
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ดานงั หรือ ด่าหนงั (องักฤษ: Da Nang; เวยีดนาม: Đ Nẵng) เป็นเมืองทา่สาํคญัของเวยีด

นามกลางตอนใต ้ตั)งอยูริ่มชายฝั.งทะเลจีนใต ้จดัเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนทอ้งถิ.นในเวยีดนาม 
ดานงัตั)งอยูที่.ตาํแหน่งละติจูดที. 15°55' ถึง 16°14' องศาเหนือ และลองจิจูดที. 107°18' ถึง 108°20' องศา
ตะวนัออก ทิศเหนือติดกบัเมืองเว ้ซึ. งเป็นเมืองหลวงเก่าของเวยีดนาม ทิศตะวนัตกและทิศใตติ้ดกบั
จงัหวดักว๋างนาม ทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต ้ตั)งอยูห่่างจากกรุงฮานอยไปทางใต ้764 กิโลเมตร 
และห่างจากโฮจิมินห์ซ 

ตีไปทางเหนือ 964 กิโลเมตร ปี พ.ศ. 2390 เรือรบฝรั.งเศสไดร้ะดมยงิโจมตีเมืองดานงัเพื.อ
ตอบโตที้.กลุ่มมิชชนันารีคาทอลิกถูกประหารชีวติ 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2401 กองทหารฝรั.งเศสยกพลขึ)นบกที.ดานงั ตามพระบญัชาของพระเจา้น
โปเลียนที. 3 เพื.อประกาศพื)นที.นี) เป็นอาณานิคมภายใตอ้าณติัของฝรั.งเศส และถูกเปลี.ยนชื.อเป็นชื.อภาษาฝรั.งเศสวา่ ตูราน 
(Tourane) ขณะนั)นถือวา่เป็น 1 ใน 5 เมืองสาํคญับนคาบสมุทรอินโดจีน ในระหวา่งสงครามเวยีดนาม เมืองนี) เป็นที.ตั)งฐานทพั
อากาศหลกัของกองทพัสหรัฐอเมริกา ครั) งนั)นจาํนวนประชากรในเมืองไดเ้พิ.มสูงขึ)นมากกวา่ 1 ลา้นคน โดยส่วนใหญ่เป็นผูลี้)
ภยัสงคราม ก่อนปี พ.ศ. 2540 ดานงัยงัเป็นส่วนหนึ.งของจงัหวดักว๋างนาม-ดานงั จนกระทั.งวนัที. 1 มกราคม พ.ศ. 2540 ดานงั
ไดถู้กแยกออกจากจงัหวดักว๋างนาม และเป็นเขตการปกครองส่วนทอ้งถิ.นแห่งที. 4 ของเวยีดนาม 

    

เว ้(เวยีดนาม: Huế; จืVอโนม: 化) เป็นเมืองเอกของจงัหวดัเถื.อเทียน-เฮว ้ประเทศเวยีดนาม และเคยเป็นเมืองหลวง
เก่าในสมยัราชวงศเ์หงียนช่วงปี พ.ศ. 2345-2488 มีชื.อเสียงจากโบราณสถานที.มีอยูท่ ั.วเมือง จาํนวนประชากรอยูที่.ประมาณ 
340,000 คน เมืองเวต้ั)งอยูใ่นเวยีดนามตอนกลาง ริมฝั.งแมน่ํ)าหอม ถดัเขา้มาในแผน่ดินจากริมฝั.งทะเลจีนใตเ้พียง 2-3 ไมล ์
ห่างจากกรุงฮานอยไปทางใตป้ระมาณ 540 กิโลเมตร และห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางเหนือประมาณ 644 กิโลเมตร ทางฝั.ง
เหนือของแมน่ํ)าคือที.ตั)งของพระราชวงั ซึ. งเป็นศูนยก์ลางของยา่นประวติัศาสตร์ โบราณสถานและวดัสาํคญัส่วนใหญ่ใน
เมืองเวจ้ะตั)งอยูใ่นบริเวณนี)  ทางฝั.งใตข้องแมน่ํ)าจะเป็นเมืองใหม ่ซึ. งมียา่นธุรกิจและที.พกัอาศยัมากมาย สถานที.ทอ่งเที.ยวใน
เมืองเวส่้วนใหญ่จะเป็นป้อมปราการ พระราชวงัหลวง และสุสานจกัรพรรดิ หมูโ่บราณสถานในเมืองเวไ้ดรั้บการขึ)น
ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2536 เวเ้ป็นเมืองที.เงียบสงบและน่าคน้หา มีบุคคลที.มีชื.อเสียง
จาํนวนมากเกิดที.เมืองนี)  หรือไดเ้คยมาเยอืนเมืองนี)  ปัจจุบนัเวเ้ป็นเมืองทอ่งเที.ยวที.เป็นที.นิยมมากที.สุดแห่งหนึ.งของเวยีดนาม 

โปรแกรมทองเท่ียวเวียดนามกลาง 

สิงหา พาแมเท่ียว 

เชียงราย - มุกดาหาร - สะหวันนะเขต- เว - ดา

นัง - ฮอยอัน 

ทริปเดยีวเที�ยว 3 ประเทศ 

****เว้เว้เว้เว้----ดนิแดนแหง่จกัรพรรดแิละสาวดนิแดนแหง่จกัรพรรดแิละสาวดนิแดนแหง่จกัรพรรดแิละสาวดนิแดนแหง่จกัรพรรดแิละสาว
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ดดดดานังานังานังานัง    
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ฮอยอนั หรือ โห่ยอาน (เวยีดนาม: Hội An) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั.งทะเลจีนใตท้างตอน
กลางของประเทศเวยีดนาม ตั)งอยูใ่นเขตจงัหวดักว๋างนาม มีประชากรอาศยัอยูร่าว 80,000 
คน ในอดีตเคยเป็นเมืองทา่ที.ใหญ่ที.สุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตT้rieu Chau 
Assembly Hall ในสมยัของอาณาจกัรจามปา บริเวณนี) เคยเป็นเมืองทา่บนปากแมน่ํ)าทูโบน 
ซึ. งมีชื.อวา่ ไฮโฟ โดยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที. 16-17 มีชาวต่างชาติ
มาตั)งถิ.นฐานและคา้ขายในเมืองนี) เป็นจาํนวนมาก ทั)งชาวจีน ญี.ปุ่น ดตัช์ และอินเดีย เดิมที
เมืองนี) ถูกแบง่ออกเป็นสองฝั.งโดยมีคลองสายหนึ.งคั.นอยูก่ลางเมือง มีสะพานญี.ปุ่นทอดขา้ม

คลองเพื.อกั)นแบง่เขตชุมชนของชาวญี.ปุ่นที.อีกฝั.งหนึ.งของคลอง ตวัสะพานสร้างโดยชาวญี.ปุ่น มีลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ในปี พ.ศ. 2542 องคก์ารยเูนสโกไดขึ้)นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผลวา่เป็นตวัอยา่ง
ของเมืองทา่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษที. 15-19 ที.มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั)งของทอ้ง
ถิ.นและของต่างชาติไวไ้ดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองไดรั้บการอนุรักษใ์หอ้ยูใ่นสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี
ทุกวนันี)  ฮอยอนัยงัคงเป็นเมืองขนาดเล็กเช่นเดิม แต่กมี็นกัทอ่งเที.ยวเขา้มาเยอืนเป็นจาํนวนมาก ผูม้าเยอืนมกัมาเยี.ยมชมร้านคา้
ขายผลงานทางศิลปะและหตัถกรรม ริมฝั.งแมน่ํ)ามีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ บาร์ และร้านอาหารเปิดเรียงรายอยูม่ากมายซึ.งดึงดูดนกั
ทอ่งเที.ยวใหเ้ขา้ใชบ้ริการ โดยเฉพาะนกัทอ่งเที.ยวชาวตะวนัตกที.มีอยูม่ากมาย 

 

โปรแกรมการเดินทางกรุฟ วี ไอ พี สโมสรโรตารี่ เชียงราย และบริษัท พี ดี ทัวร เชียงราย 

วนัแรก  เชียงราย – มุกดาหาร 
05.00 น. พร้อมกนัที.จุดนดัหมาย พนกังานคอยรับกระเป๋าเดินทางและอาํนวยความสะดวก โดยรถตูว้ไีอพี หรือรถบสั 

ระหวา่งเดินทางทา่นจะไดรั้บการอาํนวยความสะดวก ดูหนงั ฟังเพลง ในรถพร้อมชมทิวทศัน์ระหวา่งทาง 
09.00 น. ถึงจงัหวดัอุตรดิตถ ์ใหท้า่นได�้รับประทานอาหารบา้นเทียนหอมสะอาด อร่อย พร้อมชา – กาแฟ 
09.30 น. นาํคณะเดินทางต่อไปยงั จงัหวดัมุกดาหารผา่นเส้นทางทองแสนขนั ชาติตระการ นครไทย ด่านซา้ย เขา้ภูเรือ 

จงัหวดัเลย 
13.00 น. �คณะถึงจงัหวดัขอนแก่นนาํทา่นไปรับประทานอาหารกลางวนัร้านขอนแก่นหรือตามระยะทาง 
13.30 น. นาํคณะเดินทางจากขอนแก่นไป กาฬสินธ์ุ มุกดาหาร 
17.00 น. คณะถึงจงัหวดัมุกดาหาร เขา้เช็คอินโรงแรมบา้นดาหลา รีสอร์ท 
18.00 น. �นาํคณะรับประทานอาหารเยน็ที.ร้านอาหารนรินทร์ร้านอาหาร

อนัดบัหนึ.งของจงัหวดัมุกดาหาร 
 พร้อมคาราโอเกะ สนุกสนานกนัเตม็ที. 

20.00 น. �กลบัเขา้สู่ที.พกัโรงแรม บา้นดาหลาผกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

 

 

ฮอยฮอยฮอยฮอย

อันอันอันอัน    



 

วนัที�สอง มุกดาหาร-สะหวนันะเขต-ลาวบาว-เว้ 
06.00 น. อรุณสวสัดิg ยามเชา้ที.โรงแรมบา้นดาหลา ทาํธุระส่วนตวัที.โรงแรม 

บา้นดาหลา 
07.00 น. �รับประทานอาหารเชา้ ณ ร้านอาหารเมืองมุกดาหาร มีชา กาแฟ 

ขา้วตน้ ไขก่ระทะ ไวบ้ริการทา่นหลากหลายชนิด   
08.00 น. เดินทางต่อไปยงัสะพานมิตรภาพ มุกดาหาร-สะหวนันะเขต  

เพื.อดาํเนินการตามกระบวนการผา่นแดนระหวา่งไทย - ลาว 
 นาํคณะเดินทางเส้นทาง ลาว-เวยีดนาม โดยใชท้างหลวงหมายเลข 9 (ระยะทาง 250 กม.) ผา่นแดนสวรรค ์

แมน่ํ)าเซบั)งไฟ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซโนสะหวนั 
12.00 น.  �แวะทานมื)อเที.ยงระหวา่งทางที.เมืองพิณ ที.ภตัตาคาร Fanta 
13.00 น. ออกเดินทางสู่ด่านลาวบาว ประเทศเวยีดนาม ทาํเอกสารผา่นแดนที.ด่านแดนสะหวนักบัด่านลาวบาวเวยีด

นาม มุง่หนา้ออกเดินทางสู่เมืองดงฮา (เขตปลอดทหารสมยัสงครามแขวงกวางตรี) เมืองหนา้ด่านของเวยีด
นาม ตั)งอยูริ่มแมน่ํ)าเบนไห่ในแนวเส้นขนานที. 17 ที.แบง่เวยีดนามเหนือ-ใต ้(ระยะทาง 150 กม.) มุง่หนา้สู่
นครเว ้ระหวา่งทางแวะเที.ยวที.หลุมหลบภยัวนิห์มอ็ก สถานที.ที.ชาวเวยีดนามขดุเพื.อหลบภยัในสงครามเวยีด
นามในอดีต...ถึงนครเวที้.เคยรุ่งเรืองดว้ยศิลปวฒันธรรมและเป็นเมืองมรดกโลกที.รํ. ารวยประวติัศาสตร์ 

18.30 น. �นาํทา่นรับประทานอาหารคํ.าเมนูที.ภตัตาคาร Phuoc Thanh 
�แลว้พาทา่นเขา้สู่ที.พกัที.โรงแรมมนเทียน (4 ดาว) เพื.อใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัที�สาม เว้-ฮอยอนั (เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม)-ดานัง  
07.00 น.  �รับประทานอาหารเชา้ที.โรงแรมมนเทียน   
08.00 น. นาํทา่นสัมผสัวถีิชีวติของชาวเว ้ สองฟากฝั.งแมน่ํ)าหอม ชมเจดียเ์ทียนมู ่ซึ. งตั)งอยูที่.บนฝั.งซา้ยของแมน่ํ)าหอม  

ประกอบดว้ยหอคอย 8 เหลี.ยม 7 ชั)น  แต่ละชั)นเป็นตวัแทน ของชาติภพต่างๆ จากนั)นชมพระราชวงัเวที้.เก่า
แก่ที.สวยงาม  พระราชวงัเวห้รือวงัหลวงแห่งเมืองเว ้สร้างขึ)นเมื.อปี พ.ศ. ๒๓๔๗ 
 ในรัชกาลแห่งพระเจา้ยาลอง (Gia Long) ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์หงียนที.ไทยมกัคุน้ในชื.อของเชียงสือ  
สถานที.แห่งนี)นบัเป็นหวัใจสาํคญัของเมืองมาหลายยคุสมยั แมใ้นปัจจุบนัพระราชวงัไดก้ลายสภาพจากศูนย์
กลางราชอาณาจกัรไปเป็นใจกลางของการทอ่งเที.ยวในฐานะ 1 ใน 3 ของมรดกโลกในเวยีดนามไปแลว้ก็
ตาม พระราชวงัเว ้(พระราชวงัไดนอย) สร้างตามแบบของพระราชวงัตอ้งหา้มในประเทศจีนแต่ยอ่ส่วนให้
เล็กกวา่ มีสถาปนิกชาวฝรั.งเศสเป็นผูอ้อกแบบก่อสร้าง คือเป็นรูปสี.เหลี.ยมจตุัรัส ความยาวดา้นละ 1 กม. มีคู
นํ)าลอ้มรอบ แต่พระราชวงัเมืองเวก้วา้งขวางกวา่มาก คือมีความยาวดา้นละ 2.5 กม. รวมทั)งสี.ดา้นมีความยาว
ประมาณ 11 กม. พื)นที.ของพระราชวงัที.เป็นเขตพระราชฐานชั)นในจะเหลือพระตาํหนกัสาํคญัๆ เพียงไมกี่.
แห่ง เนื.องจากเคยถูกเผามาครั) งหนึ.งจากฝรั.งเศสเมื.อปี คศ. 1945 พระราชวงัร้างแห่งนี)กก็ลายเป็นที.ซ่องสุม
พวกเวยีดกงในสมยัสงครามเวยีดนาม จึงถูกกองทพัสหรัฐถล่มทั)งทางบกและทางอากาศในปี คศ.1968 ทาํให้
พระราชวงัเสียหายยบัเยนิ ปัจจุบนัรัฐบาลเวยีดนามกาํลงัพฒันาปรับปรุงใหเ้ป็นสถานที.ทอ่งเที.ยว และขึ)น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก ค.ศ. 1993  

 



 

 
12.00 น. �รับประทานอาหารกลางวนัซีฟู้ ดสดๆ ติดริมทะเลที.คาบสมุทรลงัโก  

ที.ภตัตาคาร Thanh Tam 
13.00 น. เดินทางไปยงัเมืองฮอยอนั ใหท้า่นไดเ้ยี.ยมชมเมืองเก่า ซึ. งเป็นเมืองมรดกโลก

ทางวฒันธรรมที.มีความเก่าแก่กวา่ 400 ปี ฮอยอนัยงัคงเป็นเมืองขนาดเล็ก
เช่นเดิม แต่กมี็นกัทอ่งเที.ยวเขา้มาเยอืนเป็นจาํนวนมาก ผูม้าเยอืนมกัมาเยี.ยม
ชมร้านคา้ขายผลงานทางศิลปะและหตัถกรรม ริมฝั.งแมน่ํ)ามีอินเทอร์เน็ตคา
เฟ่ บาร์ และร้านอาหารเปิดเรียงรายอยูม่ากมาย ซึ. งดึงดูดนกัทอ่งเที.ยวใหเ้ขา้ใชบ้ริการ โดยเฉพาะนกัทอ่ง
เที.ยว  ชาวตะวนัตก นอกจากนี)  เมืองฮอยอนัยงัเคยใชเ้ป็นสถานที.ถ่ายทาํละครดงัทางช่อง 3 (ฮอยอนัฉนัรัก
เธอ) อีกดว้ย ใหท้า่นไดเ้ลือกซื)อของที.ระลึกมากมาย ราคาถูก   
จากนั)นเดินทางต่อไปจนถึงเมืองดานงั เมืองตากอากาศอนัมีชื.อเสียงของเวยีดนาม  ชมความงามทศันียภาพ
ทางธรรมชาติของเทือกเขาไหเวนิและคาบสมุทรลงัโก หรือ “เนินนํ)ากบัเมฆ” ที.มีความงามสุดอลงัการจาก
การสร้างสรรคข์องธรรมชาติ โดยลอดอุโมงคใ์ตเ้ทือกเขาไหเวนิ ที.มีความยาวถึง 6,280 เมตร ใชเ้วลาก่อ
สร้าง 6 ปี ขา้มสะพานแขวนสัญลกัษณ์ใหมข่อง
เมือง นาํทา่นเยี.ยมชมโรงงานแกะสลกัหินอ่อนที.
มีชื.อเสียง อ.นอนเนืvอก ซึ. งมีประติมากรรมหิน
อ่อนมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกซื)อเป็นของที.ระลึก
ตามอธัยาศยั 

18.00 น. �รับประทานอาหารเยน็ที.ภตัตาคาร Anh&Em  
อาหารทะเลสดๆติดริมทะเลมีคาราโอเกะ ขบั
กล่อมซึ.งนาํมาจากเชียงรายเอง 
�จากนั)นเขา้สู่ที.พกั ดานงัริเวอร์ไซด ์เพื.อพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

วนัที�สี�   ฮอยอนั (เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม)    

06.00 น. �รับประทานอาหารเชา้ที.โรงแรม  
07.00 น. เดินทางไปบานาฮิลลรี์สอร์ท โดยนั.งกระเชา้ไฟฟ้า ซึ. งไดรั้บการบนัทึกจาก Guinness World Record วา่เป็น

กระเชา้ที.ยาวและสูงที.สุดในโลก โดยมีความยาวถึง 5,042 เมตร (16,545 ฟุต) ใชเ้วลาประมาณ 15 นาทีและมี
ความสูง 1,291.81 เมตร (4,239ฟุต) เหนือระดบันํ)าทะเล จากนั)นเดินเที.ยวชมรอบรีสอร์ท  เที.ยวชมสวนสนุก
ที.มีของเล่น นานาชนิด  เชิญทา่นเล่นตามอธัยาศยั และมีการเสี.ยงโชค “บอ่นคาซิโน” 

12.00 น. �รับประทานอาหารเที.ยงที.ภตัตาคาร Thanh Tam อาหารซีฟู๊ ด มีกุง้ ปู ปลา หอย อิ.มไมอ่ั)น 
13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองเวโ้ดยใชเ้ส้นทางลอดอุโมงคที์.มีความยาวที.สุดในอินโดจีน ซึ. งรัฐบาลไดย้น่ระยะทางและ

เตรียมพร้อมสาํหรับการเป็นศูนยก์ลางการคา้ในเวยีดนามกลาง 
16.00 น. เดินทางไปเมืองเว ้แวะช็อปปิ) งที.ตลาดดองบา เลือกซื)อของใชแ้ละของฝาก อาทิ หมวก กระเป๋า ฯลฯ จากนั)น

พาทา่นเดินทางสู่เมืองเว ้ 



 

18.30 น. �ทานอาหารมื)อคํ.าที.ภตัตาคาร An Dinh Vien  จากนั)นนาํทา่นนั.งล่องเรือมงักร ฟังดนตรีพื)นเมืองริมแมน่ํ)า
หอม ชมบรรยากาศยามคํ.าคืนของเมืองเว ้สะพานขา้มแมน่ํ)า 7 สี จากนั)นนาํคณะทา่นเขา้เช็คอินที.โรงแรมฮวง
เจียง (4ดาว) เพื.อพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที�ห้า  เว้-ด่านลาวบาว-สะหวนันะเขต-มุกดาหาร 
07.00 น. อรุณสวสัดิg  ทาํภารกิจส่วนตวั  �รับประทานอาหารเชา้ที.โรงแรม  
08.00 น. นาํคณะเดินทางกลบัผา่น จ.กวางตรี สู่สะหวนันะเขตเดินทางต่อสู่แดนสวรรค ์(ลาว) ด่านลาวบาว (เวยีด

นาม) ผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้เมืองของทั)งสองประเทศ ซื)อสินคา้ปลอดภาษีที.ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
12.00 น. �พกัทานมื)อเที.ยงที.เมืองพิณลาวที.ภตัตาคารFanta จากนั)นออกเดินทางสู่ด่านลาวบาว ประเทศเวยีดนาม 

ออกเดินทางสู่ทางหลวงหมายเลข 9 มุง่หนา้สู่สะหวนันะเขต (ลาว)  
16.00 น  ถึงด่านตรวจคนเขา้เมืองไทย ดาํเนินการตามกระบวนการผา่นแดน 
17.00 น. �รับประทานอาหารเยน็ที.ร้านอาหารเมืองมุกดาหาร พร้อมอาบนํ)า 

และทาํธุรกิจส่วนตวั 
18.00 น. เดินทางมุง่หนา้สู่เชียงราย 
วนัที�หก  มุกดาหาร-เชียงราย 

 
 

 

ราคาท่านละ 9,000 บาทถ้วน 
บริการนี/รวม 
- โรงแรมที.พกัตามรายการ หอ้งละ 2 ทา่น จาํนวน 4 คืน โรงแรมระดบั 4 ดาว 
- รถนาํเที.ยวปรับอากาศวไีอพี รับและส่งที.ด่าน ตม.ลาว, รถรับ-ส่ง ไป-กลบั จาก เชียงราย – มุกดาหาร 
- ไกดล์าว 1 คนส่งถึงด่านลาวบาว ไกดเ์วยีดนาม 1 คนรับจากด่านลาวบาวไปเวยีดนาม พดูไทย อีสาน และเวยีดนามได ้
- อาหารตามรายการ, ขนม-ผลไม-้อาหารวา่ง-นํ)าดื.มระหวา่งการเดินทางบนรถบสั 
- คา่เอกสารคน-รถ รับส่งที.ด่านไทย–ลาว คา่แสตมพล่์วงหนา้ 
- คา่ประกนัอุบติัเหตุทุกที.นั.ง ทุนประกนั 1,000,000 บาท จากตน้ทางของลูกคา้ ปลายทางของโปรแกรมการเดินทาง 
- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมแหล่งทอ่งเที.ยวตามรายการ   
- ของที.ระลึกจากทางบริษทั (หมวก หรือ กระเป๋า) 

    

สะดวก มั	นใจ เมื	อใช้บริการ    บริษทันําเที	ยวถูกกฎหมาย    
 
 
 
 

สาย  เดินทางกลบัถึงเชียงราย โดยสวสัดิg ภาพพร้อมความประทบัใจ 

เราจะดูแลคุณเสมอ 
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