
 
  

 

รหัสทัวร BID1901159 
ทัวรเวียดนามใต เกาะฟูโกวก 3 วัน 2 คืน (PG) 
เจดียโฮโกวก   วัดดิงชาว   หมูบานชาวประมงฮามนิง   ดําน้ําต้ืนเกาะฮอมดํา 
ตลาดกลางคืนดิงเกา   เกาะฟูโกวก 
 

 



 
  

 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – ฟูโกวก – นั่งกระเชาชมวิวเกาะฟูโกวก – ตลาดกลางคืนดิงเกา  ไ 

(-/-/เย็น) 
08.30 น. พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคานเตอร  F สายการบิน

บางกอกแอรเวย Bangkok Airway (PG) 
โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

11.30 น. ออกเดินทางสู เกาะฟูโกวก โดยเที่ยวบิน PG 991 ** บริการอาหารรอนและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง** 

13.15 น. เดินทางถึง สนามบินฟูโกวก ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปน
ทีเ่รียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย)  

 เกาะฟูโกวก เปนเกาะที่ใหญที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยูในอาวไทย โดยอยูในพื้นที่
ของจังหวัดเกียงซาง พื้นที่  574 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยูถาวร 
85,000 คน เขตการปกครองของเกาะฟูโกวกน้ัน 
ประกอบดวยเกาะใหญและเล็กนอยอีก 21 เกาะ 
ศูนยกลางของเกาะตั้งอยูที่เมืองใหญที่สุดคือเซืองโดง
ทางชายฝم�งตะวันตก และยังเปนเมืองที่ใหญที่สุดของ
เกาะอีกดวย เศรษฐกิจของเกาะขึ้นกับการประมง 



 
  

 

เกษตรกรรมและการทองเที่ยว เกาะน้ีถือเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของ
เวียดนาม 

จากน้ัน นําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�าอันทันสมัย ชมวิวทิวทัศนอันสวยงามของ Hon Thom 
Island Vietnam ทานจะไดเห็นวิวแบบ 360 องศา ตลอดความยาว 7.9 
กิโลเมตร นําทานเพลิดเพลินชอปปم�ง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา(Dinh Cau 
Night Market) เลือกซื้อสิ้นคาพื้นเมืองไวเปนของฝากหรือเปนที่ระลึก ชิม
อาหารทองถิ่นและรสชาติอันแสนอรอย 

 
คํ่า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พั กที่  GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรือ เที ยบ เท าระดับ  3  ดาว
เวียดนาม 

วันที่สอง  เรือนจําฟูโกวก - วัดโฮโกวก - วัดดิงชาว - ดํานํ้าตื้นเกาะฮอมดาํ – Long 
Beach Center    (เชา/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
จากน้ัน นํ าท านชม  เรือนจํ า ฟู โกวก (Prison Phu 

Quoc) ตั้งอยูในหมูบานเกยเหยื่อ ตําบลอาน
เทย ซึ่งเดิมน้ันเปนเรือนจําที่ นักลาเมืองขึ้น
ฝร่ังเศสสรางขึ้นเพ่ือคุมขังชาวเวียดนามที่รักชาติ 
ถึงป 1967 ทางการไซงอนไดทําการกอสราง
เรือนจําเกยเหยื่อใหม โดยเรียกวา เรือนจําเชลยสงครามฟูโกวก หรือ เรือนจําเชลย
คอมมิวนิสตฟูโกวก ดวยพื้นที่ 400 เฮกตาร เปนเรือนจําที่ใหญที่สุดของภาคใต
โดยคุมขังนักโทษที่เปนนักโทษการเมืองชวงตางๆกวา 4 หมื่นคน  จากน้ัน นําทาน
ตอไปยัง เจดียโฮโกวก (Ho Quoc Pagoda) วัดแหงใหมที่เพ่ิงสรางขึ้นบนเกาะ



 
  

 

แหงน้ี ตั้งตระหงานอยูบนเขาอันเขียวชะอุม ทานจะเห็นวิวทิวทัศนของอาวไทย ซึ่ง
วัดน้ีใชเงินสรางถึง 166 ลานบาท 

 
  จากน้ัน  นําทานสู วัดดิงชาว (Dinh Cau Temple) ศาลเจาอันศักดิ์สิทธ์ิ ต้ังอยูบนโขดหิน

กลางทะเล เน่ืองจากอาชีพหลักของชาวฟูโกวก คือ อาชีพการทําประมง ดังน้ัน
กอนที่ชาวบานจะออกไปหาปลาน้ัน จะตองทําการไหวเทพเจาแหงทองทะเลกอน 
เพ่ือใหการออกไปจับปลาแตละครั้ง เปนไปอยางราบรื่น ไมมีอุปสรรคอันตรายใดๆ
เกิดขึ้น ศาลเจาแหงน้ีมีลักษณะที่โดนเดนสวยงามโดยตั้งตระหงานอยูบนโขดหิน ซึ่ง
เปนสญัลักาณสําคัญของเกาะฟูโกวกแหงน้ี  

 
จากน้ัน ออกเดินทางสูทาเรือซาว นําทานลองเรือ เดินทางสูจุดดํานํ้าตื้น ชมปะการังที่

สวยงามที่สุดบนเกาะฟูโกวก เปนแหลงดําน้ําดูปะการังน้ําต้ืนชั้นดี มีแหลงปะการัง
น้ําตื้นสวยงามใหชมอยูรอบเกาะแถมยังมีปลาหลากหลายชนิดและชุกชุม และมี
ทรายสีขาวใหชมอีกดวย 

 
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน บนเรือ 



 
  

 

 นําทานเดินทางสู Long Beach Center นําทานชมไขมุกสินคาขึ้นชื่อท่ีเกาะแหง
น้ี เน่ืองจากเกาะฟูโกวกลอมรอบดวยทะเล จึงทําใหเต็มไปดวยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอันอุดมสมบูณร ทานจะไดชมกรรมวิธีตั้งแตการเลี้ยง จนกระทั้งกวาจะ
มาเปนเครื่องประดับอันสวยงามที่ใหเราไดใสกัน 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว
เวียดนาม 

วันที่สาม  ฟารมผึ้ง – ไรพริกไท – ซมิไวน –  หมูบานชาวประมงฮามนิง – กรุงเทพฯ                 
 (เชา/-/-) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสู ฟารมผึ้ง และ ไรพริกไท ถาพูดถึงสินคาสงออกของคนเวียดนาม ก็คือ

พริกไทดํา เปนสินคาสงออกระดับตนของโลก ซ่ึงที่ดินที่น่ี 
เหมาะแกการเพาะปลูกพริกไทดําเปนอยางมาก จากน้ัน 
นําทานไปชิม ซิมไวน(Sim wine) ลักษณะของลูกซิม
จะมีขนาดเทากับลูกมะกอกสีออกมวง มีรสชาติหวานอม
เปรี้ยว ชาวบานที่น่ีจึงนําลูกซิมมาหมักเปนไวนแทนองุน 
จากน้ัน นําทานสู เมืองเยืองดอง หมูบานชาวประมง
ฮามนิง (Ham Ninh Fishing Village) อีกหน่ึงแหลงทองเที่ยวสโลวไลฟ�ของ
เกาะ ดวยความเงียบสงบของที่น่ี ชมวีชีวิตของชาวบานไปเพลินๆ 

 
  สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนานาชาติฟูโกวก 
13.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอก
แอรเวย เที่ยวบินที่ PG948 



 
  

 

*มีบริการอาหารรอนและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง * 
15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

........................................................................................ 
 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร ฟูโกวก 3 วัน 2 คืน บิน PG 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง พักเด่ียว 

24 พ.ค.62 26 พ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
31 พ.ค.62 02 มิ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
07 มิ.ย.62 09 มิ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
21 มิ.ย.62 23 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
28 มิ.ย.62 30 มิ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 24+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

 
 
 
 
 



 
  

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลกูทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 



 
  

 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 



 
  

 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 



 
  

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 
  

 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) 
และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน 
อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง

อาบนํ้าบางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมกี่หองซึ่ง  ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใช
หลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมี
ลิฟตซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 


