
 
 
 
 

  

 

 
โดยสายการบินไทย(TG) 

 
 

 บรษิทัฯ มคีวามยนิดขีอนําท่านเดนิทางสูป่ระเทศเพื่อนบา้น เยอืนประเทศเวยีดนาม เดนิทางสูน่ครโฮจมินิห ์ จากนัน้
เดนิทางสูอุ่โมงคข์จู ี ชมกบัดกัและหลุมหลบภยัทีช่าวเวยีดนามใชห้ลบสงครามกบักองทพัอเมรกินั ชมอดตีทาํเนียบประธานาธบิดทีี่
เคยใชเ้ป็นกองบญัชาการ ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์และชมวดัเทยีนหาว วดัทีส่รา้งอทุศิเพื่อชาวเรอื จากนัน้มเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้
และของทีร่ะลกึจุใจจากตลาดพืน้เมอืงเบนถนั  

 

กาํหนดการเดินทาง  13-15 ก.พ./ 06-08 มี.ค./ 13-15 มี.ค./ 20-22 มี.ค. 2015 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-โฮจิมินห ์

05.30 น. คณะฯพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตหูมายเลข  
2-3 เคาน์เตอร ์D ของสายการบินไทย เจา้หน้าท่ีคอยต้อนรบัและบริการเอกสารการเดินทาง 

07.45 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห ์ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG-550 
09.15 น. เดินทางถึงนครโฮจิมินห ์ นําท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  จากนัน้นําท่านรบักระเป๋าและ

สมัภาระ  นําท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง นําท่านชมนครโฮจมินิห ์หรอื “ไซง่อน” เป็นเมอืงทีม่อีายุยาวนานกว่า 300 
ปี ไดร้บัการขนานนามว่า “ไขม่กุแห่งตะวนัออกไกล” ตัง้อยู่สงูกว่าระดบัน้ําทะเลประมาณ 6  เมตร ดา้นเหนือตดิ
กบัจงัหวดับนิหเ์ยอืง ดา้นตะวนัออกเฉียงใตต้ดิกบัเขตหวุงเตา เมอืงเอกของเวยีดนามตอนใต ้ เป็นเมอืงศนูยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิชมชวีติความเป็นอยู่ของผูค้นทีข่วกัไขว่ จกัรยานยนตว์ิง่อยู่ตามทอ้งถนนมากทีส่ดุในโลก นําท่านชม 
พิพิธภณัฑก์ารแพทยพ์ืน้บา้นเวียดนาม Fito Museum ซึง่ไดบ้รรจุเรื่องราวเกีย่วกบัการแพทยพ์ืน้บา้นแผน
โบราณแบบดัง้เดมิสะทอ้นถงึวฒันธรรมโบราณของชาวเวยีดนามและแบบอย่างสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ในแต่ละยุค
สมยัและช่วงเปลีย่นผ่านการก่อตัง้เมอืหลวงเป็นตน้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย  นําท่านเขา้ชม ทาํเนียบประธานาธิบดี ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่าํงานของท่านประธานาธบิด ีและยงัใชเ้ป็นทีร่บัรอง

แขกบา้นแขกเมอืง นอกจากนัน้ยงัประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ มากมาย อาท ิหอ้งบญัชาการต่างๆ สมยัทีเ่วยีดนาม
ยงัอยูใ่นสงคราม  หอ้งลบั  หอ้งเอกสาร หรอืรบัรองแขกทีแ่ยกเป็นสสีนัใหเ้หมาะกบังานและโอกาสต่างๆ อกีดว้ย   
จากนัน้นําท่านชม พิพิธภณ์ัสงคราม (War  Remnants Museum) พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้เปิดในเดอืนกนัยายน ปี 
ค.ศ.1975 ภายในอาคารมกีารจดัแสดงหลายอย่าง เช่น การใชอ้าวุธเคม ีในช่วงสงครามเวยีดนาม ส่วนภายนอก
อาคารพพิธิภณัฑ ์จดัแสดงซากชิน้สว่นอาวุธสงคราม ไม่ว่าจะเป็นรถถงั เฮลคิอปเตอร ์เครื่องบนิ ระเบดิ ของ
กองทพัอเมรกินั ทีฝ่่ายเวยีดกงยดึมาได ้ 



 
 
 
 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
  จากนัน้นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม Cosmopolitan Hotel  หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสอง  โฮจิมินห-์อโุมงคก์ู๋จี-โฮจิมินห ์

เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม   
  จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงกูจี๋ อยู่ห่างจากนครโฮจมินิหไ์ปประมาณ 70 ก.ม.  นําท่านชมอโุมงคใ์ต้ดินกู๋จี 

อุโมงคข์องชาวเวยีดกงทีข่ดุขึน้ขนาดพอดตีวัในสมยัทีท่าํสงครามกบัทหารเวยีดนามใต้และกองทพัอเมรกินัรวมถงึ
กองทหารพนัธมติรจากนานาประเทศ ทีช่าวเวยีดนามจะตอ้งใชช้วีติอยู่ภายใตอ้โุมงคน์ี้ ซึง่ในอดตีเคยมชีาว
เวยีดนามอาศยัอยู่ภายใตอุ้โมงคน์ี้ถงึ 80,000 คนในระหว่างการเกดิสงคราม และยงัเคยใชเ้ป็นทีบ่ญัชาการทาง
ทหารและเป็นหลุมหลบภยั ซึง่มคีวามยาวกว่า 200 กโิลเมตร และอุโมงคน์ี้ยงัสามารถทะลุออกสูแ่ม่น้ําไซง่อนได้
อกีดว้ย พรอ้มชมภาพถ่ายและวดิโีอเหตุการณ์จรงิในช่วงของการเกดิสงคราม  ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางกลบั
สูใ่จกลางเมอืงโฮจมินิห ์  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   นําท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลงัคาสงูทีส่รา้งในสมยัทีเ่วยีดนามยงัอยู่ในอาณานิคมของฝรัง่เศส 

  โดยสรา้งเพื่อใหเ้ป็นโบสถป์ระจาํเมอืงไซ่ง่อนและไดส้รา้งตามตน้แบบของประเทศฝรัง่เศส และ ชมไปรษณีย ์
 กลาง ซึง่ถูกสรา้งขึน้อย่างวจิติรตระการตา ทีม่สีถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศสตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโฮจมินิห ์ออกแบบ

โดย Gustav Eiffel สถาปนิกชื่อกอ้งโลก นําท่านถ่ายรปูความงามของโรงละคร (Opera House) ตัง้อยู่บบถนน
เลเลย สรา้งในปี พ.ศ.2402 เพื่อใชแ้สดงอุปรากร เคยถูกใชเ้ป็นสาํนกังานใหญ่ของสหภาพเวยีดนามใต ้แต่ปัจจุบนั
ใชใ้นการงานแสดงต่างๆแตกต่างกนัไป     

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม Cosmopolitan Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม  โฮจิมินห-์วดัเทียนหาว-ช้อปป้ิงตลาดเบนถนั 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางชม ย่านไชน่าทาวน์ ชมชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในเวยีดนามและนําท่านชม วดั

เทียนหาว (Thien Hua Pagoda) วดัจนีในเขตไชน่าทาวน์ทีส่รา้งอุทศิใหก้บัแมพ่ระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรอืเทพี
เทยีนหาว โดยชาวพุทธกวางตุง้ในชว่งปลายศตวรรษที ่18 ชาวเวยีดนามเชื่อว่าเทพอีงคน์ี้มกีอ้นเมฆเป็นพาหนะ
เพื่อช่วยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมทุรทัง้ปวง ใหท้่านนมสัการเจา้แม่เทยีนหาวดว้ยธปูวงซึง่
เมื่อจุดแลว้สามารถอยูไ่ดถ้งึ 7 วนั   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   นําท่านชอ้บป้ิงย่านชอ้ปป้ิงเซน็เตอรอ์าท ิหา้งไดม่อนพลาซ่า,ไซง่อนสแควร ์จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงตลาดเบน

  ถนั ศนูยร์วมสนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืง อาท ิ เครื่องเทศและอาหารแหง้ หมยูอ ผกัผลไมส้ด 
  ไมแ้กะสลกั เรอืสาํเภาไมแ้ละผา้ปักนานาชนิด 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   
   ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินทนัเชิงยทั  เพื่อเดินทางกลบัสู่กรงุเทพ 
20.55 น.   ออกเดินทางจากเวียดนาม โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 557 
22.20 น.   เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู   โดยสวสัดิภาพ  
 
**************************************************************************************************************************************************** 
 



 
 
 
 

อตัราค่าเดินทาง   13-15 ก.พ./ 06-08 มี.ค./ 13-15 มี.ค./ 20-22 มี.ค. 2015 
 

โฮจิมินห์-กูจี๋  3 วนั / TG รวมตัว๋เคร่ืองบิน ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 13,500 8,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 2,300 2,300 
 
 
 

หมายเหต ุ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความเหมาะสม 
ของคณะเป็นสาํคญั และคณะสามารถออกเดินทางได้เมื่อมีจาํนวนผูใ้หญ่ไม่ตํา่กวา่ 15 ท่าน 

**  รายการการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลง กรณีมีเหตขุดัข้อง อาทิ สภาพอากาศแปรปรวน, ไฟลทล์่าช้า, หรอืสภาพ
การจราจรและจลาจลหรอืเหตอ่ืุนๆ ** 
 
 

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋โดยสารไป-กลบัเสน้ทางกรุงเทพฯ-ไซ่ง่อน-กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) และ ค่าอาหารตามรายการระบ ุ
 ค่าพาหนะและรถรบัสง่นําเทีย่วตลอดรายการ และ ค่าภาษสีนามบนิทุกแหง่ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการ และ ค่าขนกระเป๋าเดนิทางน้ําหนกัไม่เกนิ 20 กโิลกรมัต่อท่าน 
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้าํนาญเสน้ทางคอยดแูลและอาํนวยความสะดวกท่านตลอดการเดนิทางและหวัหน้าทวัรจ์ากกรงุเทพฯ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทซึง่เดก็อายตุํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี

ไดร้บัความคุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิประกนั 
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่03 ต.ค.

2557 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทปิหรอืค่าแรงพนกังานขนกระเป๋า 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, มคัคเุทศกท้์องถ่ินและหวัหน้าทวัร ์ซ่ึงจะต้องชาํระเพ่ิมอีก ท่านละ 300 บาท  
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ อาทเิช่น ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ 
 ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมาย อาท ิ ค่าภาษสีนามบนิหรอืน้ํามนัเชือ้เพลงิ, ค่าภาษที่องเทีย่ว หรอือื่น ๆ  (หากมกีารเรยีก

เกบ็ในภายหลงั) 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี และค่าภาษกีารบรกิารหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ 
 ค่าประกนัภยัและสขุภาพเพิม่เตมินอกเหนือจากประกนักนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางทีท่างทวัรจ์ดัให ้(ท่านสามารถซือ้

เพิม่เตมิเองไดห้รอืสอบถามจากเจา้หน้าทีท่วัร)์ 
 



 
 
 
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 5,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่านสาํหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็
ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด  
 สาํหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ื่นวซี่าให ้ เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ 
 บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิตั ิ และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ 
หรอื จากอุบตัเิหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านได้
ชาํระไวแ้ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้าํรองทีน่ัง่บนเครื่อง และโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เครื่องบนิ ตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 
บรษิทัขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิ
ใหส้าํหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

 มคัคุเทศก ์ พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อีาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

 บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสาร 
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