กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
xx.xx น.
xx.xx น.
xx.xx น.

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ - โฮจิมนิ ห์

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น.....ประตูท.ี่ ....เคำน์ เตอร์ .....สำยกำรบิน...........
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทำงสู่ มหำนครโฮจิมินห์ โดยเทีย่ วบินที.่ ...........
คณะเดินทางถึง มหานครโฮจิมินห์ หลังจากนาท่านผ่านพิธีการทางศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านชม โบสถ์
นอร์ ทเทรอดำม (Notre Dame Cathedral) เป็ นโบสถ์ที่ได้รับการยกย่องว่างงดงามที่สุดแห่ งหนึ่ งในประเทศ
เวียดนาม ลักษณะของตัวโบสถ์เป็ นรู ปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยูด่ า้ นหน้าสู ง 40 เมตร
เป็ นเอกลักษณ์ที่แสนสง่างามของโบสถ์แห่ งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้ นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็ นสง่าของพระ
แม่มารี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม กรมไปรษณีย์กลำง (Central Post office) ได้รับการออกแบบและ
ก่อสร้ างในสไตล์ฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2439 แล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2444 ซึ่ งที่นี่
ยังเป็ นไปรษณี ยท์ ี่ ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มี ความโอ่โถงและอ่อนช้อยทว่า
มั่น คง จนท าให้ นั ก ออกแบบมากมายต้อ งมาศึ ก ษาเรี ยนรู ้ เ กี่ ย วกับ การ
ออกแบบตกแต่ง อาคารแห่ ง นี้ จากนั้นให้ท่ านถ่ า ยรู ปคู่ กบั รู ปปั้ นท่ ำนโฮจิ
มินห์ (Ho chi Minh Monument) กับ เด็ก ๆ ด้านหน้าศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ จัตุรัสโฮจิมินห์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(1)

(2)

วัดเทียนหำว – กู๋จี – อุโมงค์ ก๋จู ี – ล่องเรือแม่ นำ้ ไซง่ อน – โฮจิมนิ ห์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม ย่ำนไชน่ ำทำวน์ ชมชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนในประเทศเวียดนามและชม วัดเทียนหำว
วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กบั แม่พระผูค้ ุม้ ครองชาวเรื อหรื อเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุง้

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์น้ ี มีกอ้ นเมฆเป็ นพาหนะเพื่อช่วยคุม้ ครองผูค้ นให้รอด
พ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง นาท่านนมัสการเจ้าแม่เทียนหาวด้วยธู ปวงซึ่ งเมื่อจุดแล้วสามารถอยู่
ได้ถึง 7 วัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ อาเภอกู๋จี เพื่อชม อุโมงค์ ก๋ ูจี (Cu Chi Tunnel) เป็ นเสมือนที่มนั่ สุ ดท้ายของพวกเวียดกงใช้
เป็ น ที่ บ ญ
ั ชาการรบ ที่ อยู่ โรงพยาบาล และหมู่บ ้า นใต้ดิน เป็ นสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ท า
ให้เวีย ดกงได้รับ ชัย ชนะ ส าหรั บ โครงข่ าย ใต้ดินแห่ ง นี้ มี ค วามยาวกว่า 200
กิโลเมตร เป็ นสมรภูมิรบพื้นที่น่ากลัวที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของสงครามเวียดนาม
เพราะโดนทั้ง สารเคมี และสารพิ ษ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ พ่ น ลงไปภายในอุ โ มงค์
โดยเฉพาะฝนเหลื องที่ ทหารอเมริ กนั นามาเพื่อโปรยและกาจัดต้นไม้และป่ าไม้ กลายเป็ นพื้นที่ โล่ งเตี ย น
เพื่อที่จะได้เห็นตัวฝ่ ายตรงข้ามได้ง่าย เป็ นสาเหตุให้พวกเวียดกงต้องลงไปบัญชาการรบภายในอุโมงค์
รับประทำนอำหำรค่ำ พร้ อมล่องเรือชมควำมงำมของแม่ นำ้ ไซง่ อน
นำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

xx.xx น.
xx.xx น.

(3)

พิพธิ ภัณฑ์ สงครำม – ทำเนียบประธำนำธิบดี – ช้ อปปิ้ ง –
ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ สงครำม (War Museum) สัมผัสบรรยากาศของชีวติ ชาวเวียดนามให้ภาวะสงคราม ซึ่ ง
ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมรู ปถ่ายของสงคราม บาดแผล และความ
เจ็บ ปวดของชาวเวีย ดนามที่ ต้องมี ชี วิตอยู่ท่า มกลางกระสุ นปื นและ
ชีวติ ที่ตอ้ งหลบ ๆ ซ่อน มาตลอดเวลานับสิ บ ๆ ปี ภายในพิพิธภัณฑ์จะ
มี อ าวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นสมัย สงครามมากมาย ชม ท ำเนี ย บ
ประธำนำธิ บ ดี (Reunification
Hall) เป็ นท าเนี ย บของอดี ต
ประธานาธิ บดี เวียดนามใต้ และเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ อาคารทันสมัยหลังใหญ่แห่ งนี้ รายรอบด้วยสวนขนาด
ใหญ่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณที่เคยเป็ นทาเนี ยบของผูว้ า่ การชาวฝรั่งเศสที่เรี ยกว่า ทาเนี ยบโนโรดม ซึ่ งมีอายุยอ้ นหลังไป
ถึงปี พ.ศ.2411 หลังจากที่ขอ้ ตกลงเจนีวา นาจุดจบมาสู่ การยึดครองของฝรั่งเศส
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
อิสระ ช้อปปิ้ งที่ ตลำดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุ กพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้า
ของฝาก ของที่ระลึก และสิ นค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่ องเทศและอาหารแห้ง, ผักและผลไม้สด, ไม้แกะสลัก, เรื อ
สาเภาไม้และผ้าปั กนานาชนิ ดในราคาย่อมเยา แล้วมีเวลานาท่านเลื อกซื้ อเรื อสำเภำ สัญลักษณ์ที่สาคัญของ
ประเทศเวียดนาม ชมสิ นค้าและเลือกซื้ อเรื อราคาถูกไว้เป็ นที่ระลึก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน.........เทีย่ วบินที.่ .....
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์

