
 

สมัผสัเมืองมรดกโลก เวียดนามกลาง  

บินตรงจากเชียงใหม่ สู่เมือง กวางบิงห ์เวียดนามกลาง  

กวางบิงห ์ดานงั ฮอยอนั เว ้บานาฮิลล ์4วนั 3คืน 
            

     โดย..สายการบิน 
 

เปิดประสบการณใ์หม่ ทะลุมิต ิไปฝรัง่เศส เมืองแห่งเทพนิยาย ท่านกลางยอดเขาสูง  

พกัโรงแรมสุดหรูในเวียดนาม ‘เมอรเ์คียว บาน่าฮิลส ์เฟรนซ ์วิลเลจ’ สวยเหมือนเมืองยุโรป 

สุดเพลินไปกับเครื่องเล่นนานาชาติ ยอ้นรอย 14 อีกครั้ง 

เช็คอินกบัฮอยอนั เมืองท่าวินเทจเกร๋ๆ  อิ่มคุม้กบัเมนูซีฟู๊ด  

วนัท่ี 27- 30 กรกฎาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก  เชียงใหม่  – กวางบิงห ์- เว ้                      

15.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินเชียงใหม่  อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  ประตทูางเขา้หมายเลข 10  

  เคาน์เตอรส์ายการบิน Jetstar เจา้หน้าท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกท่าน 

16.55 น.   เดินทางสู่ เมืองกวางบิงห ์ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Jetstar   

  เท่ียวบินท่ี BL430   

18.35 น.  คณะเดินทางถึงสนามบิน Quang binh International Airport น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองเว ้(ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชัว่โมง) 

  เดินทางเขา้สู่ทีพั่ก ระดบั 3 ดาว เมืองเว ้

   

วนัทีส่อง เว ้- นัง่สามลอ้ชมเมืองเว ้– พระราชวงัได๋โหน่ย - ดานัง – ชมเมืองมรดกโลกฮอยอนั  

  นัง่กระเชา้ขึ้ นบานาฮิลล ์ 

เชา้  เดินทางสู่สถานีรถไฟ  

08.00 น. น าท่านชม วดัเทยีนหมุ วดัแห่งน้ีเป็นศนูยก์ลางพุทธศาสนานิกายเชน  ชมเจดียเ์ทียนหมุ ทรงเก๋งจีน

แปดเหล่ียมสงูลดหลัน่กนั 7 ชั้น แต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ซ่ึงตั้งเด่นอยู่ริมฝัง่แม่

น ้าหอม วดัน้ีมีความส าคญัในช่วงยุคหลงัของเวียดนาม เน่ืองจากอดีตเจา้อาวาสวดัน้ีไปประทว้งการ

ฉอ้ราษฎรบ์งัหลวงของรฐับาลไซง่อน ดว้ยการขบัรถออสตินจากเมืองเวไ้ปท่ีกรุงไซ่ง่อน เพื่อเผาตนเอง

จากน้ันน าท่านเปล่ียนบรรยากาศนัง่ รถสามลอ้ ซิกโคล่  จากลานจอดรถบสัสู่ พระราชวังได๋โหน่ย 

(พระราชวงัหลวงของกษัตรยิร์าชวงศเ์หวียน)  พระราชวงัแห่งน้ีสรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2348 ในสมยั

ยาลอง และเคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริยร์าชวงศ ์  เหวียน 13 พระองค ์  ในสมยั สงครามเวยีดนาม

พระราชวงัแห่งน้ีไดถู้กอเมริกาท้ิงระเบิดลง จนท า ใหบ้ริเวณส่วนท่ีเป็นท่ีประทบัเสียหาย พงัทลายลง

มาบางส่วนไม่เหลือแมแ้ต่ซากปรกัหกัพงั พระราชวงัแห่งน้ี ตั้งอยู่ในเขตเมืองเว ้ เป็นมรดกตกทอดอนั

ยิ่งใหญ่ ไดถู้กสรา้งขึ้ นตามแบบแผนความเชื่อของชาวจีนปัจจุบนัรฐับาลของประเทศเวียดนามก าลงับ

รูณะซ่อมแซมแห่งน้ีใหเ้ป็นเหมือนในสมยัก่อน ชมป้อมประตทูางเขา้พระราชวงัท่ีสวยงาม ชมป้อมเสา

ธงขนาดใหญ่ ชมทอ้งพระโรงของกษัตริยไ์วส้ าหรบัออกว่าความแก่ประชาชน เป็นตน้ 

11.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ดานังเป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอย่างรวดเร็วทั้ง

ขนาดและความส าคญั ตั้งอยู่ระหว่างชายฝัง่ทะเลและท่ีราบสงูตอนกลาง  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บริการดว้ยเมนูประจ าชาติ แหนมเนืองตน้ต  ารบั จากรา้น

  ท่ีไดร้บัความนิยม จาก  

 



 

13.00 น.  จากนั้นเดินทางสู่เมือง ฮอยอนั ตั้งอยู่บนฝัง่แม่น ้าทโูบน ใกลช้ายฝัง่ทะเล และเป็นท่าเรือเก่าท่ี  

เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอนั ระหว่างแวะใหท่้านไดช้ม หมู่บา้นหินอ่อน หงู แฮ็งเซิน (Ngu 

Hanh Son) อยู่ห่างจากดานังไปทางใตป้ระมาณ 7 กม. ซ่ึงเป็นเสน้ทางท่ีจะไปยงัเมืองเก่าฮอยอนั 

ประกอบไปดว้ยภเูขาหินอ่อน 5 ลูกท่ีมีชื่อเรียกต่างกนั มีความหมายว่าเป็นธาตุ ดิน น ้า ไม ้โลหะ และ 

ไฟ อาชีพแกะสลกัหินอ่อนของชาวบา้น ท่ีหมู่บา้นน้ีมีมานานกว่า 400 ปี แลว้ เร่ิมจาก แกะสลกัเทพ

ต่างๆ เช่นเจา้แม่กวนอิม รวมไปถึงแกะสลกัหินท่ีประดบัตามสวนหย่อม ปัจจุบนัไดพ้ฒันาออกไป

หลายรูปแบบ เช่น ศิลปะร่วมสมยัท่ีเรียกวา่ Fine Arts ท าใหสิ้นคา้หินสลกัท่ีน่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัทัว่โลก  

รวมทั้งมีการรบัออเดอรส์ัง่ท าจากต่างประเทศดว้ย สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยงั เมืองฮอยอัน 

อดีตศนูยก์ลางส าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเมื่อฮอยอนั

ไดร้บัความเสียหายจากการสูร้บและแม่น ้าต้ืนเขิน เมืองท่าจึงไปสรา้งขึ้ นท่ีเมืองดานังแทน ท าใหฮ้อย

อนัในปัจจุบนัสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนท่ีสวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ีประตแูกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จน

องคก์ารยูเนสโกและรฐับาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให ้ ทุนท าโครงการบูรณะเพือ่ปกป้องเขตเมืองเก่า

และอนุสรณท์างประวตัศิาสตรข์อสถาปัตยกรรมทีล่  ้าค่า น าทา่นเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ท่ีสรา้ง

โดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบื้ องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมี  

เจดียท์รงส่ีเหล่ียมจตุัรสั ซ่ึงสรา้งเชื่อมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จัว่ฟุกเก๋ียน บา้นประจ าตระกูลท่ี

สรา้งขึ้ นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุกเกี้ ยนท่ีมีแซ่เดียวกนั 

น าท่านเดินทางสู่ บา้นเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไท    ฮ็อก หน้าบา้นติดถนนสายหน่ึง หลงับา้นไปจรด

ถนนอีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชั้น ดว้ยความ

ประณีต ดา้นหน้าจะท าเป็นรา้นบติูก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลาดเปิดโล่ง

เห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนท่ีพกัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนั้น

อิสระใหท้า่นเดินชมเมือง ซ้ือของท่ีระลึก รา้นคา้ขายของท่ีระลึกก็จะตั้งอยู่ในบา้นโบราณ ยิง่เดินชม

เมืองก็จะรูสึ้กว่าเมืองน้ีมีเสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิทธิพลจากจีน

และญ่ีปุ่ น ซ่ึงไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกนัอย่างน่าต่ืนตาทั้งบา้นเรือน วดัวาอาราม 

เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้ต่างๆจนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย  

 



 

น าทา่นนัง่กระเชา้สู่ บานาฮิลล ์ ดื่มด า่ไปกบัวิวทวิทศันข์องเมือง บนความสงูถึง 5,810 เมตร  

กระเชา้บานา-ฮิลล ์เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวทีสุ่ดในโลก

ไดร้บัการบนัทกึจากกินเนสบุค๊ เมื่อวนัท่ี 9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้ น

ไปถึงสถานีเฟรนชฮิ์ลลอ์นัเก่าแก่ของบานาฮิลลรี์สอรท์ และไดช้ื่นชมกบัสุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพา

โนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล ์ เป็นรีสอรท์และสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวนัตก

ของดานัง ซ่ึงการท่องเท่ียวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮิลลคื์อ ดาลดัแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบ

โดยชาวฝรัง่เศสเมื่อสมยัท่ีฝรัง่เศสเป็นเจา้อาณานิคม จึงไดม้ีการสรา้งถนนขึ้ นไปบนภเูขาสรา้งท่ีพกั 

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อน เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิ

เฉล่ียทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่าน้ัน  

น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั บนเขาบาน่าฮิลล ์ Frech Mercures Village Hotel 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรมเมอเคียว บรกิารดว้ยบุฟเฟตน์านาชาต ิ 

    

วนัทีส่าม บานาฮิลล ์– สวนสนุกบานาฮิลล ์แฟนตาซี ปารค์ – ดานัง – ดงฮอย                     

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

 เทีย่วชมความสวยงามและถ่ายรูปมุมตา่งๆ บนเขาบาน่าฮิลล ์ กบัเมืองฝรัง่เศสแสนสวยในหุบ

เขาสูง  นอกจากน้ีทา่นสามารถสนุกสนามกับ สวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขาบานาฮิลล ์แฟนตา

ซี ปารค์ (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดย  สรา้งใหเ้ป็น

เหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีสวยงาม ตั้งอยู่ท่าม กลา งสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล ์มีหลายๆโซน

ใหร่้วมสนุกกนัอย่างเช่น ภาพยนตรใ์นระบบ 3D,4D,5D บา้นผีสิง ถ ้าไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เคร่ืองเล่น

ต่างๆ รวมทั้งรา้นคา้และรา้นอาหารครบครนั และน าท่านชม สวนดอกไมแ้บบฝรัง่เศส ถ่ายรูปกบั

ดอกไมน้านาพนัธุใ์นมุมแบบพาโนรามา  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.00 น. ไดเ้วลาสมควรน าท่านนัง่กระเชา้ลงจากเขาบาน่าฮิลล ์ ระหว่างทางจะไดช้มทิวทศัน์ของภเูขาอนั

สวยงามสลบัซบัซอ้นของหุบเขาไฮวานและจุดชมวิว ผ่านคาบสมุทรลงัโก 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

13.00 น. จากน้ันเดินทางสู่เมืองดองฮอย แขวงกวางบิงห ์ซ่ึงเป็นเมืองท่ีติดกบัชายฝัง่ทะเลมีชายหาดสวยงาม 

 (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง) 

18.30 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่ทีพ่กั ณ ระดบั 3 ดาว  

 

วนัทีส่ี่  ดงฮอย - กวางบิงห ์- เชียงใหม่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

 น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดดงฮอย ภายในตลาดมีสินคา้

พื้ นเมืองของเวียดนามใหท่้านได ้เลือกซ้ือและเพื่อน าไปฝากเป็น

ของฝากใหก้บัคนรูจ้กัท่ีประเทศไทย 

น าท่านชมชม ทะเลทรายขาว ณ เมืองกวางบินหท่์านสามารถ

เดินชม ถ่ายรูปไดต้ามอธัยศยั  

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  

                จากน้ันน าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Quang binh International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่เชียงใหม่   

14.15 น. เดินทางสู่เชียงใหม่ โดยสายบิน Jetstar โดยเท่ียวบินท่ี BL 431  

15.55 น. ถึงเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพดว้ยความประทบัใจ 

 

************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบรกิาร เดินทาง 15 ทา่นขึ้ นไป 

ผูใ้หญ่พกัคู่     ทา่นละ  15,500   บาท 

พกัเดี่ยวช าระเพิ่ม  ทา่นละ    3,000   บาท  

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั เสน้ทาง เชียงใหม่-กวางบิงห-์เชียงใหม่ โดยสารการบิน เจ็ทสตาร ์

- น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน, ภาษีสนามบิน,ประกนัภยัทางอากาศตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

- ท่ีพกั โรงแรม 3 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ 3 มื้ อ 

- อาหาร, พาหนะน าเท่ียว, บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  

- มคัคุเทศกน์ าเท่ียวพดูภาษาไทย 

- Travel Gift set ท่านละ 1 ชุด 

- ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ตามเงื่อนไขการประกนัภยั  

- ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถท่ีเวียดนาม 400 บาท/ท่าน 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ค่าน ้าหนักสมัภาระเกินกว่า 20 กิโลกรมั  

- ค่าอาหารและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใบเสร็จก ากบัภาษี  

 

เงื่อนไขการจองและช าระเงิน 

- มดัจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้ม ส าเนาพาสปอรต์ ในวนัท่ีจองทวัร ์ 

- ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ ช าระ 15 วนั ก่อนถึงวนัเดินทาง  

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

- แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั  ไม่คืนเงินมดัจ า  

- แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 


