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วนัที1่ กรงุเทพ-โฮจมินิห-์พพิธิภณัฑส์งคราม-ท าเนยีบอสิรภาพ-วดัเทยีนหา่ว-  
ลอ่งเรอืแม่น ้าไซ่งอ่น 

03.00 น. คณะพร ้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง

เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

05.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวียดนาม โดยสาย
บินนกแอร์ เที่ยวบินที่ SL176 (ใช ร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงโฮจมินิห์ หลังผ่านพธิีตรวจคน
เขา้เมืองแลว้ น าทา่นสูต่ัวเมืองโฮจมิินห ์

เช้า รบัประทานอาหารเช้า (เมนูเฝอ เวียดนาม) 
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จากนั้นน าทา่นชม พพิธิภณัฑส์งคราม ชมเรื่องราวประวัตศิาสตร์และ เครื่องมือ อาวุธ ปืน 
ระเบดิ ตา่งๆ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!!! ภตัตาคาร บุฟเฟตน์านาชาต ิ
  น าทา่นสู่ ท าเนียบอสิรภาพ เคยเป็นท าเนียบของอดีต

ประธานาธิบดีเวียดนามใต  ้และท าเนียบของผูว้่ากา ร

ฝร่ังเศส ซึง่เปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์นปัจจบัุนนี้ ชัน้ลา่งเป็นหอ้ง
จัดเลีย้ง หอ้งโถงใหญท่ีรั่ฐบาลเวียดนามใตป้ระกาศยอมแพ ้
ชัน้สองเป็นหอ้งรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง 

หอ้งพักของประธานาธิบดเีหงียนวันเทยีว หอ้งอาหาร หอ้ง
สวดมนต์คาทอลิก ชั ้นสามเป็นหอ้ งรับรองของภริยา
ประธานาธิบด ีชัน้ส ีเ่ป็นหอ้งฉายภาพยนตร์สว่นตัว และลาน

จอดเฮลคิอปเตอร์ซึ่งมองลงไปขา้งล่างจะเห็นทิวทัศน์
งดงามของถนนเลหย่วนไดชั้ดเจน  จากนั้นชมเจดยี์หวิง
เงยีม เจดยีเ์ก่าแกท่ี่ค ูบ่า้นคู่เมืองของชาวเวียดนาม น าชม 
วดัเทียนหาว หรือ วดัเจา้แมส่วรรค ์ถอืเป็นวัดเกา่แกอ่ายุ

เกือบ 300 ปีเลยทีเด ียว ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดจีนอันเป็นที่
เคารพบชูาของชาวเวียดนามเชือ้สายจีน สรา้งขึน้เพือ่อุทิศ
ใหกั้บแม่พระผูค้ ุม้ครองชาวเรือ เปรียบไดกั้บศาลเจา้แม่ทับทมิในเมืองไทย นอกจากนี้วัด

เทยีนหาวยังโดดเด่นไปดว้ยรูปเคารพเจา้แม่ทับทมิ  เทพเจา้กวนอู และรูปเคารพ เทวรูป
อื่นๆ อีกหลายองค ์ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อ่น ชมบรรยากาศสอง

ฟากฝ่ังยามค ่าคนืของเมืองโฮจมิินหซ์ติ ี ้หรือจะเลอืกสนุกสนานกับวงดนตรีพืน้เมืองที
บรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 

  พักที ่Liberty Hotel หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที2่ โฮจมินิห-์อโุมงคก์ูจ่-ีตลาดเบนถนั  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอกูจ่ ี อยูห่า่งจากโฮจมิินห์ประมาณ 
40 กโิลเมตรน าทา่น ชม อุโมงคก์ูจ่ ีอุโมงคก์ูจ่ ีอุโมงคข์อง
ชาวเวียดกงทีข่ดุข ึ้นขนาดพอด ีกับตัวในสมัยทีท่ าสงคราม
กับทหารเวียดนามใตแ้ละกองทัพอเมริกัน รวมถงึกองทหาร
พันธมิตรจากนานาประเทศ ทีช่าวเวียดนามจะตอ้งใชช้วีิต

อยูภ่ายใตอุ้โมงคน์ี้ ซึง่ในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่
ภายใตอุ้โมงคน์ี้ถงึ 80,000 คน ในระหว่างการเกดิสงคราม และยังเคยใชเ้ป็นทีบั่ญชาการ
ทางทหารและเป็นหลมุหลบภัย ซึง่มีความยาวกว่า 200 กโิลเมตร และอุโมงคน์ี้ยังสามารถ
ทะลอุอกแม่น ้าไซง่่อนไดด้ว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลั งคาสูงที่
สรา้งในสมัยอาณานิคมฝร่ังเศส เพื่อใหเ้ป็นโบสถ์ประจ า

เมื องไซ่ง่ อน  ส รา้ งตามแบบของฝร่ั งเศสจากนั้นชม 
ไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรม
ดัง้เด ิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทย
เพือ่เป็นของที่ระลึกได  ้ชมอนุสาวรยี์ท่านประธานาธิบดี
โฮจมินิห ์ตัง้อยูด่า้นหนา้ศาลากลาง กอ่สรา้งดว้ย สถาปัต
ยากรรมแบบฝร่ังเศส จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเบน
ถนั ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมืองโอจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาด

ใหญ่และมีอายุเกือบร ้อยปี ที่นี้มีส ินค า้สารพัดชนิดทั้ง
สนิคา้พืน้เมือง สนิคา้น าเขา้ ของทีร่ะลกึ อาหาร เครื่องดื่ม 
ตา่งๆ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  พักที ่Liberty Hotel หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที3่ โฮจมินิห-์กรงุเทพ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า (แบบกลอ่ง) 

07.55 น. ออกเดนิทางจากโฮจมิินห ์กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL177 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
  

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

17-19 ธ.ค.59 8,888 8,888 2,500 

12-14 ม.ค.60 7,777 7,777 2,500 

13-15 ม.ค.60 8,888 8,888 2,500 

08-10 ม.ีค.60 7,777 7,777 2,500 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรือระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์ คา่ซักรีด คา่มินิบาร์ คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัล่ะ 150 ตอ่ทา่น/450 บาทตอ่ทปิ 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

เง ือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 5,000 บาท 

พรอ้มกับเตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส ่วนที่เหลอืทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า  20 วัน ทา่นควร

จัดเตรียมคา่ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่

พักและตั๋วเครื่องบนิ มิฉะนั้นจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต  ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น

ออกบัตรโดยสารทกุครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

 หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดแูล

คณะทัวร์ทัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง

นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนี้บริษัทฯ ยนิดคีนืเงินใหทั้ง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตสุดุวิสัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ  

ก็ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืคา่ทัวร์ทัง้หมด 

 

 


