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ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ อโุมงค์กู๋จ ีหวุงเต่า 3 วัน 2 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 2 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ตื่นเต้นตื่นตากับ

ลอดอุโมงค์ทดสอบท่ีกู๋จี
นัง่กระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขาเมืองหวุงเต่า
ล่องเรอื ยามค่ำคืนกลางแม่น้ำไซ่ง่อน

ประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์สงครามเชื้ อชาติ
พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์ เบ๋าได๋

เยี่ยมชม

วัดปลาวาฬ วัดสถาปัตยกรรมแบบจีน 
ไปรษณย์ีกลางเวียดนาม 
โบสถ์นอร์ทเทอดาม

สนุกสนาน ชิลชิล

หาดถุยหว่ัน หาดสวยเมืองหวุงเต่า

ช้อปสบายๆ

ตลาดเบนถัน

 ราคา

จำนวนคนเดินทาง / พักระดับ 4 * Deluxe ราคา/คน

เดินทาง  2  คน 13,500.-



เดินทาง  3  คน 11,500.-

เดินทาง  4 - 5  คน 10,500.-

เดินทาง  6 - 7  คน 8,900.-

เดินทาง  8 - 9  คน 8,500.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,900.-

จำนวนคนเดินทาง / พักระดับ 4 * Deluxe ราคา/คน

หมายเหตุ :
- ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - นครโฮจิมินห์ - หวุงเต่า

การเดินทาง ช่วงเช้า  
05:00  พร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

07:45  เหนิฟ้าสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD650
    
09:15  เดินทางถึงสนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์
ไกด์พร้อมต้อนรับท่านท่ีสนามบิน หลังจากน้ันเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

ช่วงบ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองตากอากาศหวุงเต่า

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
ชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งจัดแสดงเครือ่งมือการรบและภาพถ่ายการปกป้องประเทศ
การเสียสละเลือดเนื้ อของชาวเวียดนาม  
   
ช่วงบ่าย        
ชม วัดปลาวาฬ วัดท่ีออกแบบสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน
ซึ่งสร้างโดยกลุ่มชาวเรอืและชาวประมงท่ีให้ความเคารพนับถือปลาวาฬ
ซึ่งจะคอยปกป้องและคุ้ มครองชาวเรอืให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ
            
ชม พระอาทิตย์ตกดิน ท่ีบรเิวณประดิษฐานรปูป้ันพระเยซู
ซึ่งต้ังอยู่บนเนนิเขา ตรงจุดสูงสุดจะมองเหน็วิวเมืองหวุงเต่า
และชายหาดอย่างสวยงามในแบบพาโนราม่า 360 องศา ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  

อาหาร มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร 

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก โรงแรม Grand Vunr Tau Hotel ระดับ 4 ดาว Deluxe หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 2
หวุงเต่า ทัวร์ - นครโฮจิมินห์ - ล่องเรอืรับประทานอาหารค่ำ



การเดินทาง ช่วงเช้า   
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตหวุงเต่า

ช่วงบ่าย   
เดินทางกลับจากหวุงเต่ายังกรงุโฮจิมินห์ ระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า 
นำท่านสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขาเมืองหวุงเต่า ซึ่งลานด้านบนเขาน้ัน เปิดสวนสนกุ และมีเครือ่งเล่นนานาชนดิ ท่านสามารถนัง่รถม้าชมบรเิวณโดยรอบ
มีโรงภาพยนต์ฉายหนัง 5 มิติให้ท่านได้ผจญภัยแบบสนกุสนาน พร้อมเล่นเครือ่งเล่นตามอัธยาศัย

ชมพระราชวังฤดูร้อน ของกษัตรย์ิเบ๋าได๋กษัตรย์ิองค์สุดท้ายของเวียดนาม
           
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดศรศีากยมุนซึี่งเป็นท่ีเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนกิชนในเวียดนามให้ท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมภายในวัด 

ชมความงามของ หาดถุ่ยวัน (Thuy Van) ซึ่งเป็นหาดท่ีมีความงดงาม,มีความยาว 7 กิโลเมตร ไปตามชายฝั่งทะเลตะวันออก
   
ช่วงบ่าย        
เดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์หรอืชื่อเดิมว่าไซ่ง่อนเมืองเอกของเวียดนามตอนใต้ เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจชมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ คนท่ีขวักไขว่
จักรยานยนต์ว่ิงอยู่ตามท้องถนนมากท่ีสุดในโลก 
           
ชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดี สถานท่ีสำคัญอีกแหง่หนึง่ท่ีใช้เป็นกองบัญชาการทหาร สถานท่ีประชุมผู้ นำคนสำคัญ และนำชมห้องบัญชาการลับต่างๆ
ภายในทำเนยีบ
           
ชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม
โบสถ์หลังคาสูงท่ีสร้างในสมัยท่ีเวียดนามยังอยู่ในอาณานคิมของฝรัง่เศสโดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรัง่เศส

ชมไปรษณีย์กลาง ซึ่งถูกสร้างข้ึนอย่างวิจิตรตระการตา          

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร 

มื้ อเย็น 
ลงเรอืสำราญพร้อมบรกิารอาหารค่ำบนเรอื ล่องเรอืชมบรรยากาศยามค่ำคืนเคล้าคลอเสียงดนตร ี

ท่ีพัก โรงแรม Eden Star Hotel ระดับ 4 ดาว Deluxe หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 2
หวุงเต่า ทัวร์ - นครโฮจิมินห์ - ล่องเรอืรับประทานอาหารค่ำ

วันท่ี 3
อโุมงค์กู๋จี - นครโฮจิมินห์ - สนามบิน

การเดินทาง ช่วงเช้า 
เดินทางสู่เมืองกู๋จี

ช่วงบ่าย    
16:00 ได้เวลานัดหมายเดินทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

18:00  เดินทางกลับ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD655

19:25  กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

https://www.edenstarsaigonhotel.com/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
อุโมงค์กู๋จี  เป็นเครอืข่ายอุโมงค์ใต้ดินท่ีเชื่อมถึงกันในอำเภอกู๋จี ในไซ่ง่อน
และเป็นส่วนหนึง่ของเครอืข่ายอุโมงค์ขนาดใหญ่ท่ีเชื่อมต่อพื้ นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ
อุโมงค์กู๋จีเป็นท่ีต้ังของการทัพหลายคร้ังระหว่างสงครามเวียดนาม
และเป็นฐานปฏิบัติการของเวียดกง เม่ือคร้ังการรกุเทศกาลตรษุญวนในปี ค.ศ.1968

อุโมงค์ ดังกล่าวถูกใช้โดยกองโจรเวียดกงเป็นจุดซ่อนตัวระหว่างการปะทะ
เช่นเดียวกับเป็นเส้นทางสื่อสารและเสบียง โรงพยาบาล
สถานท่ีเก็บอาหารและอาวุธและท่ีพักอาศัยของนักสู้ กองโจรจำนวนมาก
ระบบอุโมงค์ดังกล่าวมีความสำคัญอย่างย่ิงต่อเวียดกงในการต่อสู้ กับทหารสหรัฐ
จนกระท่ังสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในท่ีสุด

ปัจจุบันมีการเปิดสมรภูมิเลือดแหง่นี้ ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
โดยมีเจ้าหน้าท่ีพาเดินไปยังจุดสำคัญและสามารถมุดลงไปถึงช้ันสามของอุโมงค์
เส้นทางคดเคี้ ยวและมืดมาก แม้ว่าจะมีการปรับปรงุให้สว่างข้ึน
ส่วนบรเิวณโดยรอบของอุโมงค์แหง่นี้  ยังคงเหลือซากแหง่สงคราม อาทิ รถถัง เครือ่งบิน
วัตถุระเบิด และหลุมระเบิดขนาดใหญ่

ช่วงบ่าย
อิสระผ่อนคลายกับการช้อปป้ิง ณ ตลาดเบนถัน
ตลาดพื้ นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ ท่านสามาของท่ีระลึกและสินค้าพื้ นเมือง อาทิ
เครือ่งเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรอืสำเภาไม้และผ้าปักนานาชนดิ 

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร 

วันท่ี 3
อโุมงค์กู๋จี - นครโฮจิมินห์ - สนามบิน

(เงื่อนไข)
ราคานี้ รวม

โรงแรมท่ีพัก โฮจิมินห์ซิตี้  1 คืน, หวุงเต่า 1 คืน 
ค่าอาหารเช้า 2 ม้ือ อาหารกลางวัน 3 ม้ือ อาหารเย็น 2 ม้ือ (จีนและเวียดนาม)
ค่าไกด์ท้องถิ่นภาษาไทย หรอืภาษาอังกฤษ
ค่ารถรับ - ส่งสนามบิน  
รายการทัวร์ตลอดรายการอัตราค่าเข้าชมสถานท่ีท่ีระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000.-บาท
(วงเงินคุ้ มครองบุคคลอายุต้ังแต่ 15 - 75 ปี / สำหรับผู้ ท่ีอายุไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีระบุ
จะได้ความคุ้ มครองเป็นครึง่หนึง่ของเงินคุ้ มครองท่ีระบุ)
ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าบรกิาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีไม่ระบุไว้ในรายการ
ค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ ไป - กลับ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

ราคาสำหรับเด็ก

เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ คิด 10 %  
เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 %



หมายเหตุ:

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้
เม่ือเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณท่ีีสูญหาย
สูญเสียหรอืได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนอืความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ สุดวิสัยบางประการ เช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
เนือ่งจากรายการทัวร์นี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธ ิ์การใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรอื
ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เม่ือท่านได้ชำระเงินมัดจำหรอื ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ
หรอืชำระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 
กำหนดการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ท้ังนี้ ทางบรษัิทฯ จะยึดถือผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้ เดินทางเป็นสำคัญ 
ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณท่ีีท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง
โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเวียดนามเนือ่งจากรายการทัวร์นี้ เป็นแบบเหมา จ่ายเบ็ดเสรจ็
หากท่านสละสิทธ ิ์การใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณใีดก็ตาม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี

� รูปภาพ

 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/vietnam/496
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