ท่องเทียวกับทัวร์ตน้ ตํารับ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นครโฮจิมินห์-เมืองตากอากาศหวุงเต่า-อุโมงค์กู๋จี
4 วัน 3 คืน

โดยสารการบิน ไทย แอร์เวย์ (TG)
กําหนดการเดินทาง
เดือน

วันที

กรกฏาคม 2556
สิงหาคม 2556

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

กันยายน 2556

ราคา
13,900 บาท
13,900 บาท
13,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันทีหนึง

กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – อดีตทําเนียบประธานาธิบดี – พิพธิ ภัณฑ์สงคราม – หวุงเต่า

05.30 น.

คณะพร้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตู 2 แถว D เคาน์ เตอร์ สายการบิน ไทย แอร์เวย์ (TG) โดยมี
เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน

07.45 น.
09.15 น.

เทียง

คํา

ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เทียวบินที TG550
ถึงนครโฮจิมนิ ห์ นครหลวงแห่งเวียดนามใต้ห รืออีกชือหนึ งคือ “นครไซง่อน
นํ าชม อดี ตทํา เนี ยบประธานาธิบ ดี ที เคยเป็ นที ทํา งานของประธานาธิบดีและคณะ
รัฐบาลแห่งเวียดนามใต้ นํ าท่ านชมห้องต่างๆ ห้องประชุม ห้องทํางาน บริเวณส่วนตัว
ของประธานาธิบดีและครอบครัว จนถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ห้องบัญชาการใต้ดิน ซึง
ทําเนี ยบแห่งนี ได้เคยถูกโจมตีให้ได้รบั ความเสียหายหลายต่อหลายครังในสมัยสงคราม
ระหว่ า งเวี ย ดนามเหนื อ กับ เวีย ดนามใต้ จากนั นชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ส งคราม สั ม ผั ส
บรรยากาศของชีวิตชาวเวียดนามให้ภาวะสงคราม ซึงทีพิพิธภัณฑ์แห่ งนี ได้รวบรวมรูป
ถ่ายของสงคราม บาดแผล และความเจ็บปวดของชาวเวียดนามทีต้องมีชีวติ อยู่ท่ ามกลาง
กระสุนปื น และชีวติ ทีต้องหลบ ๆ ซ่อน มาตลอดเวลานั บสิบๆ ปี ภายในพิ พิธภัณฑ์จะมี
อาวุธ ยุท โธปกรณ์ที ใช้ใ นสมัยสงครามมากมาย จากนั นนํ าท่ านเดิน ทางสู่ย่ าน ไชน่ า
ทาวน์ หรือย่านคนจีน ในโฮจิมินห์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นนํ าชม เจดียห์ วิง เงียม เจดียอ์ ัน เก่าแก่และศักดิคูบ า้ นคู่เมืองของชาวเวียดนาม
เดิ น ทางผ่ า น ย่านไชน่ า ทาวน์ ชมชีวิตความเป็ นอยู่ข องชาวจีน ในเวีย ดนาม ชมวัด
เทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่ าทาวน์ทีสร้างอุทิศให้กบั แม่พระผูค้ มุ ้ ครองชาวเรือหรือเทพี
เที ยนหาว โดยชาวพุ ทธกวางตุง้ ในช่วงปลายศตวรรษที 18 ชาวเวียดนามเชือว่า เทพี
องค์นี มี ก้อ นเมฆเป็ นพาหนะเพื อช่ ว ยคุ ้ม ครองผู้คนให้ ร อดพ้ น จากอั น ตรายจาก
มหาสมุทรทังปวง ให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เที ยนหาวด้วยธูปวงซึงเมือจุดแล้วสามารถอยู่
ได้ถึ ง 7 วัน เดิ น ทางโดยรถโค้ช ปรับ อากาศ สู่ เ มื อ งตากอากาศ หวุ ง เต่ า สั ม ผั ส
บรรยากาศชายทะเล หาดทรายขาวสะอาด ชีวิตชนบทที เรียบง่าย สัมผัสกับธรรมชาติ
ของหาดทราย ทะเล สายสม แสงแดด ทียังคงความเป็ นธรรมชาติอนั น่ าประทับใจ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนั นนําท่านเข้าสู่ทีพัก SAMMY ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า http://sammyhotelvt.com/new/en/

วันทีสอง

เมืองตากอากาศหวุงเต่า – พระพุทธไสยาสน์ วัดศรีศากยมุนี – พระราชวังฤดูรอ้ นของกษัตริยเ์ บ๋า ได๋ –
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณียก์ ลาง - ล่องเรือชมแม่นาไซง่
ํ อน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นนมัสการ พระพุท ธไสยาสน์ วัด ศรี ศ ากยมุ นี ซึ งเป็ นที เลื อมใสศรัท ธาของ
พุท ธศาสนิ กชนในเวียดนาม และให้ท่า นสักการะเจ้า แม่กวนอิ ม ภายในวัด แล้ว ชม
พระราชวังฤดูรอ้ น ของกษัตริยเ์ บ๋าได๋ กษัตริยอ์ งค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึงเป็ นอาคาร
สีขาวทังหลังตังเด่นเป็ นสง่าอยู่บนเนิ นเขา จากนั นนํ าท่ านชม รูปปั นของพระเยซูเ จ้า
ซึงประดิษ ฐานตังอยู่บนหน้ าผาและหัน หน้ า ออกสู่ท ะเลเพื อปกป้ อ งชาวเวีย ดนาม
ทังหลายให้พน้ จากภัยพิบัตทิ ังปวง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นชมสถาปั ตยกรรมแบบฝรังเศสที สวยงามยิงและยังคงหลงเหลืออยู่ในนครแห่งนี คือ โบสถ์
นอร์เธอร์ดาม ทีคูบ่ ่าวสาวชาวเวียดนามมักจะถ่ายรูปกันที นี และทีทํา การกรมไปรษณี ยก์ ลาง ที
ปั จจุบนั ยังเปิ ดใช้งานปกติ เดินทางชมความงดงามของนครโฮจิมินห์ เมืองหลวงแห่ งประวัติศาสตร์
เวียดนามใต้ ชมสถาปั ตยกรรมทีเก่าแก่และสวยงามตามสไตล์ฝรังเศส
นครโฮจิมินห์นันเดินเคยชือว่า นครไซง่อน ต่อมาภายหลัง ได้มาเป็ น
เป็ น โฮจิมินห์ ภายหลังจากเสร็ จสินสงครามระหว่างเวียดนามเหนื อ
และเวียดนามใต้ โดยเป็ นชือเป็ นโฮจิมินห์ตามชือผูน้ ํ าคนสําคัญและผูป้ ระกาศอิสรภาพ
ให้กบั ประเทศเวียดนาม โดยเมืองแห่งนี ได้จัดวางผังเมืองแบบฝรังเศส และตึกรามบ้าน
ช่องต่าง ๆ ก็เป็ นสโตล์ กอธิค ซะส่วนมาก

เทียง

คํา

รับ ประทานอาหารคํา (บนเรือ สํา ราญ) ล่อ งชมควมงามของแม่น ําไซง่อน แม่ น ําสายหลักของนครโฮจิมิ น ห์
พร้อมฟังดนตรีขบั กล่อมจากนักร้องชชาวพืนเมื อง
นําท่านเข้าสูท่ ีพัก SEN VIET HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว http://www.senviethotel.com.vn/

วันทีสาม

โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – โรงละคร Opera House

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กจู๋ ี ชมความน่าทึงของอุโมงค์ใต้ดินทีมีความยาว
ถึ ง 200 กิโ ลเมตรซึงขุ ดโดยพวกเวีย ดกงเพื อหลบหนี ก ารทํา ลายจากระเบิ ด
เชือ เพลิ ง (นาปาล์ม ) ของทหารอเมริ กนั ภายในอุ โมงค์ใ ต้ดิน ท่ านจะได้พ บกับ
ความน่ า อัศจรรย์ ใ นความอัจ ริ ย ะของมนุ ษยชาติ โดยใต้อุ โ มงค์ถ ูกสร้างเป็ น
ห้องนอน, ห้องบัญชาการ, ห้องประชุ ม, สนามฝึ กทหาร ฯลฯ เปรียบเสมือน
เมืองๆ หนึ ง อุโมงค์แห่งนี ถกู เปิ ดเผยภายหลังสงครามเวียดนามสงบลง ในสมัย
สงคราม ทหารอเมริกนั คิดว่าพวกเวียดกงมีไสยศาสตร์สามารถหายตัวได้เพราะ
เมือโผล่เข้าโจมตีและหายตัวไปโจมตีได้อีกทีหนึ ง ปั จจุบัน ยังไม่สามารถหาทางลง
ทีแท้จริงของอุโมงค์ได้ เชิญท่านทดสอบลงมุดอุโมงค์จริง (แต่ได้ขยายไว้ให้นักท่องเทียวเพือลงทดสอบ) นํ าท่ าน
ประลองฝี ม ือความแม่ น ยํา ด้วยปื นนานาชนิ ด เช่น M16, อาการ์ ฯลฯ (ค่าใช้จา่ ยในการยิง ปื นไม่ได้รวมอยู่ใ น
โปรแกรม หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ได้ทนั ที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นถ่ายภาพความงาม โรงละคร (Opera House) ตัง อยู่บ นถนนเลเลย สร้างในปี พ.ศ. 2402 เพื อใช้แสดง
อุปรากร แต่ได้ถกู ใช้ให้เป็ นสํานักงานใหญ่ของสภาแห่ ง ชาติเวียตนามใต้ แต่ทุกวันนี ก็ใช้งานเหมือนเดิม ทุกๆ สัป ดาห์
จะมีการแสดงแตกต่า งกัน ออกไป ช่วงเวลากลางคืนชาวเวีย ตนามยัง มี ความเคลือนไหวอย่า งร่าเริ งด้วย โดยเฉพาะ
บริเวณลานนําพุ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูท่ ีพัก SEN VIET HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว http://www.senviethotel.com.vn/

เทียง

คํา

วันทีสี

ParkSon & Wincom – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านอิสระช้อปปิ งห้าง ParkSon & Wincom
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สนุ กกับการเลือกซือสินค้านานาชนิ ด ทังของพื น เมือง และ ของทีระลึ กต่างๆ ที ตลาดการค้า ในกลางเมืองที ใหญ่และ
สําคัญที สุดในนครโฮจิมิน ห์ ตลาดเบนถัน ”สมควรแก่เวลาเดิน ทางสู่ สนามบิ นเติน เซิน เญิ ต นครโฮจิม ิน ห์ เพื อ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เทียวบินที TG557
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการ

เทียง

20.50 น.
22.15 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 โดยสายการบินไทย แอร์เวย์

ค่าทีพักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทังสิน 3 คืน
ค่าอาหารครบทุกมือตลอดรายการทีระบุไว้ในโปรแกรม
ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานทีทีระบุไว้ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที เสียชีวติ เนื องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย
อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีทีผูเ้ อาประกันภัยอายุตํากว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจํานวนเงิน เอา
ประกันภัย ทังนีขึนอยู่กบั เงือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกัน ภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ
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 ดินทางได้ ก่อนทีบริษัทฯ จะทําการออกตัวล่ 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 ขอสงวนสิท ธิที จะเปลียนแปลงรายละเอี ย ดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิส ัยจนไม่อ าจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื องจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเ สธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินในทุกกรณี
 เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ ทางบริษัทฯ ทางบริษัท ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้เพือความเหมาะสม ทังนี ท างบริษัท ฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทีท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเวียดนาม
 สําหรับ ผูโ้ ดยสาร ทีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้ง
เข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและ
ออกจากประเทศ
 การท่องเทียวประเทศเวียดนามนั นจะต้องมีการเข้าชมสิน ค้าของทางรัฐบาล เพือเป็ นการส่งเสริม การท่องเทียวดังกล่าว คือ ร้านยา
ร้านมุก ร้านขนม เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เ พิ ม ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่า นรับ ทราบและยอมรับ
เงือนไขดังกล่าวแล้ว
 ขอสงวนสิ ท ธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู ้เดิน ทาง 20 ท่านขึ นไป ออกเดิน ทางได้แ น่น อน ถ้าจํานวนผู้เดิ นทาง 15 - 20
ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มี หัวหน้า ทัวร์จากเมื องไทยไปกับกรุ ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิน ทีพูด ภาษาไทยได้

คอยรับทีสนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดิ นทางทีประเทศเวียดนามเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ตํากว่า 15
ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นัน

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

