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เวยีดนามใต ้โฮจมินิห ์ลอ่งแมน่ า้
ไซง่อ่น 3 วนั 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-โฮจมินิหซ์ติ ี–้โบสถน์อรท์เธอรด์าม – กรมไปรษณียก์ลาง - โรงละครโฮจมินิห ์

อนุสาวรยีล์ุงโฮอดตีท าเนยีบประธานาธบิด ี 

04.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์ ประต ู
6 Nok Air (DD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  

06.00 น.   ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์ โดยเทีย่วบนิ DD 3210 

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Tan Son Nhat นครโฮจมินิห ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) น าทา่นเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดนิ

ทางเขา้สูต่ัวเมอืงนครโฮจมินิห ์ น าทา่นชม นครโฮจมินิห ์ น าทา่นเทีย่วชม กรมไปรษณียก์ลาง
กอ่สรา้งขึน้เมือ่ ปี พ.ศ. 2439 เสร็จในปี พ.ศ. 2444 มกีารออกแบบและกอ่สรา้งในสไตล ์ฝร่ังเศส
และไดรั้บการออกแบบตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยกระจกส ี เป็นไปรษณียท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเวยีดนาม มี

ความโอโ่ถงและออ่นชอ้ยทวา่มั่นคง จนท าใหนั้กออกแบบมากมายตอ้งมาศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัการ
ออกแบบตกแตง่อาคารแหง่นี ้ ภายในตัวอาคารมกีารระดับภาพแผนทีท่างทะเลโบราณ และภาพ
ของอดตีผูน้ าประเทศโฮจมินิห ์ มกีารบรกิารทัง้การสง่จดหมาย แสตมป์เพือ่ การสะสม โปสการด์ 

โทรศัพทร์ะหวา่งประเทศในอัตราคา่บรกิารมาตรฐาน  ชม โบสถน์อรท์เธอดามไดจ้ าลองมาจาก
โบสถน์อเธอรด์ามในฝร่ังเศสมาสรา้งไวท้ีน่ี่ หรอืเรยีกอกีอยา่งว่า “โบสถพ์ระแมม่าร”ี บรเิวณกลาง
เมอืง บนถนน Han Thuyenไดรั้บการกอ่สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2420 ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปี โบสถ์

นี้ไมม่กีารประดับดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์ีอ่ ืน่ เพราะไดรั้บความเสยีหายจากสงครามโลก
ครัง้ที ่2 ส าหรับโบสถแ์หง่นี้ไดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวามงดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในเวยีดนาม โดยใน
แตล่ะวันมนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถเ์ป็นรปูแบบของสมัยอาณานคิม มี

หอคอยคูส่ ีเ่หลีย่มอยูด่า้นบนสงู 40 เมตร เป็นเอกลกัษณ์ทีง่ดงามของโบสถแ์หง่นี ้ดา้นหนา้โบสถม์ี
รปูป้ันขนาดใหญ่สขีาวเดน่เป็นสง่าของพระแมม่าร ี นักทอ่งเทีย่วนยิมเขา้มาชมกันมาก เพราะเป็น
เสมอืนสญัลักษณ์รว่ม อันหมายถงึการเขา้มาของตะวันตก และ เป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญอยา่งหนึง่

ของโฮจมินิห ์
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร น าทา่นชม โรงละครโฮจมินิหอ์นุสาวรยีล์ุงโฮและอดตี

ท าเนยีบประธานาธบิด ี ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่คยเป็นท าเนียบของผูว้า่การชาวฝร่ังเศสทีเ่รยีกวา่ 
ท าเนียบนโรดม (Norodom Palace) ซึง่มอีายยุอ้นหลงัไปถงึปีพ.ศ. 2411หลังจากทีข่อ้ตกลงเจนี
วาน าจุดจบมาสูก่ารยดึครองของฝร่ังเศส โงดนิหเ์ดยีม ประธานาธบิดขีองเวยีดนามใตไ้ดพ้ านักอยู่

ในท าเนียบแหง่นี ้เป็นอาคารทันสมัยขนาดใหญ่ทีม่สีวนใหญ่ลอ้มรอบทีน่ี่เคยเป็นกองบญัชาการทาง
ทหารสมัยสงครามเวยีดนาม และเคยเป็นท าเนียบของอดตีประธานาธบิดเีวยีดนามใต ้ ชมหอ้งตา่งๆ
ทีไ่ดรั้บการตกแตง่ไวอ้ยา่งหรหูรา เชน่หอ้งประชมุ เป็นตน้ ท าเนียบของอดตีประธานาธบิด ี ปัจจุบนั

เรยีกกันวา่ ทองยัด และเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หเ้ขา้ชมได ้ โดยทกุสิง่ทกุอยา่งถกูทิง้ไวใ้หเ้สมอืน
สภาพเดมิ  

ค า่ บรกิารอาหารเย็นทีห่อ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ ีพ่กั**โรงแรม GOLDEN ROSE HOTEL /HOANG PHU GIA HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว** 

วนัทีส่อง โฮจมินิห-์อุโมงคก์ูจ่–ีพพิธิภณัฑส์งคราม–ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพแมน่ า้ไซงอ่นพรอ้มโชว ์ 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูอ่ าเภอกูจ่ ี อยูห่า่ง

จากโฮจมินิหป์ระมาณ 40 กโิลเมตร น าทา่นชม หมูบ่า้นกูจ่ชีมอุโมงคก์ูจ่อีโุมงคข์องชาวเวยีดกงที่

ขดุขึน้ขนาดพอดกีับตัวในสมัยทีท่ าสงครามกบัทหารเวยีดนามใตแ้ละกองทัพอเมรกิันรวมถงึกอง
ทหารพันธมติรจากนานาประเทศทีช่าวเวยีดนามจะตอ้งใชช้วีติอยูภ่ายใตอ้โุมงคน์ี้ซ ึง่ในอดตีเคยมี
ชาวเวยีดนามอาศัยอยูภ่ายใตอ้โุมงคน์ี้ถงึ80,000 คนในระหวา่งการเกดิสงครามและยังเคยใชเ้ป็นที่
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บัญชาการทางทหารและเป็นหลมุหลบภัยซึง่มคีวามยาวกวา่200 กโิลเมตรและอโุมงคน์ี้ยังสามารถ

ทะลอุอกแมน่ ้าไซง่่อนไดด้ว้ยรอ้มชมภาพถา่ยและวดีโีอของเหตกุารณ์จรงิในชว่งของสงคราม 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางชมพพิธิภณัโ์ฮจมินิห ์ ซึง่เป็นพพิธิภัณฑส์งครามซึง่จัดแสดงเครือ่งมอืการรบและภาพถา่ย

การปกป้องประเทศการเสยีสละเลอืดเนื้อของชาวเวยีดนาม 
ค า่ บรกิารอาหารเย็น พเิศษ รบัประทานอาหารค า่พรอ้มชมโชวบ์นเรอืลอ่งเรอืชมความงาม

ของแมน่ า้ไซงอ่น แมน่ ้าสายหลักของนครโฮจมินิหพ์รอ้มขับกลอ่มดว้ยเสยีงเพลงจากนักรอ้งชาว

พืน้เมอืงชมโชวก์ารแสดงจากสาวเวยีดนาม ใหผ้่อนคลายสบายอารมณ์ โดยโชวต์า่งๆจะ
ผลัดเปลีย่นกันไปในแตล่ะวัน เป็นภัตตาคารลอยน ้า ทีอ่ยูบ่นเรอืขนาดใหญ่ 2-3 ชัน้ ใชเ้วลาลอ่ง
ตามล าแมน่ ้าไซง่่อนชมทัศนียภาพสองฝ่ังทีส่วยงามยามค ่าคนื ประมาณ 1 ชัว่โมง 

 เขา้สูท่ ีพ่กั**โรงแรม GOLDEN ROSE HOTEL /HOANG PHU GIA HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว** 

วนัทีส่าม ไชนา่ทาวน–์วดัเทยีนหาว–พเิศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาต-ิชอ้ปป้ิงตลาดเบนถนั          

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม พาทกุทา่นชมวถิชีวีติยา่นไชนา่ทาวนน์ าทา่นเทีย่ว
ชม วดัเทยีนหาว วัดจนีในเขตไชน่าทาวน์ทีส่รา้งอทุศิใหก้บัแมพ่ระผูคุ้ม้ครองชาวเรอืหรอืเทพี

เทยีนหาว โดยชาวเวยีดนามเชือ่วา่เทพอีงคช์ว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอนัตรายจากมหาสมทุร 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัพเิศษ !!! แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ PALACE SAIGON  

น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเบนถนั สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2457 บนพืน้ทีป่ระมาณ 1 ตารางกโิลเมตร ซึง่

มหีอนาฬกิาอยูด่า้นหนา้เป็นสญัลักษณ์ ตลาดแหง่นีไ้ดรั้บความนยิมอยา่งมากทัง้จากคนพืน้เมอืง
และนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ เป็นตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญ ่ เพราะมสีนิคา้จ าหน่ายมากมาย ตัง้แต ่
รองเทา้ ครสิตัล กระเป๋า เสือ้ผา้ กางเกงยนีส ์ กระเป๋าเดนิทาง เป้ นาฬกิา ของทีร่ะลกึ อาหาร 

เครือ่งเทศ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งส าอาง ของทีร่ะลกึ สิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ ผลไมต้ามฤดกูาล 
อาหารสด และดอกไม ้จนไปถงึสนิคา้งานหัตกรรมพืน้บา้น สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนิ Tan Son 
Nhat 

20.05 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่ DD 3219 
21.55 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 
 
อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

2 – 4 ตลุาคม 58 9,900 9,900 9,900 3,500 

16 – 18 ตลุาคม 58 9,900 9,900 9,900 3,500 

23 – 25 ตลุาคม 58 10,900 10,900 10,900 3,500 

6 – 8 พฤศจกิายน 58 9,900 9,900 9,900 3,500 

20 – 22 พฤศจกิายน 58 9,900 9,900 9,900 3,500 

27 – 29 พฤศจกิายน 58 9,900 9,900 9,900 3,500 

4 – 6 ธนัวาคม 58 10,900 10,900 10,900 3,500 

11 – 13 ธนัวาคม 58 10,900 10,900 10,900 3,500 

30 ธนัวาคม 58 – 1 มกราคม 59 11,900 11,900 11,900 3,500 

31 ธนัวาคม 58  - 2 มกราคม 59 11,900 11,900 11,900 3,500 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 
- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื  
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 
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 - คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอุบตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
- คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
- ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 
- คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร ์
,ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,

การนดัหยดุงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถผูช้ว่ยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 400 บาท/คน ตลอดทรปิการเดนิทา 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่น
การเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรุณา
ช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด 
ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 
2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะ

ท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิ
หรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี       เจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ 
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ
เดนิทางไมค่รบตาม จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทั
ฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิ

ของทา่น 
5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
- บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
- หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไม่

รบัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยดุ
งาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื 

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุ
ภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อาจจะ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง
รายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุ
ทีเ่กดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการ

บนิ 
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- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ

ทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
- ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ
และไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 
- กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศ

หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า
หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่น

เอง** 
 

RESERVATON FORM 

 
 

Date : 

 

Name:  

 

Tel: MB: 

Address :   E-mail 

    

Tour Code:  Program :  

Airline:  Period: No of Room :  

Price: Pax : Adult : CHD wz Bed : 

DHD w/o Bed : 

Name of Passenger (ระบเุป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )  

NO Status Name Family Name Date of Birth Member No. 

      

      

      

      

      

 

Special  Request  
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