ท่องเทียวกับทัวร์ตน้ ตํารับ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นครโฮจิมินห์-เมืองตากอากาศหวุงเต่า-อุโมงค์กู๋จี
4 วัน 3 คืน
โดยสารการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ (VN)

กําหนดการเดินทาง
เดือน
กรกฏาคม 2556
สิงหาคม 2556
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556

วันที

ราคา

04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 ก.ค.56
01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 ส.ค. / 29 ส.ค.-01 ก.ย.56
05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29 ก.ย.56
03-06 / 10-13 / 17-20 /24-26 ต.ค.56
07-10 / 14-17 / 21-24 พ.ย. / 28 พ.ย.-01 ธ.ค.56
06-09 / 12-15 / 19-22 ธ.ค.56

13,900 บาท
13,900 บาท
13,900 บาท
13,900 บาท
13,900 บาท
13,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันทีหนึง

กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – เมืองตากอากาศหวุงเต่า

09.00 น.

คณะพร้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน 4 ประตู 7 แถว L เคาน์เตอร์ สายการบิน เวี ยดนาม แอร์ไลน์ (VN) โดย
มีเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน สังเกตป้ายต้อนรับ “R US ACATIONS
ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินวียดนาม แอร์ไลน์ เทียวบินที VN 600
รับประทานอาหารกลางวัน บนเครือง
ถึงนครโฮจิมนิ ห์ นครหลวงแห่งเวียดนามใต้ห รืออีกชือหนึงคือ “นครไซง่อน

11.20 น.
เทียง
12.50 น.

จากนั นนํ าชม เจดี ยห์ วิ งเงียม เจดี ย์อั นเก่า แก่ และศัก ดิ คูบ ้านคู่ เมื อ งของชาว
เวี ยดนาม เดิ นทางผ่ าน ย่า นไชน่ าทาวน์ ชมชี วิตความเป็ นอยู่ของชาวจีนใน
เวียดนาม ชมวัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่ าทาวน์ ทีสร้างอุ ทิศให้กับ แม่พระผู ้
คุม้ ครองชาวเรือหรือเทพีเที ยนหาว โดยชาวพุ ทธกวางตุง้ ในช่วงปลายศตวรรษที
18 ชาวเวียดนามเชือว่าเทพีองค์นีมีกอ้ นเมฆเป็ นพาหนะเพือช่วยคุม้ ครองผูค้ นให้
รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทังปวง ให้ท่านนมัส การเจ้าแม่เที ยนหาวด้วย
ธูปวงซึ งเมือจุดแล้วสามารถอยูไ่ ด้ถึง 7 วัน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่เมื อ ง
ตากอากาศ หวุงเต่า สัมผัสบรรยากาศชายทะเล หาดทรายขาวสะอาด ชีวติ ชนบท
ที เรี ยบง่าย สัมผัส กับ ธรรมชาติ ของหาดทราย ทะเล สายสม แสงแดด ที ยังคง
ความเป็ นธรรมชาติอันน่ าประทับใจ
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

วันทีสอง

จากนันนํ าท่านเข้าสู่ทีพัก SAMMY ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า http://sammyhotelvt.com/new/en/
เมืองตากอากาศหวุงเต่า – พระพุทธไสยาสน์ วัดศรีศากยมุ นี – พระราชวังฤดูรอ้ นของกษัตริยเ์ บ๋า ได๋ –
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณียก์ ลาง - ล่องเรือชมแม่นาไซง่
ํ อน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ วัดศรีศากยมุนี ซึ งเป็ นทีเลือมใสศรัทธา
ของพุทธศาสนิ กชนในเวียดนาม และให้ท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมภายในวัด
แล้ว ชม พระราชวังฤดูร อ้ น ของกษัตริยเ์ บ๋า ได๋ กษั ตริ ยอ์ งค์สุ ดท้า ยของ
เวียดนาม ซึ งเป็ นอาคารสีขาวทังหลังตังเด่นเป็ นสง่าอยูบ่ นเนิ นเขา จากนันนํา
ท่านชม รูปปั นของพระเยซูเจ้า ซึ งประดิษฐานตังอยูบ่ นหน้าผาและหันหน้า
ออกสู่ทะเลเพือปกป้อ งชาวเวียดนามทังหลายให้พน้ จากภัยพิบัติทังปวง
เทียง

คํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นชมสถาปั ตยกรรมแบบฝรังเศสที สวยงามยิงและยังคงหลงเหลืออยู่ในนครแห่งนี คือ โบสถ์นอร์
เธอร์ดาม ทีคูบ่ ่าวสาวชาวเวียดนามมักจะถ่ายรูปกันทีนี และทีทําการกรมไปรษณี ยก์ ลาง ที ปั จจุบัน
ยังเปิ ดใช้งานปกติ เดินทางชมความงดงามของนครโฮจิมินห์ เมืองหลวงแห่งประวัติศาสตร์เ วียดนามใต้
ชมสถาปั ตยกรรมทีเก่าแก่และสวยงามตามสไตล์ฝรังเศส นครโฮ
จิมนิ ห์นันเดิน เคยชือว่า นครไซง่อน ต่อมาภายหลัง ได้ม าเป็ น
เป็ น โฮจิม ินห์ ภายหลังจากเสร็ จสิน สงครามระหว่างเวียดนาม
เหนื อและเวียดนามใต้ โดยเป็ นชือเป็ นโฮจิมินห์ตามชือผูน้ ํ าคนสําคัญ และผูป้ ระกาศ
อิสรภาพให้กบั ประเทศเวียดนาม โดยเมืองแห่งนี ได้จดั วางผังเมืองแบบฝรังเศส และ
ตึกรามบ้านช่องต่าง ๆ ก็เป็ นสโตล์ กอธิค ซะส่วนมาก
รับประทานอาหารคํา (บนเรือสําราญ) ล่องชมควมงามของแม่น ําไซง่อน แม่ นาสายหลั
ํ
กของนครโฮจิมินห์ พร้อม
ฟังดนตรีขบั กล่อมจากนักร้องชชาวพืนเมือง
นําท่านเข้าสูท่ ีพัก SEN VIET HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว http://www.senviethotel.com.vn/

วันทีสาม

โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – โรงละคร Opera House – อิสระช้อปปิ ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เทียง

คํา

จากนั นนําท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี ชมความน่ าทึงของอุโมงค์ใต้ดิน ทีมีความยาว
ถึ ง 200 กิโ ลเมตรซึ งขุ ดโดยพวกเวีย ดกงเพื อหลบหนี การทํา ลายจากระเบิ ด
เชือ เพลิ ง (นาปาล์ม ) ของทหารอเมริ กนั ภายในอุ โมงค์ใ ต้ดิน ท่านจะได้พ บกับ
ความน่ า อัศจรรย์ใ นความอัจ ริย ะของมนุ ษยชาติ โดยใต้อุโ มงค์ถูกสร้างเป็ น
ห้องนอน, ห้องบัญชาการ, ห้องประชุ ม, สนามฝึ กทหาร ฯลฯ เปรียบเสมือน
เมืองๆ หนึ ง อุโมงค์แห่งนี ถกู เปิ ดเผยภายหลังสงครามเวียดนามสงบลง ในสมัย
สงคราม ทหารอเมริกนั คิดว่าพวกเวียดกงมีไสยศาสตร์สามารถหายตัวได้เ พราะ
เมือโผล่เข้าโจมตีและหายตัวไปโจมตีได้อีกทีหนึ ง ปั จจุบ ันยังไม่สามารถหาทางลง
ทีแท้จริงของอุโมงค์ได้ เชิ ญ ท่านทดสอบลงมุ ด อุโมงค์จริง (แต่ได้ขยายไว้ให้นักท่องเทียวเพือลงทดสอบ) นํ าท่ า น
ประลองฝี ม ือ ความแม่ น ยํา ด้วยปื นนานาชนิ ด เช่น M16, อาการ์ ฯลฯ (ค่าใช้จ ่ายในการยิง ปื นไม่ ไ ด้รวมอยู่ใ น
โปรแกรม หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ได้ทนั ที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นถ่ายภาพความงาม โรงละคร (Opera House) ตัง อยู่บ นถนนเลเลย สร้างในปี พ.ศ. 2402 เพื อใช้แสดงอุปรากร
แต่ได้ถกู ใช้ให้เป็ นสํานักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียตนามใต้ แต่ทุกวัน นี ก็ใช้งานเหมือนเดิม ทุกๆ สัปดาห์จะมีการแสดง
แตกต่า งกัน ออกไป ช่วงเวลากลางคืน ชาวเวียตนามยังมี ความเคลื อนไหวอย่า งร่า เริง ด้วย โดยเฉพาะบริเ วณลานนํ าพุ
จากนั นนําท่านอิสระช้อปปิ งห้าง ParkSon & Wincom
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูท่ ีพัก SEN VIET HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว http://www.senviethotel.com.vn/

วันทีสี

อดีตทําเนียบประธานาธิบดี – พิพธิ ภัณฑ์สงคราม – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม อดีตทําเนียบประธานาธิบดี ทีเคยเป็ นทีทํางานของประธานาธิบดีและคณะ
รัฐบาลแห่งเวียดนามใต้ นํ าท่ านชมห้องต่าง ๆ ห้องประชุม ห้องทํางาน บริเวณส่วนตัว
ของประธานาธิบดีและครอบครัว จนถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ห อ้ งบัญ ชาการใต้ดิน ซึ ง
ทําเนี ยบแห่ งนี ได้เคยถูกโจมตีให้ได้รับความเสียหายหลายต่อหลายครังในสมัยสงคราม
ระหว่างเวียดนามเหนื อกับเวียดนามใต้
นําชม พิพิธภัณฑ์ส งคราม สัม ผัส บรรยากาศของชีวิตชาวเวียดนามให้ภ าวะสงคราม ซึงที
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี ไ ด้ร วบรวมรู ป ถ่ ายของสงคราม บาดแผล และความเจ็ บ ปวดของชาว
เวียดนามทีต้องมีชวี ติ อยูท่ ่ามกลางกระสุนปื น และชีวิตที ต้องหลบ ๆ ซ่อน มาตลอดเวลานั บ
สิบ ๆ ปี ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีอาวุธ ยุท โธปกรณ์ทีใช้ในสมัย สงครามมากมาย จากนั นนํ า
ท่านเดินทางสูย่ ่าน ไชน่ าทาวน์ หรือย่านคนจีน ในโฮจิมนิ ห์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นให้ท่าน อิสระกับการเลือกซือสินค้านานาชนิด ทังของพืนเมือง และ ของที ระลึกต่างๆ ทีตลาดการค้าในกลางเมือง
ทีใหญ่และสําคัญทีสุดในนครโฮจิมินห์ ตลาดเบนถัน”สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบิ นเตินเซินเญิต นครโฮจิมิน ห์ เพื อ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เทียวบินที VN603
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการ

เทียง

17.00 น.
18.30 น.

อัตราค่าบริการ
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็ กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็ กไม่เสริม เตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิม

13,900 บาท
13,500 บาท
12,900 บาท
3,900 บาท

อัตรานีรวม
ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์, โฮจิมินห์ – กรุงเทพ ชันประหยัด โดยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์
ค่าทีพักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทังสิน 3 คืน
ค่าอาหารครบทุกมือตลอดรายการทีระบุไว้ในโปรแกรม
ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานทีทีระบุไว้ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที เสียชีวิตเนื องจากอุบัติเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย
อายุร ะหว่า ง 15-75 ปี ในกรณี ทีผูเ้ อาประกัน ภัยอายุตํากว่า 15 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจํานวนเงิ นเอา
ประกัน ภัย ทังนี ขึนอยู่กบั เงือนไขของกรมธรรม์ / ส่ วนในกรณี ผู้เอาประกัน ภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิในการ
คุม้ ครอง)
 ค่าระวางนําหนั ก 15 กิโลกรัม







อัตรานีไม่รวม





ภาษี มลู ค่าเพิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 %
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน 2 USD/วัน, พนั กงานขับรถ 1 USD/วัน, พนั กงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอืน ทีไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

เงือนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจํา ท่ านละ 5,000 บาท หลังจากทีได้ทําการจอง และทีนังจะถูกยืนยันเมือได้รับค่ามัดจําแล้วเท่ านัน
 หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลียนชือผูเ้ ดิ นทางได้ ก่ อ นที บริ ษัท ฯ จะทํ าการออกตัวล่ วงหน้า 1-2 อาทิ ตย์ก่อนการ
เดินทาง

กรณียกเลิก





ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป คืนเงินทังหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป เก็บค่าใช้จ่าย ยึดเงินมัดจําทังหมด ในทุกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกรณี

หมายเหตุ
 บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิที จะเปลี ยนแปลงรายละเอี ย ดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจํา เป็ นสุดวิส ัยจนไม่ อ าจแก้ไ ขได้และจะไม่
รับ ผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็ บทีนอกเหนื อความรับ ผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื องจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินในทุกกรณี
 เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัท ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ฯ ทางบริษัท ฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้เพือความเหมาะสม ทังนี ทางบริษัท ฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของ
คณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทีท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเวียดนาม
 สําหรับ ผูโ้ ดยสาร ทีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้า
แจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเ สธในการเข้าและออก
จากประเทศ
 การท่องเทียวประเทศเวียดนามนั นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือเป็ นการส่งเสริม การท่องเทียวดังกล่าว คือ ร้านยา ร้าน
มุก ร้านขนม เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้อ งจ่ายค่าทัวร์เพิ ม ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่านรับ ทราบและยอมรับ เงือนไข
ดังกล่าวแล้ว

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึนไป ออกเดินทางได้แ น่น อน ถ้าจํานวนผูเ้ ดิ นทาง 15 - 20 ท่าน
ทางบริษทั ฯ ออกเดิ นทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมื องไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิน ทีพูดภาษาไทยได้ คอยรับที
สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดิ นทางทีประเทศเวี ยดนามเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ตํากว่า 15 ท่าน ทาง
บริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นัน

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าทีเหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีทีผูโ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเกียวข้องกับวันเดินทางทีท่านได้ทาํ การ
จองไว้กบั ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตัวดังกล่าว
หากเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการรับผิดชอบทุกกรณี

