โดยรถบัสปรับอากาศ เดินทางบ่าย พักโรงแรมดี 4 ดาว อาหารรสเยี่ยม 13 มื้อ
พิเศษสุด..สุด.... กับแหล่งท่องเที่ยวที่ค้นพบใหม่ อุโมงค์วินห์ม็อก และนําชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม
เที่ยว 2 มรดกโลก!!! เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดบริการท่านด้วยโรงแรมระดับมาตรฐาน
และอาหารระดับภัตตาคาร ใช้รถบัสปรับอากาศเวียดนามรับและส่งคณะจากมุกดาหาร ไม่ต้องเหนื่อยกับการขนย้าย
สัมภาระผ่านด่าน ไม่เสียเวลากับการเปลี่ยนรถ ประทับตราหนังสือเดินทางออก-เข้าประเทศแบบ วีไอพี

กาหนดการเดินทาง

4 – 9 ธันวาคม 2556

ราคารวมทิปไกด์+พนักงานขับรถท้องถิ่น

วันแรก
เชียงใหม่ – มุกดาหาร
พุธที่ 4 ธ.ค.56
15.00 น.
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่มุกดาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยด้วยดีวีดี- คาราโอเกะ บริการน้ําเย็น
ค่ํา
 บริการอาหารค่ํา ณ ร้านอาหาร (1) พักผ่อนเอาแรงไว้ในวันรุ่งขึ้น
วันที่สอง
มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – อุโมงค์วินห์ม็อก – ดองฮา – เว้
พฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค.56
06.00 น.
 อรุณสวัสดิ์ ณ จังหวัดมุกดาหาร นําคณะทํากิจธุระส่วนตัวพร้อม รับประทานอาหารเช้า (2)
หลังอาหารรถบัสปรับอากาศ สปป.ลาว รอรับคณะ เดินทางสู่สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 ด่าน
ตรวจคนขาออก สู่ สะหวันนะเขต สปป.ลาว ตามเส้นทางไฮเวย์ทางหลวงหมายเลข 9 ท่านจะได้สัมผัส
กับ วิถีชีวิตของชาวลาวและชนกลุ่มน้อย ทั้งลาวเทิง ลาวลุ่ม
เที่ยง
 ถึงด่าน แดนสะหวัน(ลาว) รับประทานอาหารกลางวัน (3)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ที่ด่าน Lao Bao (เวียดนาม)สามารถแลกเงินด่องได้ที่นี่
(1 บาท= ประมาณ 420 ด่อง) จะมีพนักงานหรือธนาคารเคลื่อนที่ไว้คอยบริการแลกเงิน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองดองฮา ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้าเบนไห่ ในแนวเส้นขนานที่ 17 เป็นแม่น้ําสาย
ประวัติศาสตร์ที่แบ่งแยกเวียดนามเหนือ-ใต้ จากนั้นเข้าสู่ หมู่บ้าน วินห์ม็อก ชมอุโมงค์หลบภัยใต้ดินจาก
การทิ้งระเบิดอย่างหนักของทหารอเมริกา ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านช่วยกันแอบขุดในตอนกลางคืนหรือขุดใน
ขณะที่มีเสียงปืน เสียงระเบิด ขนดินทิ้งทะเลเพื่ออําพรางไม่ให้ข้าศึกรู้ ในปี 1966 เป็นอุโมงค์ใต้ดินที่มี
ความสําคัญใน สงครามเวียดกง ใช้เวลาในการขุด 20 เดือนซึ่งสามารถนําชาวบ้านเข้าไปหลบภัยได้
จํานวน 380 คน ภายในอุโมงค์นี้จะมีทั้งห้องนอน ห้องพยาบาล ห้องประชุมขนาด 50-60 คน ห้อง
อาบน้ํา บ่อน้ําดื่ม และชาวบ้านเหล่านี้อาศัยอยู่ในอุโมงค์ถึง... 5 ปี อีกทั้งตลอดระยะเวลาดังกล่าว มีเด็กที่
เกิดในอุโมงค์นี้จํานวนประมาณ 16 คน หลังจากเสร็จสิ้นสงครามเด็กเหล่านี้ก็จะมาคอยดูแลรักษาอุโมงค์
แห่งนี้ และคอยบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนด้วย
เมื่อท่านผ่านประตูทางออกอุโมงค์ ท่านจะได้พบกับคาบสมุทรทะเลจีนใต้และก็เดินเรียบชายฝั่งทะเลเพื่อ
เดินทางกลับขึ้นรถ เดินทางสู่เมืองเว้ และรับประทานอาหารเย็น (4) 
เข้าที่พักที่โรงแรม ที่ Century Hotel 4 ดาว**** หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

ค่ํา

พระราชวังหลวง – เจดีย์เทียนมู – ดานัง – วัดลิงค์อึงห์
ศุกร์ที่ 6 ธ.ค.56
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) หลังอาหารเข้าสู่เมืองเว้
นําท่านชมพระราชวังหลวงของจักรพรรดิ์และสุสานของพระราชวงศ์ที่สร้างไว้กลางป้อมอย่างแข็งแรง
เที่ยวชมพระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้
เป็นแหล่งมรดกโลกต่อจากนั้นนําท่าน ชมเจดียว์ ัดเทียนมู่สูงริมแม่น้ําหอม
ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของภพแต่ละภพ
ของพระพุทธเจ้า
 รับประทานอาหารกลางวัน (6)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เมืองท่าที่มีขนาดใหญ่ เมืองที่ได้ชื่อว่าไร้
ขอทาน ชาวเมืองโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ระหว่างทางจะได้ชมทิวทัศน์ของภูเขาอันสวยงาม
สลับซับซ้อนของหุบเขาความยาว 6,000 เมตร ที่มีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างโดย
วิศวกรชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว ในการเดินทาง
ระหว่างตอนเหนือและใต้ของประเทศ ระหว่างทางจะมีกุ้งดองและน้ําปลา
จากเมืองนามโอที่มีรสอร่อยที่สุดในเวียดนามวางจําหน่ายตลอดเส้นทาง
นําคณะเที่ยวชม วัดลิงค์อึงห์ เป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมองค์ที่ใหญ่
ที่สุดในจังหวัดดานัง ซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาริมทะเลสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
 รับประทานอาหารค่ํา (7) ณ ภัตตาคาร
 เข้าที่พักโรงแรม Phuong Nam Hotel Danag

วันที่สี่
เช้า
จากนั้น

กลางวัน

3 ดาว *** หรือระดับเดียวกัน

ดานัง –ตลาดดองบา – เว้ - ล่องแม่น้าหอม เสาร์ที่ 7 ธ.ค.56
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) หลังอาหาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก จากนั้นนําท่าน ตามรอยละครดัง”ฮอยอันฉันรักเธอ” ที่
เมืองฮอยอัน อดีตเมืองท่าเรือการค้าที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้เมื่อ 300 กว่าปี
ก่อน ซึ่งมีชาวจีนและชาวญี่ปุ่นเคยมาค้าขาย ชมบ้านเมืองเก่าแก่ได้รับการบูรณะอย่างดีและต่อเนื่องโดย
ลูกหลานมาแล้วประมาณ 8 รุ่น ท่านจะได้ชม สมาคมของชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี ฟุ
เกวี๋ยน ที่ใช้เป็นที่ชุมนุมกัน ชมสะพาน ญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 ด้วย
รูปทรงโค้งของตัวสะพานและหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลูกคลื่น ที่ต่อเชื่อมระหว่างเขต
ชุมชนชาวจีนและญี่ปุ่น เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก อาทิ โคมไฟ ภาพปัก ผ้าไหม ไม้แกะสลัก ฯลฯ นํา
ท่านกลับสู่เมืองดานัง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) เมนูพิเศษ กุ้งมังกร และ ซีฟู้ด
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เมือง เว้ ระหว่างทางจะได้ชมทิวทัศน์ของภูเขาอั นสวยงามสลับซับซ้อนของ
หุบเขาไฮวานและจุดชมวิว ผ่าคาบสมุทรลังโก ถึงเมืองเว้
จากนั้นนําท่าน แวะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ที่ตลาดดองบา เป็นศูนย์กลางสินค้าและเศรษฐกิจที่
สําคัญของเมืองเว้ (เตรียมเงินไทย ฉบับละ 20 บาทและ 100 บาทไปเยอะๆนะคะ)

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (10) จากนั้นนําท่านล่องเรือแม่น้ําหอม (Huong) ชมบรรยากาศ
และชีวิตความเป็นอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ําซึ่งมีความกว้างพอๆกับลําน้ําเจ้าพระยา พร้อมฟังเพลงพื้นเมือง
ไพเราะจากนักร้อง นักดนตรีในชุดประจําชาติ ร่วมลอยกระทงในแม่น้ําหอม
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Century Hotel 4 ดาว**** หรือระดับเดียวกัน เชิญท่านพักผ่อนหรือ
ท่องราตรีตามอัธยาศัย ความงดงามของเมืองเว้ยามราตรี เสน่ห์ที่ทุกท่านจะประทับใจมิรู้ลืม

วันที่ห้า
05.00 น.
เที่ยง
17.30 น.

เว้ – สะหวันนะเขต – มุกดาหาร – เชียงใหม่
อาทิตย์ที่ 8 ธ.ค.56
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (11) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สะหวันนะเขต ผ่านด่านลาวเบา
เข้าประเทศลาว ชมชีวิตประจําวันของชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งถนน และชมวิวทิวทัศน์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(12)และเดินทางต่อสู่มุกดาหารกลับถึงชายแดนไทย – ลาว
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่จังหวัดมุกดาหาร หากมีเวลาให้ทุกท่านช้อปปิ้งต่อที่ตลาดอินโดจีน
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (13) จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่หก
เชียงใหม่
จันทร์ที่ 9 ธ.ค.56
เช้า
เดินทางถึงเชียงใหม่โดยสวัสดีภาพและประทับใจ
**********************************************************************************************
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตาม
สภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาคัญ
สาหรับผู้ร่วมเดินทาง 40 ท่าน ผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็ก

7,990 .- บาท รวมทิปไกด์+พนักงานขับรถเวียดนามเรียบร้อยแล้วค่ะ

ท่านละ 6,400

.- บาท (อายุต่ากว่า 12 ปีไม่มีเตียงพักรวมกับผู้ปกครอง)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน นอนห้องละ 2-3 ท่าน ( 4 ดาว 2 คืน 3 ดาว 1 คืน )
2. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน
1,000,000 บาท
3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
(13 มื้อ)
4. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการตามขนาดของผู้โดยสาร
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
6.ค่าธรรมเนียมการผ่านแดนทุกประเทศ
7.ค่ามัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ
8.ค่ารถบัสปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น เดินทางไปกลับ เชียงใหม่
– มุกดาหาร – เชียงใหม่
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถของเวียดนาม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติภัยธรรมชาติ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทย และต่างประเทศ
5.ค่าหนังสือเดินทาง

เงื่อนไขการชาระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท ในวันที่สํารองที่นั่ง พร้อมส่งเอกสารการเดินทาง
2. ชําระส่วนที่เหลือทั้งหมด 15 วันก่อนวันเดินทาง
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปพร้อมกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกคืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ
เอกสารการเดินทาง
1. ผู้เดินทางต้องมีหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุก่อนเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรอง) ถ้าหลักฐานเอกสารสําคัญต่างๆหรือพาสปอร์ตของผู้ร่วม
เดินทางมีปัญหาหรือไม่สมบูรณ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถาม………….

พี.ดี.เอ็กซ์เพรส เชียงใหม่ทัวร์
505/17 หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-804335-6,086-6594464
www.pdchiangmaitours.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 21/0429

ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนรถ ให้สาหรับท่านที่สารองที่นั่งและจ่ายเงินมัดจาก่อนนะคะ

