สัมผัสเมืองมรดกโลก เวียดนามกลาง
บินตรงจากเชียงใหม่ สู่เมือง กวางบิงห์ เวียดนามกลาง
กวางบิงห์ ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน
โดย..สายการบิน
เปิ ดประสบการณ์ใหม่โดยการนั ่งรถไฟสัมผัสธรรมชาติอนั สวยงาม และนั ่งสามล้อชมเมือง

เดินทาง มกราคม , กุมภาพันธ์ , มีนาคม 2561

13,900.-

วันแรก
15.00 น.
16.55 น.
18.35 น.
19.30 น.
20.30 น.
วันทีส่ อง
เช้า
05.50 น.
11.30 น.
12.00 น.
13.00 น.

เชียงใหม่ – กวางบิงห์
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าหมายเลข 7
เคาน์เตอร์สายการบิน Jetstar เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกท่าน
เดินทางสู่ เมืองกวางบิงห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Jetstar เที่ยวบินที่ BL430
คณะเดินทางถึงสนามบิน Quang binh International Airport นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและ
เดินทางไปสู่เมืองกวางบิงห์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ทพี่ ัก Tan Binh Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
กวางบิงห์ - นั ่งรถไฟสัมผัสธรรมชาติอนั สวยงาม - ดานัง - ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน
เดินทางสู่สถานี รถไฟ
นาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่โดยการนั ่งรถไฟ สัมผัสธรรมชาติอนั สวยงามตลอดเส้นทาง
เดินทางสู่ ดานัง บริการ Breakfast Box บนรถไฟ
เดินทางถึงเมืองดานัง ดานังเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและ
ความสาคัญ ตั้งอยู่ระหว่างชายฝัง่ ทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่ งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666
เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่
ของแม่น้ าฮัน เปิ ดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่ องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่ง
อิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้ เป็ น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรปู ปั้ นที่มี
หัวเป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นน้ า คล้ายๆสิงคโปร์ (วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ า
และพ่นไฟเป็ นเวลา 5 นาที)
จากนั้นเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝัง่ แม่น้ าทูโบน ใกล้ชายฝัง่ ทะเล และเป็ นท่าเรือเก่าที่
เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอัน ระหว่างแวะให้ท่านได้ชม หมู่บา้ นหินอ่อน หงู แฮ็งเซิน (Ngu
Hanh Son) อยู่ห่างจากดานังไปทางใต้ประมาณ 7 กม. ซึ่งเป็ นเส้นทางที่จะไปยังเมืองเก่าฮอยอัน
ประกอบไปด้วยภูเขาหินอ่อน 5 ลูกที่มีชื่อเรียกต่างกัน มีความหมายว่าเป็ นธาตุ ดิน น้ า ไม้ โลหะ และ
ไฟ อาชีพแกะสลักหินอ่อนของชาวบ้านที่หมู่บา้ นนี้ มีมานานกว่า 400 ปี แล้ว เริ่มจาก แกะสลักเทพ
ต่างๆ เช่นเจ้าแม่กวนอิม รวมไปถึงแกะสลักหินที่ประดับตามสวนหย่อม ปั จจุบนั ได้พฒ
ั นาออกไป
หลายรูปแบบ เช่น ศิลปะร่วมสมัยที่เรียกว่า Fine Arts ทาให้สินค้าหินสลักที่นี่เป็ นที่รจู ้ กั กันทัว่ โลก

รวมทั้งมีการรับออเดอร์สงั ่ ทาจากต่างประเทศด้วย สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยัง เมืองฮอยอัน
อดีตศูนย์กลางสาคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอัน
ได้รบั ความเสียหายจากการสูร้ บและแม่น้ าตื้ นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้ นที่เมืองดานังแทน ทาให้ฮอย
อันในปั จจุบนั สงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จน
องค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้รเิ ริม่ ให้ ทุนทาโครงการบูรณะเพือ่ ปกป้องเขตเมืองเก่า
และอนุสรณ์ทางประวัตศิ าสตร์ขอสถาปั ตยกรรมทีล่ ้าค่า นาท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้าง
โดยชาวญี่ปนุ่ เป็ นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้ องสีเขียวและเหลืองเป็ นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมี
เจดียท์ รงสี่เหลี่ยมจัตุรสั ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปนุ่ กับชาวจีน ชม จั ่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจาตระกูลที่
สร้างขึ้ นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็ นที่พบปะของผูค้ นที่อพยพมาจากฟุกเกี้ ยนที่มีแซ่เดียวกัน
นาท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไท ฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ ง หลังบ้านไปจรด
ถนนอีกสายหนึ่ ง เป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความ
ประณีต ด้านหน้าจะทาเป็ นร้านบูติก ด้านหลังเป็ นที่เก็บสินค้า ภายในเป็ นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิ ดโล่ง
เห็นท้องฟ้ า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พกั อาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้น
อิสระให้ทา่ นเดินชมเมือง ซื้ อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิง่ เดินชม
เมืองก็จะรูส้ ึกว่าเมืองนี้ มีเสน่ หม์ าก บ้านเก่าโบราณมีลกั ษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รบั อิทธิพลจากจีน
และญี่ปนุ่ ซึ่งได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่ าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม
เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจาตระกูล และร้านค้าต่างๆ จนกว่าจะถึงเวลานัดหมายนา
ท่านเดินทางสู่เมืองดานัง
ค ่า

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูซีฟ้ ูดหลากหลายชนิด พร้อมน้ าจิ้ มรสเด็ด

หลังอาหารเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Merry Land Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันทีส่ าม
เช้า

ดานัง - นั ่งกระเช้าขึ้ น บานาฮิลล์ – สวนสนุกบานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค – นั ่งสามล้อชม
เมืองเว้ – พระราชวังได๋โหน่ย - ตลาดดองบา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นาท่านนั ่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด ่าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร
กระเช้าบานา-ฮิลล์ เป็ นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ นระยะทางที่ยาวทีส่ ุดในโลก
ได้รบั การบันทึกจากกินเนสบุค๊ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้ น
ไปถึงสถานี เฟรนช์ฮิลล์อนั เก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพา

เที่ยง
บ่าย

คา่

โนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็ นรีสอร์ทและสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตก
ของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบ
โดยชาวฝรัง่ เศสเมื่อสมัยที่ฝรัง่ เศสเป็ นเจ้าอาณานิ คม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้ นไปบนภูเขา สร้างที่พกั
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็ นที่พกั ผ่อน เนื่ องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิ
เฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น นาท่านสู่ สวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์
แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุ กในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้
เป็ นเหมือนเมืองแห่งเทพนิ ยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลายๆ
โซนให้ร่วมสนุ กกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D บ้านผีสิง ถ้าไดโนเสาร์ เกมสนุ กๆ
เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วยอาหารบุฟเฟ่ ต์
นาท่านเดินทางสู่เมืองเว้ ระหว่างทางจะได้ชมทิวทัศน์ของภูเขาอันสวยงามสลับซับซ้อนของหุบเขาไฮ
วานและจุดชมวิว ผ่านคาบสมุทรลังโก เดินทางสู่เมืองเว้ เปลี่ยนบรรยากาศนัง่ รถสามล้อ ซิกโคล่
จากลานจอดรถบัสสู่
พระราชวังได๋โหน่ย
(พระราชวังหลวงของกษัตริยร์ าชวงศ์เหวียน)
พระราชวังแห่งนี้ สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง และเคยเป็ นที่ประทับของกษัตริยร์ าชวงศ์เห
วียน 13 พระองค์ ในสมัย สงครามเวียดนาม พระราชวังแห่งนี้ ได้ถูกอเมริกาทิ้ งระเบิดลง จนทาให้
บริเวณส่วนที่เป็ นที่ประทับเสียหาย พังทลายลงมา บางส่วนไม่เหลือแม้แต่ซากปรักหักพัง พระราชวัง
แห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเว้ เป็ นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ ได้ถูกสร้างขึ้ นตามแบบแผนความเชื่อของชาว
จีน ปั จจุบนั รัฐบาลของประเทศเวียดนามกาลังบรูณะซ่อมแซมแห่งนี้ ให้เป็ นเหมือนในสมัยก่อน ชม
ป้อมประตูทางเข้าพระราชวังที่สวยงาม ชมป้อมเสาธงขนาดใหญ่ ชมท้องพระโรงของกษัตริยไ์ ว้สาหรับ
ออกว่าความแก่ประชาชน เป็ นต้น
หลังจากนั้น นาท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาดดองบา ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของพระราชวังโบราณเมืองเว้
เป็ นตลาดขายของที่มีทุกอย่างในตลาดแห่งนี้ และจัดรวมกลุ่มกันไว้เป็ นโซนๆ การซื้ อหาสินค้าใน
ตลาดแห่งนี้ ก็ทาเหมือนในเวียดนามทัว่ ไป คือต่อรองราคาตา่ ๆเข้าไว้ ยกตัวอย่างที่คณะเราซื้ อกาไล
ข้อมือที่ทาเลียนแบบหยก เราถามครั้งแรกเขาบอกว่า “อันละ 100 บาท” เราก็บอกว่าแพงไป ต่อยังไง
ก็ไม่ได้ ลดอย่างมากก็ 2 อัน 100 บาท เราก็เดินหนี ไป หลังจากที่เราเดินผ่านตรงนั้นอีกครั้งพวกก็ลด
ราคาให้อีก เราก็ต่อรองว่า “ถ้า 4 อัน 100 บาท เอา” เขาก็ไม่ยอมให้ ทีนี้เราก็จะหนี จริงๆ แม่คา้ คน
นั้นก็เดินตามมาหาเราอีกและตกลงกับเรา ซึ่งเราก็ได้กาไลมือ 4 อัน 100 บาท จากที่เขาตั้งไว้ อันละ
100 บาท สินค้าหลายๆอย่างก็มีการต่อรองราคาคล้ายๆกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

วันทีส่ ี่
เช้า

เที่ยง
14.15 น.
15.55 น.

เข้าสู่ทพ
ี่ กั ณ Duy Tan 1 hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วัดเทียนหมุ - ดองฮอย - กวางบิงห์ - เชียงใหม่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นาท่านชม วัดเทียนหมุ วัดแห่งนี้ เป็ นศูนย์กลางพุทธศาสนานิ กายเชน ชมเจดียเ์ ทียนหมุ ทรงเก๋งจีน
แปดเหลี่ยมสูงลดหลัน่ กัน 7 ชั้น แต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งตั้งเด่นอยู่ริมฝัง่ แม่
น้ าหอม วัดนี้ มีความสาคัญในช่วงยุคหลังของเวียดนาม เนื่ องจากอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้ ไปประท้วงการ
ฉ้อราษฎร์บงั หลวงของรัฐบาลไซง่อน ด้วยการขับรถออสตินจากเมืองเว้ไปที่กรุงไซ่ง่อน เพื่อเผาตนเอง
จากนั้น เดินทางสู่เมืองดองฮอย แขวงกวางบิงห์ ซึ่งเป็ นเมืองที่ติดกับชายฝัง่ ทะเล มีชายหาด
สวยงามระหว่างทาง นาท่านแวะชมสะพานเหล็ก ก่อนเข้าจังหวัดกวางบิงห์ สะพานแห่งนี้ ไม่ใหญ่นัก
ขนาดพอรถบัสเบียดสวนกันได้
8641ส่วนความยาวกะว่าไม่เกิน
50
เมตร
แต่ก็มี
ความสาคัญ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ดเหลือเกิน กล่าวคือ ตรงกึ่งกลางสะพานนี้ คือ เส้นขนานที่ 17 ที่เคยแบ่งเวียดนามออกเป็ นสองฝ่ าย
คือ ฝ่ ายเหนื อและฝ่ ายใต้ โดยประเทศผูม้ ีอานาจเป็ นผูก้ าหนด หรือเรียกว่า “จุดแบ่งเส้นขนานที1่ 7”
เมื่อถึงเวลาอันสมควรขึ้ นรถเพื่อเดินทางสู่เมืองดองฮอย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ทีเมืองดองฮอย
จากนั้นนาท่านเดินทาง สู่สนามบิน Quang binh International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่เชียงใหม่
เดินทางสู่เชียงใหม่ โดยสายบิน Jetstar โดยเที่ยวบินที่ BL 431
ถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ
**************************************

อัตราค่าบริการ
วันที่ เดินทาง
26 – 29 ม.ค. 61
9 -12 มี.ค. 61
16 – 19 ก.พ. 61

ผูใ้ หญ่

เด็ก
(เอาเตียงเสริม)

พักเดี่ยว

เด็ก
(ไม่เอาเตียงเสริม)

13,900

12,600

17,000

11,900

14,500

13,500

18,000

12,900

หมายเหตุ *เด็ก (อายุ ต ่ากว่า 12 ขวบ )

อัตราค่าบริการรวม
- ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ เส้นทาง เชียงใหม่-กวางบิงห์-เชียงใหม่ โดยสารการบิน เจ็ทสตาร์ แปซิฟิก
- น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ 20 กิโลกรัม / ท่าน, ภาษีสนามบิน , ประกันภัยทางอากาศตามที่สายการบินเรียก
เก็บ
- ที่พกั โรงแรม 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้ อ
- อาหาร, พาหนะนาเที่ยว, บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- มัคคุเทศก์นาเที่ยวพูดภาษาไทย
- Travel Gift set ท่านละ 1 ชุด
- ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ตามเงื่อนไขการประกันภัย
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าน้ าหนักสัมภาระเกินกว่า 20 กิโลกรัม
- ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนื อจากที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จกากับภาษี
- ค่าทิปไกด์ และคนขับรถที่เวียดนาม 400 บาท/ท่าน
เงื่อนไขการจองและชาระเงิน
- มัดจาท่านละ 10,000 บาท พร้อม สาเนาพาสปอร์ต ในวันที่จองทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชาระ 15 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ไม่คืนเงินมัดจา
- แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

