
 
สิงหาคม   ๒๕๕๙ 

 

เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมสมัมนาการศึกษาเคล่ือนท่ี คร้ังท่ี ๔๙ 
เรียน สมาชิกสมาคมแพทยท์หารแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    ก าหนดการประชุมสมัมนาการศึกษาเคล่ือนท่ี คร้ังท่ี ๔๙       จ านวน   ๑  ฉบบั 
   

ดว้ยสมาคมแพทยท์หารแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ก าหนดจดัประชุมสมัมนาการศึกษาเคล่ือนท่ี  คร้ังท่ี ๔๙  ณ  
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม ระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี ๒๐  – วนัจนัทร์ท่ี ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

๑.  การประชุมวชิาการ  ณ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม ในวนัเสาร์ ท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
               ๒. การทศันศึกษา   จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES สู่ สนามบินนครโฮจมินิห์ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ มุยเน่ โดยรถบสัปรับอากาศชมธรรมชาติวถีิชีวติท่ีเรียบง่ายของชาวเวยีดนาม ชม Fairy Stream ธารน ้ าสีแดง คลา้ยแกรนด์
แคนยอน ทะเลทรายมุ่ยเน่ (Red and White Sand Dune) ภูเขาทรายสีเหลืองทองอร่ามกวา้งไกลสุดสายตา นัง่รถจ๊ิบชมบรรยากาศ
ชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย เดินทางสู่เมืองดาลดั “ปารีสตะวนัออก” สมัผสัธรรมชาติท่ีสวยงามและความหนาวเยน็รวมถึง
สถาปัตยกรรมสมยัเก่าๆ ช้อปป้ิงตลาดกลางคืน วถีิคนทอ้งถ่ิน ชม Crazy house บา้นหนา้ตาแปลกประหลาด     วงัฤดูร้อนของกษัตริย์
เบ๋าได๋  นัง่กระเช้าไฟฟ้า ชมววิเมืองดาลดัและ ทะเลสาบเตวยีนลาม  นมสัการพระพทุธรูปท่ี วดัตรัคลาม  บนเนินเขาริม ทะเลสาบพารา
ไดซ์ เดินทางสู่ หุบเขาแห่งความรัก สมัผสัดอกไมเ้มืองหนาวเมืองดาลดั เดินทางกลบัสนามบินนครโฮจมินิห์โดยสายการบิน
ภายในประเทศ VIETNAM AIRLINES ชมอุโมงค์กจุ ีท่ีถูกใชเ้ป็นฐานของกองก าลงัชาวเวยีดนาม ชม พพิธิภณัฑ์สงคราม ไปรษณีย์กลาง 
ชอ้บป้ิงของท่ีระลึก และสินคา้พ้ืนเมืองท่ี ตลาดเบนถัน    การเดินทางและการบริการดว้ยความสะดวกสบายโดยเคร่ืองบินและรถบสัปรับ
อากาศตลอดการเดินทาง พกัในโรงแรมมาตรฐานระดบัส่ีดาวพร้อมทั้งอาหารทุกม้ือ     ส าหรับสมาชิกท่านท่ีมีความประสงคจ์ะกระจาย
รายไดใ้หค้นในทอ้งถ่ินภูมิภาคอาเซียนดว้ยกนั  สมาคมฯ เปิดโอกาสใหจ้บัจ่ายซ้ือ ท่ี ตลาดกลางคืนเมืองดาลดัและตลาดเบนถนั 

๓.  การนันทนาการ  ดนตรี   คาราโอเกะ   Welcome Dinner   
๔.  การเดนิทาง    เคร่ืองบิน และ รถบสัโดยสารปรับอากาศ 

 ๕.  ทีพ่กั 
 ๕.๑  SUNNY BEACH  HOTEL MUINE (หรือเทียบเท่า) 
 ๕.๒ LASAPINETTE  DALAT HOTEL (หรือเทียบเท่า) 
 ๕.๓ PALACE SAIGON HOTEL (หรือเทียบเท่า) 
 ๖.  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  รวม  ๑๓ ม้ือ 
               ๗.  ค่าใช้จ่าย  สมาชิกและครอบครัว (สามี/ภรรยา– บุตร–บิดา/มารดาของสมาชิก) ท่านละ  ๒๔,๔๐๐ บาท                      
ผู้ตดิตาม  ๒๔,๙๐๐ บาท (ผูติ้ดตามท่ีมีอายตุั้งแต่ ๓-๑๑ ปี  เตียงเสริมท่านละ  ๒๓,๙๐๐ บาท ไม่เสริมเตียง ๒๑,๙๐๐ บาท ) ประสงคจ์ะพกั
หอ้งเด่ียวจ่ายเพ่ิมท่านละ ๔,๙๐๐ บาท   
        ๘.  การตดิต่อสอบถามและส่ังจองทีน่ั่งพร้อมช าระเงนิ 

๘.๑  ส านักงานเลขาธิการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า ช้ัน ๒  
ถ.ราชวถิี เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๓๕๔-๗๕๙๒,๐-๒๗๖๓-๙๓๐๐ ต่อ ๙๓๗๙๓ คุณชวนพิศ  ล่ิวมงคล       
โทร.๐๘๑-๙๘๘-๔๔๑๔, ๐๘๕-๓๖๓-๙๖๗๗ 

๘.๒ พบ.   พนัเอก วเิชษฐ ์ รัตนจรัสโรจน์  โทร. ๐๘๙-๗๒๐-๐๙๐๙ 
๘.๓  พร.  นาวาเอกหญิง พิณทิพย ์ พนัธ์มีเกียรติ  โทร. ๐๘๑-๘๑๖-๙๓๖๗  

 นางสาว ชชัวรรณ  ไชยรัตน์   โทร. ๐-๒๔๗๕-๒๙๕๖ , ๐๘๙-๕๑๑-๑๕๘๗ 
 
 

               ๘.๔  พอ.  นาวาอากาศเอกหญิง ลลิตา   บูรณกาล  โทร. ๐๘๙-๘๑๑-๗๐๙๕ 
๘.๕  พต.  พลต ารวจตรี บุรี    รัตนสุวรรณ  โทร. ๐๘๑-๗๒๒-๐๑๐๓ 
   พนัต ารวจเอกพิมล  บ ารุง   โทร. ๐๘๑-๖๓๙-๓๔๗๓ 
๙. ข้อก าหนดอ่ืนๆ   



๙.๑   สมาคมฯ สงวนสิทธิในการจดัหอ้งพกั  ท่ีนัง่บนรถ และท่ีนัง่รับประทานอาหาร 
๙.๒  การช าระเงนิโอนเงนิทางธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า  

          บัญชีสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย เพ่ือการสัมมนาและวจิยั หมายเลข ๐๓๘-๒-๕๗๑๘๑-๘ 
         และส่งแฟ็กซ์ ส าเนาใบจ่ายเงนิที ่ โทรสาร. ๐-๒๓๕๔-๗๕๙๒ 

 ๙.๓   ก าหนดวนัรับจอง  ตั้งแตบ่ดัน้ีเป็นตน้ไป ถึงวนัท่ี  ๕ กนัยายน ๒๕๕๙ 
๙.๔  กรณีท่ีท่านสมาชิกไดจ้องไวแ้ลว้ แต่มีความจ าเป็นไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได ้สามารถยกเลิกการจองภายใน 
วนัท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยสมาคมฯ จะคืนเงินใหท้ั้งหมด หากยกเลิกการจองก่อน วนัท่ี ๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙   
สมาคมฯ จะคืนเงินให ้๕๐%  หากยกเลิกการจองหลงั วนัท่ี ๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  สมาคมฯ จะงดจ่ายเงินจองทั้งหมด 
๙.๕  สมาคมฯ จะจดัท าบตัรติดหนา้อก คู่มือการเดินทาง (รายละเอียดก าหนดการ รายการอาหาร และป้ายผกูกระเป๋าเดินทาง)  
แจกจ่ายใหผู้ไ้ปร่วมกิจกรรม โดยขอรับไดท่ี้ตวัแทนแต่ละเหล่าหรือเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ ตั้งแต่ วนัท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น
ตน้ไป 

 ๑๐.    ค าแนะน าเพิม่เตมิ 
  สมาคมฯ ไม่ก าหนดอายผุูเ้ดินทาง แต่ผูเ้ดินทางควรมีสุขภาพร่างกายแขง็แรงและสามารถช่วยเหลือตวัเองไดต้ลอดการ 
เดินทาง ส าหรับผูท่ี้มีโรคประจ าตวั ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากแพทยท่ี์ท่านท าการรักษาเป็นประจ า ก่อนการเดินทางดว้ย            
                          การประชุมสมัมนาการศึกษาเคล่ือนท่ีของสมาคมแพทยท์หารแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์  เป็นกิจกรรมก่ึง
วชิาการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสมาชิกแพทยส่ี์เหล่าและครอบครัว  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะไดรั้บทราบ
วทิยาการทางการแพทยใ์หม่ๆ ความรู้ทางดา้นภูมิศาสตร์  ประวติัศาสตร์  ศิลปวฒันธรรม ประเพณีในทอ้งถ่ิน  สถานการณ์เศรษฐกิจ
สงัคม  เสน้ทางคมนาคมในพ้ืนท่ี โดยการบริการอยา่งมีคุณภาพของสมาคมฯ ภายใตน้โยบาย “ สะดวก สบาย ไดส้าระ ปลอดภยั ”  และ
ท่านสมาชิกจะไดมี้โอกาสร่วมในกิจกรรมสาธารณกศุล สาธารณประโยชน์ของสมาคมฯ ในระหวา่งการสมัมนาการศึกษาเคล่ือนท่ีน้ีดว้ย 
สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านและผูท่ี้สนใจกรุณาติดต่อส ารองท่ีนัง่ และช าระเงินไดต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป   
           จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
        พลตรี 
                       ( วสุิทธ์ิ  ศรีจนัทราพนัธ์ุ ) 
                เลขาธิการสมาคมแพทยท์หารแห่งประเทศไทย   
                                       ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการสัมมนาเคล่ือนที ่คร้ังที ่49 ประจ าปี 2559  

วนัพฤหัสบด ีที ่20 ตลุาคม 2559           กรุงเทพฯ – โฮจมินิห์ - มุยเน่ 

0830 ผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  สายการบนิเวยีดนามแอร์
ไลน์  เคาเตอร์ L  ประตุ 5-6  พบเจา้หนา้ท่ีฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

1120 เหิรฟ้าสู่ มหานครโฮจมินิห์  โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เทีย่วบินที ่VN 600   
1250 ถึง สนามบินนครโฮจมินิห์  รับสมัภาระเดินทาง  
1400 ออกเดินทางสู่ มุยเน่ จงัหวดัฟานเทียด (Phan Thiet) ระยะทาง 250 ก.ม. (ใชเ้วลาประมาณ 4.30 ชม.)  บริการ

อาหาร SET BOX บนรถ (1) ระหวา่งทางชมธรรมชาติ วถีิชีวติของชาวเวยีดนาม  ท่ีประกอบอาชีพท าไร่ท าสวน  เป็น
วถิิชีวติท่ีเรียบง่าย    

1900  อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (2) VIET NAM HOME   หลงัอาหาร เช็คอินทเ์ขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที ่ SUNNYBEACH  HOTEL MUINE   หรือเทยีบเท่า  พกัผ่อนตามอธัยาศัย 
 

วนัศุกร์ ที ่21 ตุลาคม 2559                    มุยเน่ – Fairy Steam - ทะเลทรายมุยเน่ Red and White – ดาลดั - ช้อปป้ิง 

0700  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั (3) 
0800 ออกเดินทางไปชม Fairy Stream คลา้ยๆ แกรนดแ์คนยอน ซ่ึงเป็นธารน ้ าสีแดงอนัเกิดจากธรรมชาติเป็นผูส้ร้าง เดิน

ชมทศันียภาพของชั้นดิน สูงลดหลัน่กนัไปสลบักบัสีสนัของดินทรายอยา่งสวยงามชายหาดท่ีเงียบสงบ  น าท่านเดิน
ผา่นธารน ้ า แนะน าให้ใส่รองเท้าแตะ หรือ รองเท้ารัดส้น  และสวมกางเกงขาส้ัน หรือแบบทีพ่บัขากางเกงได้
ง่าย  ต่อจากนั้นน าท่านไป ทะเลทรายมุ่ยเน่ (Red and White Sand Dune) ภูเขาทรายสีเหลืองทองอร่ามกวา้งไกลสุด
สายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทรายชมววิทิวทศัน์ ท่ามกลางทะเลทรายขาว และท่าน
สามารถเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย  พเิศษ!! รวมค่านั่งรถจิบ๊ขึน้ไปดูบนยอดภูเขาทะเลทราย 5-6 ท่าน/1 คนั ไม่
เสียเวลาเดนิ )  

1200  อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) CANH BUOM VANG  
1300 ออกเดินทางสู่ เมืองดาลดั ระยะทาง 180 ก.ม. (ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชม.)  
1730 ถึง ดาลดั  เมืองท่ีถูกกล่าวขานวา่เป็น “ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่งดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก“ 
1800  อาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (5) HUONG RUNG  
1900  ช้อปป้ิงตลาดดาลดั ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือกนัหนาว, ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสด และแหง้, 

ผกันานาชนิด, ขนมพ้ืนเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้  
2000  ไดเ้วลานดัหมายน าคณะเดินทางสู่ท่ีพกั 
2030  ถึงโรงแรม เช็คอินทเ์ขา้ท่ีพกั  
พกัที ่ LASAPINETTE  DALAT HOTEL   หรือเทยีบเท่า  พกัผ่อนตามอธัยาศัย 
 

วนัเสาร์ ที ่22 ตุลาคม 2559                    ดาลดั - Crazy house – พระราชวงัฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ชมววิเมืองดาลดั – ทะเลสาบ 
                                                               เตวยีนลาม – วดัตรัคลาม – ทะเลสาบพาราไดซ์ – น า้ตกดาลดั – หุบเขาแห่งความรัก 
                                                              สวนดอกไม้เมืองดาลดั – เข้าทีพ่กั – ประชุมสัมมนา – ไนท์ ปาร์ตี ้คาราโอเกะ 

0700  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั (6) 
0800 ชม Crazy house บา้นหนา้ตาแปลกประหลาดแต่น่าสนใจยิง่นกั จากนั้นน าท่านชม วงัฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ 

ภายในจะประกอบไปดว้ยหอ้งนอนของพระองค ์ พระมเหสีหลายองค ์ พระโอรส พระธิดา หอ้งท างาน และ
หอ้งนัง่เล่น ภายในสามารถถ่ายรูปโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ยกเวน้ท่านท่ีสนใจ ถ่ายรูป โดยใส่ชุดเป็นกษตัริยแ์ละพระ
มเหสี (ค่าถ่ายรูปใบละ 20,000-30,000 ด่อง) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีเพ่ือนัง่ กระเช้าไฟฟ้า ข้ึน ชมทวิทศัน์ที่
สวยงามของดาลดัจากมุมสูง ส าหรับกระเชา้ไฟฟ้าแห่งน้ี เป็นระบบกระเชา้ท่ีทนัสมยัท่ีสุดของประเทศเวยีดนาม และ
มีความปลอดภยัสูง ใหท่้านไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบเตวยีนลาม ซ่ึงแวดลอ้มไปดว้ยทิวสน และพรรณไมเ้รียง



รายบนเนินเขา ท่ามกลางอากาศเยน็สบาย และบรรยากาศอนัแสนโรแมนติค จากนั้นน าท่านนมสัการพระพทุธรูปท่ี 
วดัตรัคลาม (Truc Lam Monastery) ซ่ึงสร้างข้ึนบนเนินเขา  ท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบอนักวา้งใหญ่ เรียกวา่ 
ทะเลสาบพาราไดซ์ อิสระถ่ายภาพความประทบัใจ สมัผสับรรยากาศรอบๆ เตม็ไปดว้ยดอกไมเ้มืองหนาว  ชมน า้ตก 
Datalla Water Fall  น ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดในดาลดั สนุกกบัการนั่งรถราง (รวมค่ารถรางแล้ว) ลงไปดูน ้ าตก เพื่อความ
ต่ืนเตน้ประทบัใจ  

1200  อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) NHA TOI  
1300 ชม หุบเขาแห่งความรัก  ซ่ึงเคยเป็นผืนป่าท่ีจกัรพรรดิเบ๋าได๋ เคยทรงเขา้มาล่าสตัวใ์นสมยัก่อน เป็นหุบเขาท่ีมี

ทะเลสาบอยูต่รงกลาง ลอ้มรอบดว้ยเนินเขาเต้ียๆ ท่ีปกคลุมดว้ยตน้สน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลดั 
สมัผสัดอกไมเ้มืองหนาว ท่ีอวดโฉม รูปทรง และสีสนัแปลกตา ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุมาจากยโุรปเสียส่วนใหญ่... สมควร
แก่เวลาเดินทางกลบัท่ีพกั  

1700 พร้อมกนั ณ ห้องจดัเลีย้งของโรงแรม เพ่ือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาตามวตัถุประสงค์  
1900  อาหารค า่ ณ ห้องจดัเลีย้งของโรงแรม (8)  
 ร่วมสร้างสรรคห์รรษา ไนท์ ปาร์ตี ้คาราโอเกะ กบับรรยากาศแห่งมิตรภาพ รอยยิม้ และเสียงหวัเราะ ตลอดค ่าคืนแห่ง

ความสุข... 
2200 พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
พกัที ่ LASAPINETTE  DALAT HOTEL   หรือเทยีบเท่า   
 

วนัอาทติย์ ที ่23 ตุลาคม 2559               ดาลดั – โฮจมินิห์ - อุโมงค์กจุ ี– โฮจมินิห์ - ล่องเรือแม่น า้ไซง่อน 

0500   อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั (9) 
0530  พร้อมออกเดินทางสู่ สนามบินดาลดั 
0600  ถึง สนามบินดาลดั เช็คอินเท่ียวบินภายในประเทศ 
0800  เหิรฟ้าสู่ โฮจมินิห์ โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เทีย่วบินที ่ VN 1381  
0845  เดินทางถึง สนามบนินครโฮจมินิห์ รับสมัภาระเดินทาง 
1000 ชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถห์ลงัคาสูงท่ีสร้างในสมยัท่ีเวยีดนามยงัอยูใ่นอาณานิคมของฝร่ังเศส โดยสร้างเพ่ือให้

เป็นโบสถป์ระจ าเมืองไซ่ง่อน และไดส้ร้างตามตน้แบบของประเทศฝร่ังเศส  
1200  อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (10) SAI GON 3  

1430 ชมอุโมงค์กจุ ี เป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียว ท่ีเดินทางมาเท่ียวชมนครโฮจิมินห์เป็นอยา่งมาก แม้
กระทั้งผูน้ าระดบัชาติหลายประเทศก็มาเท่ียวดูเช่นกนั กลุ่มอุโมงคก์จีุมีสองแห่ง ซ่ึงไดท้ าการขดุมาตั้งแต่ในสมยัชาว
เวยีดนามต่อสูก้บัฝร่ังเศสผูรุ้กราน (ปี พ.ศ. 2491) โดยช่วงนั้นอุโมงคฯ์ มีความยาวแค่ 17 กิโลเมตรเท่านั้นเอง แต่มาถึง
ปี พ.ศ 2503 ก็ไดท้ าการขยายข้ึนมายาว 200 กวา่กิโลเมตร อุโมงคก์จีุไดถู้กใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยั ท่ีประชุม และเป็นฐาน
ทพัของกองก าลงัติดอาวธุชาวเวยีดนามต่อสูก้บัศตัรูผูรุ้กราน ในอุโมงคฯ์ แห่งน้ีไดแ้บ่งออกเป็นหลายชั้นดว้ยกนั 
ภายในแต่ละชั้นก็แบ่งออกเป็นหลายสายและมีการเช่ือมต่อกนัไดอ้ยา่งดี  ชั้นท่ีอยูลึ่กท่ีสุด ประมาณ 8 – 10 เมตร  

1630 เดินทางกลบั นครโฮจมินิห์  
1800 เขา้สู่ท่ีพกั PALACE SAIGON HOTEL  พกัผอ่นรอเวลานดัหมาย...  
1900 ออกเดินทางท่าเรือ 
2000   อาหารค า่บนเรือ (11) พร้อมล่องเรือชมความงามยามราตรีฝ่ังแม่น ้ าไซ่ง่อน  
2100  สมควรแก่เวลา.เดินทางกลบัท่ีพกั 
พกัที ่ PALACE SAIGON HOTEL  หรือเทยีบเท่า  พกัผ่อนตามอธัยาศัย 
 
 
 
 



วนัจนัทร์ ที ่24 ตุลาคม 2559                 โฮจมินิห์ – พพิธิภณัฑ์สงคราม - ไปรษณีย์กลาง – ช้อปป้ิง - สนามบิน - กรุงเทพฯ 

เช้า   อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั (12) 
0900 เช็คเอา้ทจ์ากท่ีพกั พร้อมออกเดินทางเพื่อเขา้ชม พพิธิภณัฑ์สงคราม (War Museum) ชมเร่ืองราวประวติัศาสตร์

สงคราม และอาวธุปืน ระเบิด และเคร่ืองบินรบ ฯลฯ ภายในอาคารของพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงเคร่ืองมือการรบ และอาวธุ
ยทุโธปกรณ์ต่างๆ ในสมยัสงครามเวยีดนามมีทั้งของจีน สหรัฐอเมริกา พร้อมภาพถ่ายท่ีถ่ายทอดความรู้สึกท่ีเก่ียวกบั
การปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเน้ือของชาวเวยีดนามหลายอยา่งชดัเจน และน าคณะเท่ียวชม ไปรษณีย์กลาง ซ่ึง
ถูกสร้างข้ึนอยา่งวจิิตรตระการตา 

1130  อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (13) HOA TULIP  
1230  ชอ้บป้ิง ตลาดเบนถนั ศูนยร์วมสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึก และสินคา้พ้ืนเมือง อาทิ เคร่ืองเทศ และอาหารแหง้ หมูยอ 

ผกัผลไมส้ด ไมแ้กะสลกั เรือส าเภาไมแ้ละผา้ปักนานาชนิด เพื่อเป็นของฝากคนท่ีรักทางบา้น จนไดเ้วลานดัหมาย...  
1400 เดินทางไป สนามบินนานาชาตเิตนิเซินเญิต้  
1430 ถึง สนามบิน ผา่นขั้นตอนการเช็คอินเพ่ือเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
1700   เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เทีย่วบินที ่ VN 603 
1830   ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ และประทบัใจ   

 
ค าแนะน าในการเดนิทาง 

 ๑  เตรียมเส้ือท่ีกนัไดท้ั้งแดด ลม และฝน  
               ๒   ยาหรือเวชภณัฑป์ระจ าตวัอยา่ลืมน าติดไปดว้ย 
               ๓   แวน่กนัแดด ครีมกนัแดด ร่ม หรือหมวก 
 ๔ รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย  
               ๕    กรณีตกลงเดินทางขอใหส่้งมอบส าเนาหนงัสือเดินทางแก่เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ ในวนัจอง 
 ๖ หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ ๖ เดือน (นบัถึงวนัเดินทาง) โดยใหส่้งมอบแก่เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ  
  ไม่เกินวนัท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   
 ๗ กรุณาเตรียมบตัรประชาชน (ไม่ใช่บตัรขา้ราชการ) ติดตวัเพ่ือแสดงแก่เจา้หนา้ท่ีเม่ือร้องขอ 
 ๘ ส่ิงของท่ีน่าซ้ือของเวยีดนาม ชุดประจ าชาติ “อ๋าวหญ๋าย”, ผา้ไหม, งานแกะสลกัไม,้ ภาพวาด, สินคา้พ้ืนเมืองและของท่ี
ระลึกต่างๆ // สกลุเงินเวยีดนาม อตัราแลกเปล่ียน เวยีดนามเรียกวา่ “ด่อง” 580 ด่อง ประมาณ 1 บาท ** เพื่อความสะดวกในการ
แลกเปล่ียนเงินตรา ท่านสามารถน าเงินไทยติดตวัไปเพ่ือแลกเงินด่องไดท่ี้ไกดท์อ้งถ่ิน ** และบางร้านคา้สามารถ ซ้ือ-ขาย เป็นเงินไทยได ้
(กรณีซ้ือสินคา้สกลุเงินไทย สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะแบงค ์แม่คา้จะไม่รับเงินเหรียญของไทย) 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
- ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นประหยดั   กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ 
- ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ภายในประเทศ ชั้นประหยดั ดาลดั – โฮจิมินห์  (ตามโปรแกรมระบุ)  
- ค่ารถบสัปรับอากาศ ตามรายการท่ีระบุ  
- ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามรายการท่ีระบุ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตขุองสายการบิน  
- ค่า FUEL SURCHARGE 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ    
- ค่าภาษีสนามบินขาออกของแตล่ะประเทศ 
- ค่าน าเท่ียว ตามรายการระบุ  
- ค่าเช่าสถานท่ีจดังานเล้ียง + เคร่ืองด่ืมซอฟดร้ิง  
- ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้  านาญงาน 
- ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 

 - ค่าประกนัอุบติัเหตตุามกรรมธรรมป์ระกนัภยัแบบหมู่คณะ  (วงเงินท่านละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 



(คุม้ครองตามเบ้ียประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพการเดินทางต่างประเทศ รายเท่ียวและรายปี ส าหรับเดินทางในเอเซีย  ทั้งน้ี
เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
: กรณีผูเ้อาประกนัอายเุกิน ๗๕ ปี ราคาเบ้ียประกนัจะเพ่ิมเป็นอีก ๑ เท่า 
: เด็กอายตุ  ่ากวา่ ๑๒ ปี ตอ้งท าประกนัพร้อมผูป้กครอง (ผูป้กครองตอ้งท าประกนัแผนเดียวกบัเด็ก หรือแผนประกนัท่ีสูงกวา่) 
: เด็กอายตุ  ่ากวา่ ๖ เดือน ไม่สามารถท าประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพการเดินทางต่างประเทศน้ีได ้

(****ท่านท่ีตอ้งการประกนัสุขภาพระหวา่งการเดินทาง ๕ วนั  จ่ายเพ่ิม ๒๔๐ บาท และกรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯล่วงหนา้ดว้ย****) 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ / 
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน ้าหนกัเกิน ๓๐ กก. / ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗ % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ๓%   
**ในกรณีท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซองปกไม่ตอ้งแนบมา เพ่ือป้องกนัการสูญหายถา้แนบมาแลว้สูญหายทางสมาคมฯ  จะไม่รับผดิชอบ
ในทุกกรณี ** 


