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วันแรก กรุงเทพฯ – ฟูโกว๊ก – น่ังกระเช้าชมวิวเกาะฟูโกว๊ก – ตลาดกลางคืนดิงเกา   (-/-/เย็น) 
08.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์  F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway 

(PG) 
โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
11.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฟูโกว๊ก โดยเทีย่วบิน PG 991 ** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินฟูโกว๊ก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถ่ินที่

เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)  
 เกาะฟูโกว๊ก เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเกียงซาง พื้นที่ 574 

ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยู่ถาวร 
85,000 คน เขตการปกครองของเกาะฟู
โกว๊กนั้น ประกอบด้วยเกาะใหญ่และ
เล็กน้อยอีก 21 เกาะ ศูนย์กลางของเกาะ
ตั้งอยู่ที่เมืองใหญ่ที่สุดคือเซืองโดงทาง
ชายฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดของเกาะอีกด้วย เศรษฐกิจของเกาะ
ข้ึนกับการประมง เกษตรกรรมและการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  เ ก า ะนี้ ถื อ เ ป็ นส ถาน ที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของเวียดนาม 

จากน้ัน น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้าอันทันสมัย ชม
วิวทิวทัศน์อันสวยงามของ Hon Thom 
Island Vietnam ท่านจะได้เห็นวิวแบบ 360 องศา ตลอดความยาว 7.9 กิโลเมตร น าท่านเพลิดเพลินชอปปิ้ง ณ 
ตลาดกลางคืนดิงเกา(Dinh Cau Night Market) เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก ชิมอาหาร
ท้องถ่ินและรสชาติอันแสนอร่อย 
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คํ่า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักท่ี GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวเวียดนาม 
วันท่ีสอง  เรือนจําฟูโกว๊ก - วัดโฮโกว๊ก - วัดดิงชาว - ดํานํ้าตื้นเกาะฮอมดํา – Long Beach Center  
             (เชา้/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น น าท่านชม เรือนจําฟูโกว๊ก(Prison Phu 

Quoc) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเกยเหยื่อ ต าบลอาน
เท้ย ซึ่ง เดิมนั้นเป็นเรือนจ าที่นักล่าเมืองข้ึน
ฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อคุมขังชาวเวียดนามที่รักชาติ 
ถึงปี 1967 ทางการไซ่ง่อนได้ท าการก่อสร้าง
เรือนจ าเกยเหยื่อใหม่ โดยเรียกว่า เรือนจ าเชลย
สงครามฟูโกว๊ก หรือ เรือนจ าเชลยคอมมิวนิสต์ฟู
โกว๊ก ด้วยพื้นที่ 400 เฮกต้าร์ เป็นเรือนจ าที่ใหญ่
ที่สุดของภาคใต้โดยคุมขังนักโทษที่เป็นนักโทษ
การเมืองช่วงต่างๆกว่า 4 หมื่นคน  จากนั้น น า
ท่านต่อไปยัง เจดีย์โฮโกว๊ก (Ho Quoc 
Pagoda) วัดแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาอันเขียวชะอุ่ม ท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ของ
อ่าวไทย ซึ่งวัดน้ีใช้เงินสร้างถึง 166 ล้านบาท 
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  จากนั้น  น าท่านสู่ วัดดิงชาว (Dinh Cau Temple) ศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธ์ิ ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเล เนื่องจากอาชีพหลัก
ของชาวฟูโกว๊ก คือ อาชีพการท าประมง ดังนั้นก่อนที่ชาวบ้านจะออกไปหาปลาน้ัน จะต้องท าการไหว้เทพเจ้าแห่งท้อง
ทะเลก่อน เพื่อให้การออกไปจับปลาแต่ละครั้ง เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคอันตรายใดๆเกิดข้ึน ศาลเจ้าแห่งนี้มี
ลักษณะที่โดนเด่นสวยงามโดยตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ซึ่งเป็นสัญลักาณ์ส าคัญของเกาะฟูโกว๊กแห่งนี้  

  
จากนั้น ออกเดินทางสู่ท่าเรือซาว นําท่านล่องเรือ เดินทางสู่จุดดํานํ้าตื้น ชมปะการังที่สวยงามที่สุดบนเกาะฟูโกว๊ก เป็น

แหล่งด าน้ าดูปะการังน้ าตื้นช้ันดี มีแหล่งปะการังน้ าตื้นสวยงามให้ชมอยู่รอบเกาะแถมยังมีปลาหลากหลายชนิดและ
ชุกชุม และมีทรายสีขาวให้ชมอีกด้วย 

  
เท่ียง           บริการอาหารกลางวัน บนเรือ 
 น าท่านเดินทางสู่ Long Beach Center น าท่านชมไข่มุกสินค้าข้ึนช่ือที่เกาะแห่งนี้ เนื่องจากเกาะฟูโกว๊กล้อมรอบ

ด้วยทะเล จึงท าให้เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูณร์ ท่านจะได้ชมกรรมวิธีตั้งแต่การเลี้ยง จนกระทั้ง
กว่าจะมาเป็นเครื่องประดับอันสวยงามที่ให้เราได้ใส่กัน 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวเวียดนาม 

วันท่ีสาม  ฟาร์มผ้ึง – ไร่พริกไท – ซิมไวน์ –  หมู่บ้านชาวประมง
ฮามนิง – กรุงเทพฯ                  (เช้า/-/-) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่ ฟาร์มผ้ึง และ ไร่พริกไท ถ้าพูดถึงสินค้าส่งออก

ของคนเวียดนาม ก็คือพริกไทด า เป็นสินค้าส่งออกระดับ
ต้นของโลก ซึง่ที่ดินที่นี่ เหมาะแก่การเพาะปลกูพรกิไทด า
เป็นอย่างมาก จากนั้น น าท่านไปชิม ซมิไวน์(Sim wine) 
ลักษณะของลูกซมิจะมีขนาดเท่ากับลูกมะกอกสีออกม่วง มี
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รสชาติหวานอมเปรี้ยว ชาวบ้านที่นี่จึงน าลูกซมิมาหมักเป็นไวน์แทนองุ่น จากนั้น น าท่านสู่ เมืองเยืองดอง หมู่บ้าน
ชาวประมงฮามนิง (Ham Ninh Fishing Village) อีกหนึ่งแหลง่ท่องเที่ยวสโลว์ไลฟ์ของเกาะ ด้วยความเงียบสงบ
ของที่นี่ ชมวีชีวิตของชาวบ้านไปเพลินๆ 

 
  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟูโกว๊ก 
13.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG948 

*มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง * 
15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

........................................................................................ 
อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ ฟูโกว๊ก 3 วัน 2 คืน บิน PG 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง พักเด่ียว 

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 
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อัตราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
 

เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําท้ังหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทําการ
ออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไมส่ามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทยและตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ยทุกอยา่งทางบริษัทฯได้ชําระค่าใชจ้่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมส่ามารถเปลี่ยน
ชื่อได ้

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ขา้งต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องทํา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  
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 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดังกล่าว คือ 
ร้านยา,รา้นไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดห้องพักท่ีประเทศเวียดนาม 
 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple 
Room)  
ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ้าบางโรงแรมแต่ละชั้นจะมีเพียงไม่กี่

ห้องซึ่ง  ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะ
ไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


