
 
  

 
 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

 
13.00 น. พร้อมกันท่ี สนะมบนิสุวรรณภูมิ อะคะรผู้โดยสะรขะออก ชั๊น 4 ปรฯตู 3 เคะน์เตอรส์ะยกะรบิน

ไทยเวยีตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้ะหนะ้ท่ีอ ะนวยควะมสฯดวกแก่ทกุท่ะน 

 

 

15.50 น. ออกเดินทะงสู่ เมืองดะนงั ปรฯเทศเวียดนะม โดย เทีย่วบนิที ่VZ 962 

17.30 น. เดินทะงถืง สนะมบิน ดะนัง ปรฯเทศเวียดนะม ผ่ะนพิธีกะรตรวจคนเข้ะเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวละท้องถ่ินท่ีเวียดนะม เท่ะกับปรฯเทศไทย) เมืองดะนังเป็นเมืองแห่งหะดทระยขะว แลฯภูเขะหิน

อ่อนเป็นเมืองท่ะท่ีส ะคัญแลฯเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของปรฯเทศเวียดนะมเมืองนี๊เจริญแลฯเติบโต 

มะจะกหมู่บ้ะนชะวปรฯมงจนกละยเป็นเมืองท่ะท่ีส ะคัญ  

ค่ะ        บรกิะรอะหะรเย็น ณ ภัตตะคะร   

จะกน๊ัน  เขะ้พักที ่Lavender Hotel หรอืเทยีบเท่ะรฯดับ 3 ดะว* ของมะตรฐะนเวยีดนะม 

วันแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนะมบนิดะนัง เวยีดนะม          (-/-/เยน็) 

   



 
  

 
 

 

(โรงแรมท่ีรฯบุในระยกะรทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน ะเสนอเบ๊ืองต้นเท่ะน๊ัน ซื่งอะจมีกะรเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้ะพัก

จฯเปน็โรงแรมรฯดับเทียบเท่ะกัน) 

 

เช้ะ   บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ห้องอะหะรโรงแรม 

จะกนั๊น น ะท่ะนชมระ้นหินอ่อน ให้ท่ะนเลือกชมแลฯซื๊อของฝะกเป็นท่ีรฯลืก น ะท่ะนเดินทะงสู่ หมู่บ้ะนก๊ัม

ทะน สนกุสนะนไปกับกิจกรรม!!น่ังเรอืกรฯด้งCam Thanh Water Coconut Villageหมู่บ้ะนเล็กๆ

ในเมืองฮอยอันต๊ังอยู่ในสวนมฯพร้ะวริมแม่น้ะ ในอดีตช่วงสงคระมท่ีนี่เป็นท่ีพักอะศัยของเหล่ะ

ทหะร อะชีพหลักของคนท่ีนี่คืออะชีพปรฯมง รฯหว่ะงกะรล่องเรือท่ะนจฯได้ชมวัฒนธรรมอัน

สวยงะม ชะวบ้ะนจฯขับร้องเพลงพื๊นเมือง ผู้ชะยกับผู้หญิงจฯหยอกล้อกันไปมะน ะท่ีพะยเรือมะ

เคะฯกันเป็นจังหวฯดนตรีสุดสนุกสนะน (ไม่รวมค่ะทิปคนพะยเรือ ท่ะนลฯ 40 บะท/ต่อท่ะน/

ต่อทรปิ) 

วันทีส่อง ระ้นหินอ่อน • หมู่บะ้นก๊ัมทะน • น่ังเรอืกรฯด้ง • เมืองโบระณฮอยอัน • เมืองเว้ • เจดยี์เทยีนมู่ 

พรฯระชวังเว้ • น่ังสะมล้อซโิคล่  • ลงเรอืมังกรล่องแม่น้ะหอม   (เช้ะ/กละงวัน/เยน็) 

 



 
  

 
 

 

 

 

น ะท่ะนเดินทะงสู่ “เมืองโบระณฮอย

อัน” เมืองฮอยอันนั๊นอดีตเคยเป็นเมือง

ท่ะ กะรค้ะท่ีส ะคัญแห่งหนื่งในเอเชีย

ตฯวันออกเฉียงใต้แลฯเป็นศูนย์กละง

ของกะร แลกเปล่ียนวัฒนธรรมรฯหว่ะง

ตฯวันตกกับตฯวันออกองค์กะรยูเนสโก

ได้ปรฯกะศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดก

โลกทะงวัฒนธรรมเนื่องจะกเป็นสถะนท่ี

ส ะคัญทะงปรฯวัติศะสตร์ แม้ว่ะจฯผะ่นกะรบูรณฯขื๊นเรื่อยๆแต่ก็ยงัคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้  



 
  

 
 

 

 

จะกนั๊น น ะท่ะนชม วัดจนี เป็นสมะคมชะวจีนท่ีใหญ่แลฯเก่ะแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นท่ีพบปฯของคน

หละยรุ่น วัดนีม๊ีจุดเด่นอยูท่ี่งะนไม้แกฯสลักลวดละยสวยงะมท่ะน สะมะรถท ะบุญต่ออะยุโดยพิธีสมัย

โบระณ คือ กะรน ะธูปท่ีขดเป็นก้นหอย มะจุดท๊ิงไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่ะน  น ะชม Old House of 

Tan Sky บ้ะนโบระณ ซ่ืงเป็นช่ือเจ้ะของบ้ะนเดิมชะวเวียดนะมท่ีมีฐะนฯดี ชมบ้ะนไม้ท่ีเก่ะแก่แลฯ

สวยงะมท่ีสุดของเมืองฮอยอัน สร้ะงมะกว่ะ 200 ปึ ปัจจุบันได้รับกะรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ะงดี แลฯยัง

เป็นท่ีอยู่อะศัยของทะยะทรุ่นท่ีเจ็ดของตรฯกูล กะรออกแบบตัวอะคะรเป็นกะรผสมผสะนรฯหว่ะง

อิทธิพลทะงสถะปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น แลฯเวียดนะม ด้ะนหน้ะอะคะรติดถนนเหวียนไทฮ็อกท ะ

เป็นร้ะนบูติค ด้ะนหลังติดถนนอีกสะยหนื่งใกล้แม่น้ะทูโบนมีปรฯตูออกไม้ สะมะรถชมวิวทิวทัศน์

แลฯเห็นเรือพะยสัญจรไปมะในแม่น้ะทูโบนได้เป็นอย่ะงดี  น ะชม  สฯพะนญีปุ่่นซ่ืงสร้ะงโดยชุมชน

ชะวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่ะปึมะแล้ว กละงสฯพะนมีศะลเจ้ะศักดํิสิทธิํ  ท่ีสร้ะงขื๊นเพื่อสวดส่งวิญญะณ

มังกร ชะวญี่ปุ่นเชื่อว่ะมี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ท่ีอินเดียแลฯหะงอยู่ท่ีญี่ปุ่น ส่วนล ะตัวอยู่ท่ี

เวียดนะม เมื่อใดท่ีมังกรพลิกตัวจฯเกิดน้ะท่วมหรือแผ่นดินไหว ชะวญี่ปุ่นจืงสร้ะงสฯพะนนี๊โดยตอก



 
  

 
 

 

เสะเข็มลงกละงล ะตัวเพื่อก ะจัดมันจฯได้ไม่เกิดภัยพิบัติขื๊นอีก ชมศะลกวนอูซ่ืงอยู่บนสฯพะน ญี่ปุ่น

แลฯท่ีฮอยอันชะวบ้ะนจฯน ะสินค้ะต่ะง ๆ ไว้ท่ีหน้ะบ้ะน เพื่อขะยให้แก่นักท่องเท่ียวท่ะนสะมะรถซื๊อ

ของท่ีรฯลืก เป็นของฝะกกลับบ้ะนได้อีกด้วย เช่น กรฯเป๋ะโคมไฟ เป็นต้น 

กละงวัน        บรกิะรอะหะรกละงวัน ณ ภัตตะคะร   

จะกนั๊น  เดินทะงเข้ะสู่ เมืองเว้ เมืองท่ีมี

ควะมเจริญรุ่ ง เรืองในอดีต 

โบระณสถะนอันงดงะมแลฯ

ทรงคุณค่ะวัฒนธรรมท่ีมีแบบ

ฉบับของตนเอง เว้ จืงได้รับ

ก ะ ร ยื น ยั น จ ะ ก  อ ง ค์ ก ะ ร

ยูเนสโกปรฯกะศขื๊นทฯเบียนให้

เป็นมรดกโลกทะงวัฒนธรรม

ในปึ พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดก

โลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งท่ีมีอยูใ่นปรฯเทศเวียดนะมใช้เวละเดินทะงปรฯมะณ 2 ช่ัวโมง    

น ะท่ะนชม เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูงลดหล่ันกัน 7 ช๊ันซ่ืงแต่ลฯช๊ันแทนภพต่ะง ๆ ของ

พรฯพุทธเจ้ะ ต๊ังเด่นอยูร่ิมฝั่ งแม่น้ะหอม  

จะกนั๊น   เยี่ยมชม พรฯระชวังหลวงของกษัตรยิ์ระชวงศ์เหวียน (ด้ะนนอก) พรฯระชวังแห่งนี๊สร้ะงขื๊นในปึ 

พ .ศ .  2348ในสมั ยยะลอง เคย เป็น ท่ีปรฯ ทับของพรฯมหะกษัตริ ย์ ร ะชวงศ์ เห วียน 13 

พรฯองค์ พรฯระชวังแห่งนี๊ต๊ังอยู่ใจกละงเมืองเป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่แลฯงดงะมแห่งนี๊ได้ถูก

สร้ะงขื๊นตะมแบบแผนควะมเช่ือของจีน  



 
  

 
 

 

 

พิเศษ!!น ะท่ะนน่ังรถสะมล้อซโิคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึง่เป็นจุดเด่นแลฯเอกลักษณ์ของเวียดนะม  

(ไม่รวมค่ะทิปคนขีส่ะมล้อ ท่ะนลฯ 40 บะท/ต่อท่ะน/ต่อทรปิ) 



 
  

 
 

 

 

ค่ะ        บรกิะรอะหะรเย็น ณ ภัตตะคะร   

น ะท่ะน ลงเรอืมังกรล่องแม่น้ะหอม พรอ้มชมกะรแสดงแลฯดนตรพีื๊นเมอืง 

  

จะกนั๊น น ะท่ะนเข้ะพักท่ี Thanh Lich Hotel หรอืเทยีบเท่ะรฯดับ 3 ดะว* มะตรฐะนเวยีดนะม 

(โรงแรมท่ีรฯบุในระยกะรทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน ะเสนอเบ๊ืองต้นเท่ะน๊ัน ซื่งอะจมีกะรเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้ะพัก

จฯเปน็โรงแรมรฯดับเทียบเท่ะกัน) 

 

เช้ะ   บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ห้องอะหะรโรงแรม 

วันทีส่ะม สุสะนกษัตรยิ์ไคดิงห์ • ระ้นไขมุ่ก • บะน่ะฮิลล์    (เช้ะ/กละงวัน/เยน็) 

 



 
  

 
 

 

จะกนั๊น  น ะท่ะนชม สุสะนกษัตรยิ์ไคดิงห์ 

สุสะนแห่งนี๊เป็นเพียงสุสะนเดียว

ท่ี มี ก ะ ร ผสมผส ะน ร ฯห ว่ ะ ง

สถะปัตยกรรมตฯวันออกเข้ะกับ

สถะปัตยกรรมตฯวันตก ทะงเดิน

ขื๊นสุสะนได้รับกะรตกแต่งเป็น

บันไดมังกรอันโอ่อ่ะ น ะท่ะนสู่ 

ร้ะนไข่มุก ให้ท่ะนเลือกชมแลฯ

ซื๊อของฝะกเป็นท่ีรฯลืก 

กละงวัน       บรกิะรอะหะรกละงวัน ณ ภัตตะคะร   

 

 

จะกนั๊น  น ะทุกท่ะนเดินทะงสู่ บะน่ะฮิลล์ เป็นท่ีตะกอะกะศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนะมกละงได้ค้นพบในสมัยท่ี

ฝรั่งเศสเข้ะมะปกครองเวียดนะมได้มีกะรสร้ะงถนนอ้อมขื๊นไปบนภูเขะสร้ะงท่ีพักโรงแรมสิ่งอ ะนวย

ควะมสฯดวกต่ะงๆเพื่อใช้เป็นสถะนท่ีพักผ่อนในรฯหว่ะงกะรรบรฯหว่ะงท่ีนั่งกรฯเช้ะด้วยควะมเสียว

พร้อมควะมสวยงะมเระจฯได้เห็นวิวธรรมชะติท๊ังน้ะตก Toc Tienแลฯล ะธะร Suoi no (ในฝนั)  



 
  

 
 

 

 

จะกนั๊น  น่ังกรฯเช้ะขึน๊สู่บะน่ะฮิลล์ กรฯเช้ะแห่ง

บะน่ะฮิลล์นี๊ได้รับกะรบันทืกสถิติโลก

โดยWorld Record ว่ะเป็นกรฯเช้ะ

ไฟฟ๋ะท่ียะวท่ีสุดปรฯเภทNon Stopโดย

ไม่หยุดแวฯมีควะมยะวท๊ังสิ๊น 5,042 

เมตรแลฯเป็นกรฯเช้ะท่ีสูงท่ีสุดท่ี 1,294 

เมตรนักท่องเท่ียวจฯได้สัมผัสปุยเมฆ

หมอกแลฯบะงจุดมีเมฆลอยต่ะกว่ะ

กรฯเช้ะพร้อมอะกะศบริสุทธิํอันสดช่ืนจนท ะให้ท่ะนอะจลืมไปเสียด้วยซ้ะว่ะท่ีนี่ไม่ใช่ยุโรปเพระฯ

อะกะศท่ีหนะวเย็นเฉล่ียตลอดท๊ังปึปรฯมะณ 10 องศะเท่ะนั๊นจุดท่ีสูงท่ีสุดของบะนะฮิลล์มีควะมสูง 

1,467 เมตรกับสภะพผืนป่ะท่ีอุดมสมบูรณ์ น ะท่ะนชมสฯพะนสทีอง สถะนท่ีท่องเท่ียวใหม่ล่ะสุดต๊ัง

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่ะงสวยงะม บนเขะบะนะ่ฮิลล์  



 
  

 
 

 

 

จุดท่ีสร้ะงควะมต่ืนเต้นให้นักท่องเท่ียว

มองดูอย่ะงอลังกะรท่ีซ่ืงเต็มไปด้วย

เสน่ห์แห่งต ะนะนแลฯจินตนะกะรของ

กะรผจญภัยท่ีสวนสนุก The Fantasy 

Park(รวมค่ะเครื่องเล่นบนสวนสนุก 

ยกเว้น หุ่นขีผ๊ึ๊งที่ไม่รวมให้ในระยกะร)

ท่ีเป็นส่วนหนื่งของบะน่ะฮิลล์ท่ะนจฯได้

พบกับเครื่องเล่นในหละยรูปแบบเช่นท้ะทะยควะมมันส์ของหนัง 4D, รฯทืกขวัญกับบ้ะนผีสิงแลฯ

อ่ืนๆ เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบะๆรถไฟเหะฯแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถืงรฯทืกขวัญสั่นปรฯสะท

อีกมะกมะยหรือช้อปปิ๊ งซ๊ือของท่ีรฯลืกภะยในสวนสนุกอย่ะงจุใจแลฯอีกมะกมะยท่ีรอท่ะนพิสูจน์

ควะมมันส์กันอย่ะงเต็มท่ีให้ท่ะนได้สนกุสนะนต่อกับเครื่องเล่นนะนะชนิดอยะ่งจุใจ 



 
  

 
 

 

 

ชมเมืองฝรั่งเศส เป็นตืกออกแบบมะได้บรรยะกะศยุโรปแท้ๆแต่มะเจอได้ใกล้ๆเพียงแค่เวียดนะม 

ลัดเละฯไปตะมตรอกซอกซอย มีมุมถ่ะยรูปเช็คอินสวยๆหละยมุม   Le Jardin d’ Amour เป็นสวน

สวยสไตล์ฝรั่งเศสท่ีมีท๊ังดอกไม้ต้นไม้ มีมุมถ่ะยรูปสวยๆ เต็มไปหมด รวมไปถืงมี โรงไวน์ Debay 

Wine Cellar อีกด้วยค่ฯ เระเดินไปเท่ียวด้ะนในจฯเป็นคล้ะยๆ อุโมงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ เป็นทะงยะว

เดินทฯลุชมไปเรื่อยๆ ก็จฯออกมะท่ีสวน นอกจะกนี๊ เดินไปไม่ไกลยังมีพรฯพุทธรูปองค์ใหญ่สีขะวสูง

ถืง 27 เมตรอีกด้วย 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

เย็น   บรกิะรอะหะรเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นะนะชะติ ณ ภัตตะคะรบะน่ะฮิลล์ 

น ะท่ะนเขะ้สู่ทีพ่ัก**โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบะน่ะฮิลล์ 

**ห้องพักบนบะน่ะฮิลล์ส ะหรบั 3 ท่ะนจฯเป็นเตยีง 2 ชั๊น มค่ีะใช้จ่ะยเพิ่มเติม 1,500.-/ห้อง  

แลฯจฯไม่มบีรกิะรเสรมิเตยีง หรอืหะกท่ะนต้องกะรพักเดีย่วสะมะรถจ่ะยค่ะพักเดีย่วเพิ่มได้กับเจ้ะหน้ะทีค่่ฯ**  

  



 
  

 
 

 

 

เช้ะ   บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ห้องอะหะรโรงแรม  

 อิสรฯตะมอัธยะศยั เชิญท่ะนสนกุสนะนกับกิจกรรมบนบะนะ่ฮิลล์อยะ่งเต็มท่ี 

10.00 น. น ะท่ะนเดินทะงลงสู่เขะบะนะ่ฮิลล์ เดินทะงสู่ เมืองดะนงั โดยรถโค้ชปรับอะกะศ 

กละงวัน  บรกิะรอะหะรกละงวัน ณ ภัตตะคะร 

จะกนั๊น  น ะท่ะนชมสฯพะนมังกร Dragon Bridge อีกหนื่งท่ีเท่ียวดะนงัแห่งใหม่สฯพะนมังกรไฟสัญลักษณ์

ควะมส ะเร็จแห่งใหม่ของเวียดนะม ท่ีมีควะมยะว 666 เมตร ควะมกว้ะงเท่ะถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อ

สองฟะกฝั่ งของแม่น้ะฮันปรฯเทศเวียดนะมสฯพะนมังกรถูกสร้ะงขื๊นเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวดะนงั 

เป็นสัญลักษณ์ของกะรฟื๊ นคืนปรฯเทศ แลฯเป็นกะรฟื๊ นฟูเศรษฐกิจของปรฯเทศ โดยได้เปิดใช้งะน

ต๊ังแต่ปึ 2013ด้วยสถะปัตยกรรมท่ีบวกกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ท่ีได้รับแรงบันดะลใจจะกต ะนะนของ

เวียดนะมเมื่อกว่ะหนื่งพันปึมะแล้ว 

วันทีส่ี ่ บะน่ะฮิลล์ • เมืองดะนัง • สฯพะนมังกร • วัดลินห์อ๋ึง •  ตละดฮะน • ระ้นไม้ไผ ่• กรุงเทพฯ  

          (เช้ะ/กละงวัน/-) 

 



 
  

 
 

 

 

 สักกะรฯ วัดลินห์อ๋ึงเป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดะนังภะยในวิหะรใหญ่ของวัดเป็นสถะนท่ีบูชะเจ้ะ

แม่กวนอิมแลฯเทพองค์ต่ะงๆตะมควะมเช่ือของชะวบ้ะนแถบนี๊นอกจะกนี๊ยังมีรูปปั๊ นปูนขะวเจ้ะแม่

กวนอิมซ่ืงมีควะมสูงถืง 67 เมตรต๊ังอยูบ่นฐะนดอกบัวกว้ะง  35 เมตรยนืหันหลังให้ภูเขะแลฯหันหน้ะ

ออกทฯเลคอยปกป๋องคุ้มครองชะวปรฯมงท่ีออกไปหะปละ นอกชะยฝั่ งวัดแห่งนี๊นอกจะกเป็น

สถะนท่ีศักดํิสิทธิํท่ีชะวบ้ะนมะกระบไหว้บูชะแลฯขอพรแล้วยังเป็นอีกหนื่งสถะนท่ีท่องเท่ียวท่ี

สวยงะมเป็นอีกนื่งจุดชมวิวท่ีสวยงะมชองเมือง ดะนงั  



 
  

 
 

 

 

จะกนั๊น น ะท่ะนเดินเท่ียวแลฯช้อปปิ๊ งใน ตละดฮะน ซ่ืงก็มสีินค้ะหละกหละยชนิด เช่นผะ้ เหล้ะ บุหรี่ แลฯ

ของกินต่ะง ๆ เป็นตละดสดแลฯขะยสินค้ะพื๊นเมืองของเมืองดะนงั แลฯช้อปปิ๊ งระ้นไม้ไผต่ะม

อัธยะศยั 

ได้เวละสมควร น ะท่ะนเดินทะงสู่สนะมบนิดะนัง 

18.10 น.         ออกเดินทะงสู่สนะมบินสุวรรณภูมิ โดยสะยกะรบินไทยเวียตเจ็ท(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ 963 

19.50 น. เดินทะงถืงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภะพ พร้อมควะมปรฯทับใจมิรู้ลืม 

อัตระค่ะบรกิะรแลฯเง่ือนไขระยกะรท่องเทีย่ว 
 

วันเดินทะง วันเดินทะงกลับ จ ะนวนต่อ
กรุป๊ 

ผู้ใหญ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

26 มิ.ย. 65 29 มิ.ย. 65 30+1 12,999 11,999 4,000 



 
  

 
 

 

03 ก.ค. 65 06 ก.ค. 65 30+1 12,999 11,999 4,000 

07 ก.ค. 65 10 ก.ค. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

08 ก.ค. 65 11 ก.ค. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

09 ก.ค. 65 12 ก.ค. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

14 ก.ค. 65 17 ก.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

17 ก.ค. 65 20 ก.ค. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

22 ก.ค. 65 25 ก.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

31 ก.ค. 65 03 ส.ค. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

04 ส.ค. 65 07 ส.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

05 ส.ค. 65 08 ส.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

06 ส.ค. 65 09 ส.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

12 ส.ค.65 15 ส.ค. 65 30+1 15,999 14,999 4,000 

18 ส.ค. 65 21 ส.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

19 ส.ค. 65 22 ส.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

21 ส.ค. 65 24 ส.ค. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

26 ส.ค. 65 29 ส.ค.65 30+1 14,999 13,999 4,000 

27 ส.ค. 65 30 ส.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

01 ก.ย. 65 04 ก.ย. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

03 ก.ย. 65 06 ก.ย. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

04 ก.ย. 65 07 ก.ย. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

08 ก.ย. 65 11 ก.ย. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 



 
  

 
 

 

09 ก.ย. 65 12 ก.ย. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

10 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

16 ก.ย. 65 19 ก.ย. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

17 ก.ย. 65 20 ก.ย. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

18 ก.ย. 65 21 ก.ย. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

22 ก.ย. 65 25 ก.ย. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

23 ก.ย. 65 26 ก.ย. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

24 ก.ย. 65 27 ก.ย. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

29 ก.ย. 65 02 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

30 ก.ย. 65 03 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

01 ต.ค. 65 04 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

02 ต.ค. 65 05 ต.ค. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

03 ต.ค. 65 06 ต.ค. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

04 ต.ค. 65 07 ต.ค.65 30+1 13,999 12,999 4,000 

05 ต.ค. 65 08 ต.ค. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

07 ต.ค. 65 10 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

08 ต.ค. 65 11 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

09 ต.ค. 65 12 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

10 ต.ค. 65 13 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

11 ต.ค. 65 14 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

14 ต.ค. 65 17 ต.ค. 65 30+1 15,999 14,999 4,000 



 
  

 
 

 

15 ต.ค. 65 18 ต.ค. 65 30+1 15,999 14,999 4,000 

16 ต.ค. 65 19 ต.ค. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

17 ต.ค. 65 20 ต.ค. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

18 ต.ค. 65 21 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

19 ต.ค. 65 22 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

20 ต.ค. 65 23 ต.ค. 65 30+1 15,999 14,999 4,000 

22 ต.ค. 65 25 ต.ค. 65 30+1 15,999 14,999 4,000 

23 ต.ค. 65 26 ต.ค. 65 30+1 15,999 14,999 4,000 

24 ต.ค. 65 27 ต.ค. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

25 ต.ค. 65 28 ต.ค. 65 30+1 13,999 12,999 4,000 

26 ต.ค. 65 29 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 4,000 

 
**ระคะ INFANT (อะยุไม่ถืง 2 ป ึบรบูิรณ์ ณ วันเดินทะงกลับ) ท่ะนลฯ 6,000 บะท  

อัตระน๊ีรวมระยกะรทัวร์แลฯต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตระค่ะบรกิะรรวม 

 ต๋ัวเครื่องบินไป -กลับพร้อมกร์ุป กรุงเทพฯ-ดะนงั-กรุงเทพฯ สะยกะรบิน Thai Viet Jet  (VZ)  

เป็นต๋ัวหมู่คณฯไม่สะมะรถสฯสมไมล์ได้ 



 
  

 
 

 

 ท่ีพักโรงแรมตะมระยกะร 3 คืน พักห้องลฯ 2-3 ท่ะน (กรณีมะไม่ครบคู่แลฯไม่ต้องกะรเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

 ค่ะรฯวะงน้ะหนักกรฯเป๋ะไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่ะนลฯ 1 ใบ)กรฯเป๋ะถือขื๊นเครื่อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ะอะหะรทกุมื๊อตะมระยกะรรฯบุ (สงวนสิทธิใํนกะรสลับมื๊อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอะหะรตะมสถะนกะรณ์)  

 น้ะด่ืมบริกะรบนรถวันลฯ 1 ขวด/ท่ะน 

 ค่ะเข้ะชมสถะนท่ีตะมระยกะรรฯบุ 

 ค่ะรถโค้ชรับ-ส่งสถะนท่ีท่องเท่ียวตะมระยกะรรฯบุ 

 ค่ะมัคคุเทศก์ท้องถ่ินแลฯหัวหนะ้ทัวร์น ะเท่ียวคนไทยตะมระยกะรรฯบุ 

 ภะษีมูลค่ะเพิ่ม 7% 

 ภะษีน้ะมันแลฯภะษีต๋ัวทกุชนดิ (สงวนสิทธิเํก็บเพิ่มหะกสะยกะรบินปรับขื๊นก่อนวันเดินทะง) 

 ปรฯกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ะรักษะพยะบะล 50,000 USD 

 ปรฯกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บะท (เป็นไปเง่ือนไขตะมกรมธรรม์)  

เง่ือนไขปรฯกันกะรเดินทะง  ค่ะปรฯกันอุบัติเหตุแลฯค่ะรักษะพยะบะล คุ้มครองเฉพะฯกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุรฯหว่ะงกะรเดินทะง ไม่คุ้มครองถืงกะรสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวแลฯไม่คุ้มครองโรคปรฯจ ะตัว

ของผูเ้ดินทะง 

อัตระค่ะบรกิะรไมร่วม 

- ค่ะท ะหนงัสือเดินทะงไทย แลฯค่ะธรรมเนยีมส ะหรับผู้ถือพะสปอร์ตต่ะงชะติ 

- ค่ะน้ะหนักกรฯเป๋ะเดินทะงในกรณีท่ีเกินกว่ะสะยกะรบินก ะหนด 20 กิโลกรัมต่อท่ะน 

- ค่ะใช้จ่ะยส่วนตัว อะทิ อะหะรแลฯเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสะร,อินเตอร์เน็ต,มินิบะร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้รฯบุไว้ในระยกะร 

- ค่ะใช้จ่ะยอันเกิดจะกควะมล่ะช้ะของสะยกะรบิน,อุบัติภัยทะงธรรมชะติ,กะรปรฯท้วง,กะรจละจล,กะรนัด

หยุดงะน,กะรถูกปฏิเสธไม่ให้ออกแลฯเข้ะเมืองจะกเจ้ะหน้ะท่ีตรวจคนเข้ะเมืองแลฯเจ้ะหน้ะท่ีกรมแรงงะน

ท๊ังท่ีเมืองไทยแลฯต่ะงปรฯเทศซ่ืงอยูน่อกเหนอืควะมควบคุมของบริษัทฯ 

- หะกหน่วยงะนรัฐบะลไทย แลฯ/หรือ เวียดนะมมีกะรปรับเปล่ียนข้อก ะหนดเก่ียวกับกะรกักตัวเพิ่มเติม 

แลฯ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทะงผูเ้ดินทะงจฯต้องเป็นผูร้ับผดิชอบค่ะใช้จ่ะยส่วนเกิน 

- ค่ะตรวจ RT-PCR ภะยใน 72 ช่ัวโมง หรือ ATK ภะยใน 24 ช่ัวโมง ก่อนเดินทะงออกจะกปรฯเทศไทย  



 
  

 
 

 

แลฯก่อนเดินทะงเข้ะปรฯเทศไทย (ขื๊นอยูกั่บรฯเบียบข้อบังคับของแต่ลฯปรฯเทศ) 

- ค่ะทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงะนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บะท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ะน(บังคับตะมรฯเบียบ

ธรรมเนยีมของปรฯเทศ) 

- ค่ะทิปหัวหนะ้ทัวร์ตะมสินน้ะใจของทกุท่ะนค่ฯ (ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินแลฯคนขับรถนฯคฯแต่ไมบั่งคับทิปค่ฯ) 

เง่ือนไขกะรส ะรองทีน่ั่งแลฯกะรยกเลิกทัวร ์
 

กะรจองทัวร์ : 

 กรุณะจองทัวร์ล่วงหน้ะ ก่อนกะรเดินทะง พร้อมช ะรฯมัดจ ะ 10,000 บะท ส่วนท่ีเหลือช ะรฯทันทีก่อนกะร

เดินทะงไม่น้อยกว่ะ 21 วัน มิฉฯนั๊นถือว่ะท่ะนยกเลิกกะรเดินทะงโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกะล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณะช ะรฯก่อนเดินทะง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ์ป) 

 ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง 30 วันขื๊นไป บริษัทฯ จฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้ท๊ังหมด โดยหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดขื๊นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกะล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง 45 วัน จฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้

ท๊ังหมด โดยหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดขื๊นจริง 

 ยกเลิกกะรเดินทะง 15-29 วัน ก่อนกะรเดินทะง หักค่ะทัวร์ 50% จะกระคะขะย แลฯหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดขื๊น

จริงท๊ังหมดไม่ว่ะกรณีใด ๆ ท๊ังสิ๊น  

 ยกเลิกกะรเดินทะง 0-14 วัน ก่อนกะรเดินทะง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิํเก็บเงินค่ะทัวร์ท๊ังหมดไม่ว่ะกรณีใด ๆ 

ท๊ังสิ๊น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ์ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนกะรเดินทะงต้องท ะก่อนกะรเดินทะง 60 วัน บริษัทฯจฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้ท๊ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกะล,วันหยุดนกัขัตฤกษ์ ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธิํยดืเงินมัดจ ะโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท๊ังสิ๊น 

 ยกเลิกกะรเดินทะงภะยใน 60 วัน ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธิํยดืเงินมัดจ ะโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท๊ังสิ๊น 

 ยกเลิกกะรเดินทะงหลังช ะรฯเต็มจ ะนวนทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธิเํก็บเงินค่ะทัวร์ท๊ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท๊ังสิ๊น 

กรณีเจ็บป่วย : 



 
  

 
 

 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สะมะรถเดินทะงได้ ซ่ืงจฯต้องมีใบรับรองแพทย์จะกโรงพยะบะลรับรอง บริษัทฯจฯท ะ

กะรเล่ือนกะรเดินทะงของท่ะนไปยังคณฯต่อไป แต่ท๊ังนี๊ท่ะนจฯต้องเสียค่ะใช้จ่ะยท่ีไม่สะมะรถยกเลิกหรือ

เล่ือนกะรเดินทะงได้ตะมควะมเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกฯทันหันก่อนล่วงหนะ้เพียง 7 วันท ะกะร ทะงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใํนกะรคืนเงินทกุกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใํนกะรเก็บค่ะใช้จ่ะยท๊ังหมด กรณีท่ะนยกเลิกกะรเดินทะงแลฯมีผลท ะให้คณฯเดินทะง 

ไม่ครบตะมจ ะนวนท่ีบริษัทฯ ก ะหนดไว้ (15 ท่ะนขื๊นไป) เนื่องจะกเกิดควะมเสียหะยต่อทะงบริษัทฯ แลฯผู้

เดินทะงอ่ืนท่ีเดินทะงในคณฯเดียวกัน บริษัทต้องน ะไปช ะรฯค่ะเสียหะยต่ะง ๆ ท่ีเกิดจะกกะรยกเลิกของท่ะน 

 คณฯผู้เดินทะงจ ะนวน 15 ท่ะนขื๊นไป จืงออกเดินทะง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทะงไม่ถืง 15 ท่ะน ขอสงวนสิทธิํ

เล่ือนวันเดินทะง หรือ ยกเลิกกะรเดินทะง โดยทะงบริษัทจฯแจ้งให้ท่ะนทระบล่วงหน้ะ 10 วันก่อนกะร

เดินทะง 

 กรณีท่ีท่ะนต้องออกต๋ัวภะยใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณะสอบถะมท่ีเจ้ะหน้ะท่ีทุกครั๊ง

ก่อนท ะกะรออกต๋ัว เนื่องจะกสะยกะรบินอะจมีกะรปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวละบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทระบล่วงหน้ะ ทะงบริษัทฯ จฯไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ะท่ะนออกต๋ัวภะยในโดยไม่แจ้งให้ทระบแลฯ

หะกไฟล์ทบินมีกะรปรับเปล่ียนเวละบินเพระฯถือว่ะท่ะนยอมรับในเง่ือนไขดังกล่ะว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทะงระชกะร (เล่มน้ะเงิน) เดินทะงเพื่อกะรท่องเท่ียวกับคณฯทัวร์ หะกท่ะนถูกปฏิเสธใน

กะรเข้ะ – ออกปรฯเทศใด ๆ ก็ตะม ทะงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไํม่คืนค่ะทัวร์แลฯรับผดิชอบใด ๆ ท๊ังสิ๊น 

 เมื่อท่ะนได้ช ะรฯเงินมัดจ ะหรือท๊ังหมด ทะงบริษัทฯจฯถือว่ะท่ะนรับทระบแลฯยอมรับในเง่ือนไขต่ะงๆของ

บริษัทฯท่ีได้รฯบุไว้ในระยกะรทัวร์ท๊ังหมด 
 

ระยลฯเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิใํนกะรเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยจนไม่อะจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ระคะแลฯระยกะรท่องเท่ียว สะมะรถเปล่ียนแปลงได้ตะมควะมเหมะฯสมโดยค ะนงืถืง

ผลปรฯโยชน์ของผูเ้ดินทะงเป็นส ะคัญ 

 หนงัสือเดินทะงต้องมีอะยุกะรใช้งะนเหลือไม่นอ้ยกว่ะ 6 เดือน แลฯบริษัทฯรับเฉพะฯผูม้ีจุดปรฯสงค์

เดินทะงเพื่อท่องเท่ียวเท่ะนั๊น (หนงัสือเดินทะงต้องมีอะยุเหลือใช้งะนไม่นอ้ยกว่ะ 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผดิชอบหะกอะยุเหลือไม่ถืงแลฯไมส่ะมะรถเดินทะงได้ ) 



 
  

 
 

 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกเกิดควะมล่ะช้ะของสะยกะรบิน,สะยกะรบินยกเลิกบิน , กะร

ปรฯท้วง,กะรนัดหยุดงะน,กะรก่อจละจล หรือกรณีท่ะนถูกปฎิเสธกะรเข้ะหรือออกเมืองจะกเจ้ะหน้ะท่ี

ตรวจคนเข้ะเมือง หรือ เจ้ะหน้ะท่ีกรมแรงงะนท๊ังจะกไทยแลฯต่ะงปรฯเทศซ่ืงอยู่นอกเหนือควะม

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทะงธรรมชะติ(ซ่ืงลูกค้ะจฯต้องยอมรับในเง่ือนไขนี๊ในกรณีท่ีเกิด

เหตสุุดวิสัย ซ่ืงอะจจฯปรับเปล่ียนโปรแกรมตะมควะมเหมะฯสม) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกผู้เดินทะงปรฯสบเหตุสภะวฯฉุกเฉินจะกโรคปรฯจ ะตัว ซ่ืง

ไม่ได้เกิดจะกอุบัติเหตุในระยกะรท่องเท่ียว(ซ่ืงลูกค้ะจฯต้องยอมรับในเง่ือนไขนี๊ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ืงอยูน่อกเหนอืควะมรับผดิชอบของบริษัททัวร์) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกท่ะนใช้บริกะรของทะงบริษัทฯไม่ครบ อะทิ ไม่เท่ียวบะง

ระยกะร,ไม่ทะนอะหะรบะงมื๊ อ,เพระฯค่ะใช้จ่ะยทุกอย่ะงทะงบริษัทฯได้ช ะรฯค่ะใช้จ่ะยให้ตัวแทน

ต่ะงปรฯเทศแบบเหมะจ่ะยขะด ก่อนเดินทะงเรียบร้อยแล้วเป็นกะรช ะรฯเหมะขะด 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกเกิดสิ่งของสูญหะยจะกกะรโจรกรรมแลฯหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจะกควะมปรฯมะทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกรฯเป๋ะเกิดสูญหะยหรือช ะรุดจะกสะยกะรบิน 

 กรณีท่ีกะรตรวจคนเข้ะเมืองท๊ังท่ีกรุงเทพฯแลฯในต่ะงปรฯเทศปฎิเสธมิให้เดินทะงออกหรือเข้ะปรฯเทศท่ี

รฯบุไว้ในระยกะรเดินทะง บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ีํจฯไม่คืนค่ะบริกะรไม่ว่ะกรณีใดๆท๊ังสิ๊น 

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวระคะพิเศษ กรณีท่ีท่ะนไม่เดินทะงพร้อมคณฯไม่สะมะรถน ะมะเล่ือนวันหรือคืนเงิน

แลฯไม่สะมะรถเปล่ียนช่ือได้หะกมีกะรปรับระคะบัตรโดยสะรสูงขื๊น ตะมอัตระค่ะน้ะมันหรือค่ะเงิน

แลกเปล่ียน ทะงบริษัท สงวนสิทธิปํรับระคะต๋ัวดังกล่ะว 

 เมื่อท่ะนตกลงช ะรฯเงินไม่ว่ะท๊ังหมดหรือบะงส่วนผ่ะนตัวแทนของบริษัทฯหรือช ะรฯโดยตรงกับทะงบริษัท

ฯ ทะงบริษัทฯจฯถือว่ะท่ะนได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่ะงๆท่ีได้รฯบุไว้ข้ะงต้นนีแ๊ล้วท๊ังหมด 

 กรุ์ปท่ีเดินทะงช่วงวันหยุดหรือเทศกะลท่ีต้องกะรันตีมัดจ ะกับสะยกะรบินหรือผ่ะนตัวแทนในปรฯเทศหรือ

ต่ะงปรฯเทศ รวมถืงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจฯไม่มีกะรคืนเงินมัดจ ะหรือค่ะ

ทัวร์ท๊ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั๊น จฯต้องไม่มีกะรช ะรุด เปึยกน้ะ กะรขีดเขียนรูปต่ะงๆหรือแม้กรฯท่ังตระปัํ มละย

กะร์ตนู ท่ีไม่ใช่กะรปรฯทับตระอย่ะงเป็นทะงกะรของตม. กรุณะตรวจสอบ PASSPORT ของท่ะนก่อนกะร

เดินทะงทุกครั๊ง หะก ตม.ปฎิเสธกะรเข้ะ-ออกเมืองของท่ะน ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผดิชอบใดๆท๊ังสิ๊น 



 
  

 
 

 

 กรณีมี “คดีควะม” ท่ีไม่อนญุะติให้ท่ะนเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้ โปรดท ะกะรตรวจสอบก่อนกะรจองทัวร์

ว่ะท่ะนสะมะรถเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้หรือไม่ ถ้ะไม่สะมะรถเดินทะงได้ ซ่ืงเป็นสิ่งท่ีอยูเ่หนอืกะรควบคุม

ของบริษัทฯ ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผดิชอบใดๆท๊ังสิ๊น 

 กรณี “หญิงต๊ังครรภ์” ท่ะนจฯต้องมีใบรับรองแพทย ์รฯบุชัดเจนว่ะสะมะรถเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้ 

รวมถืงระยลฯเอียดอะยุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนีอ๊ยูเ่หนือกะรควบคุมของบริษัทฯ ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผดิชอบใดๆ

ท๊ังสิ๊น 

 กะรท่องเท่ียวปรฯเทศเวียดนะมนั๊นจฯต้องมีกะรเข้ะชมสินค้ะของทะงรัฐบะล เพื่อเป็นกะรส่งเสริมกะร

ท่องเท่ียวดังกล่ะว คือ ร้ะนหินอ่อน,ร้ะนไม้ไผ่ ร้ะนหัตถกรรม เป็นต้น หะกท่ะนใดไม่เข้ะร้ะนดังกล่ะวจฯต้อง

จ่ะยค่ะทัวร์เพิ่ม ทะงบริษัทฯ จฯขอถือว่ะท่ะนรับทระบแลฯยอมรับเง่ือนไขดังกล่ะวแล้ว 

 อะหะรท่ีปรฯเทศเวียดนะม ได้รับอิทธิพลมะจะกจีน โดยรสชะติจฯออกไปทะงจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดแลฯ

อะหะรทฯเลก็จฯเป็นขนะดของตะมปรฯเทศเวียดนะม  

 

ระยลฯเอยีดห้องพักทีป่รฯเทศเวยีดนะม 

 ห้องพักแต่ลฯโรงแรมแตกต่ะงกัน ห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) แลฯห้องพักแบบ 3 ท่ะน   

(Triple Room) ห้องพักแต่ลฯปรฯเภทอะจจฯไม่ติดกันบะงโรงแรมอะจจฯไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ะน อะจจฯ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

   โรงแรมในเวียดนะมห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอะจเป็นห้องท่ีมีขนะดกฯทัดรัต แลฯไม่มีอ่ะงอะบน้ะบะงโรงแรมแต่ 

ลฯช๊ันจฯมี  เพียงไม่ก่ีห้องซ่ืงในกรณีมะเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หละยห้อง ห้องพักอะจจฯไม่ได้ติดกันแลฯ

อะจจฯได้คนลฯช๊ันแลฯบะง โรงแรมอะจจฯไม่มีลิฟต์ซ่ืงขื๊นอยูกั่บกะรออกแบบของแต่ลฯโรงแรมนั๊น ๆ 

 

** ก่อนตัดสนิใจจองทัวรค์วรอ่ะนเง่ือนไขกะรเดินทะงแลฯระยกะรทัวรอ์ยะ่งลฯเอยีดทุกหน้ะอย่ะงถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ ะเพื่อปรฯโยชน์ของท่ะนเอง ทะงบรษัิทฯจฯถือว่ะ ท่ะนรบัทระบแลฯยอมรบัในเง่ือนไขต่ะงๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้รฯบุในระยกะรทัวรท๊ั์งหมด** 
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