่นๆอีกให้ท่านได้ลองพิสูจน์อีกมากมาย
จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินชมสะพาน Golden Bridge ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้
ไม่นานมานี้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์
บ่าย
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทาง กลับสู่ เมืองดานัง นาท่านชม สะพานมังกร(Dragon Bridge) อีกหนึ่งที่
เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสาเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666เมตร ความกว้าง
เท่าถนน 6 เลนส์
จากนั้นนาท่านแวะสักการะ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็น สถานที่ บู ช าเจ้ า
แม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์
ใหญ่ ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่า
คอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านได้ให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจานวนมาก
นาท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน ซึ่งในตลาดมีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อหลากหลาย
ชนิดไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า , กระเป๋า , รองเท้า , เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , รวมถึงของ
หวานช๊อคโกแลตต่างๆ
จากนั้นนาท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองเว้
19.00 น. รับประทานอาหารค่า(10)ที่ ภัตตาคาร Phuoc Thanh หลังอาหารนาท่านล่องเรือชมคงามงามของแม่น้าหอมยาม
ค่าคืน พร้อมดนตรีพื้นเมืองขับกล่อมและลอยกระทงเพื่อความสิริมงคล
(พักค้างคืนเมืองเว้ ) พัก ASIA / MONDIAL HOTEL หรือเทียบเท่า (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
วันที่ห้า
เว้-ลาวบาว-สะหวันเขต-มุกดาหาร
07.00 น. รับประทานอาหาราเช้า(11)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางกลับสู่ ด่านลาวบาว
11.00 น. เดินทางถึง ด่านลาวบาว นาท่านทาพิธีการตรวจคนออกเมือง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(12) แล้วออกเดินทางสู่ ด่านสะหวันเขต จ.มุกดาหาร
16.30 น. เดินทางถึงด่าน จ.มุกดาหาร นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดใต้ดิน อิสระให้ท่านได้
เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่า(13)ที่ นัดพบ ริมโขง หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่หก กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมประสบการณ์ และความประทับใจไม่รู้ลืม ...............
หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า วันที่ 12-17 เมษายน 2562
ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่านต่อห้อง
ราคาท่านละ 9,999 บาท
เด็กอายุ 3-10 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่านต่อห้อง
ราคาท่านละ 10,999 บาท
(คาแนะนา รายการนี้ ราคาทัวร์เด็กอายุ 3-10 ปีสงู กว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)
อัตราค่าบริการนี้รวม
- รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ , มัคคุเทศก์
- อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม
- วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,อุบัติเหตุ 500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ ทิป
- ทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 1,000 บาท ตลอดทริปการเดินทาง
เงื่อนไขการชาระเงิน
* โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอน
เงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด
ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
 การคืนบัตรเดินทาง
 แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
 ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทาการ) หัก 2,000 บาท
 แจ้งภายใน 14 วัน (ทาการ) ไม่คืนเงิน

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS050119

www.etravelway.com/+
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Emergency call only : 0853642449

