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ฮานอย – นํา้ตกบ๋านยก – ถํา้เหงื่อมงาว - ฮาลองเบย์ 
(4วนั 3คนื - 1 คนืนอนโรงแรมระดบั 5 ดาวที่ลางเซิน) 

 
- นํ้าตกบ๋านยก เป็นนํ้าตกชายแดนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย เป็นนํ้าตกชายแดนท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก (รอง

จากนํ้าตกไนแองการ่า) และเป็นนํ้าตกขนาดใหญ่ลาํดบัตน้ๆของเอเชีย 

- กรุงฮานอย เมืองท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสุดของเอเซีย ดว้ยวฒันธรรมอนัลํ้าค่า ชิมบุฟเฟ่ตน์านาชาติท่ีภตัตาคารเซ็น 

แถมฟรี หมวกเวยีดนาม ไวน์ ไวไฟบนรถ 
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วนัที่เดนิทาง   28-31 ธันวาคม 2562 

วนัแรก: ฮานอย  – กาวบั่ง  
05:00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบิน

แอร์เอเชีย เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก เพื่อทาํการเช็คอินและ
โหลดสัมภาระ 

07:00 น. เหินฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD642 
08:45 น.  ตอ้นรับคณะท่ีสนามบินนานาชาตินอยไบ ของกรุงฮานอย นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร หลงัจากนั้นคณะเดินทางไปยงั เมอืงกาวบั่ง บนเส้นทางน้ีจะผา่นเทือกเขาหลากหลายท่ีมี
ความสวยงามมาก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงกาวบั่ง จงัหวดักาวบัง่เป็นจงัหวดัท่ี
ตั้งอยูใ่นภาคเหนือของประเทศเวียดนาม มีพรมแดนติดกบัเขตปกครองตนเอง กวา่งซีจว้งของ
ประเทศจีน คนในจงัหวดัน้ีมีชาวไต อาศยัอยูจ่าํนวนมาก บางคร้ังจะไดย้นิเขาพดูภาษาคลา้ยๆภาษา
ลาว-ไทยอยูบ่า้ง นาํท่านชมบรรยากาศยามเยน็ของ เมืองกาวบัง่ 

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
   เขา้สู่ท่ีพกั SAIGON BANGIOC HOTEL 4  ดาว OR SIMILAR  

วนัทีส่อง: กาวบั่ง  – นํา้ตกเต๋อเทยีน (นํา้ตกบ๋านยก) - ถํา้เหงือ่มงาว - ลางเซิน  
เช้า   รับประทานอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ นํา้ตกเต๋อเทยีน (ระยะทาง 

80 กม. ใชเ้วลา 2 ชม.) นํ้าตกเต๋อเทียนเป็นช่ือภาษาจีน ส่วนคนเวยีดนามเรียกวา่ นํา้ตกบ๋านยก เป็น
แหล่งนํ้าตกท่ีสวยงามอยูช่ายแดน เวยีดนาม-จีน เป็นนํ้าตกท่ีกั้นระหวา่ง 2 ประเทศ จดัเป็นนํ้าตกสวย
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกและเป็นนํ้าตกชายแดนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย เป็นนํ้ าตกชายแดนท่ีใหญ่เป็น
อนัดบั 2 ของโลก(รองจากนํ้าตกไนแองการ่า) รวมทั้งเป็นนํ้าตกขนาดใหญ่ลาํดบัตน้ๆของเอเชีย  นาํ
ท่าน ล่องแพไม้ไผ่ ไปชมนํ้าตกเต๋อเทียน จากนั้นนาํท่านชม ถํา้เหงื่อมงาว หรือเรียกกนัวา่ ถํา้เสือ 
จดัเป็นถํ้าท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศเวียดนามท่ีเตม็ไปดว้ยหินงอกหินยอ้ยรูปทรงต่าง ๆ ตลอดทั้ง
แนวยาวของถํ้าราว 2,000 กวา่เมตร นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศมกัเปรียบเปรยวา่ เป็น
เส้นทางเช่ือมระหวา่งโลกมนุษยก์บัแดนสวรรค ์

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทาง ไป เมอืงลางเซิน 
คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
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  เขา้สู่ท่ีพกั MUONG THANH LANG SON HOTEL  5 ดาว OR SIMILAR  
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม:  ลางเซิน – ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – ถํา้นางฟ้า – โชว์หุ่นกระบอก 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงฮาลองเบย์ ดินแดน
แห่งมงักรหลบัใหลตั้งอยูใ่น จงัหวดักว๋างนิงห์ ซ่ึงเป็นจงัหวดัมีพรมแดนร่วมกบัจีนทางทิศเหนือ 
ระหวา่งทางชมทิวทศันส์องขา้งทางท่ีเป็นหมู่บา้นสลบักบัทอ้งนาท่ีจะเปล่ียนไปตามฤดูกาล อ่าวฮา
ลองย ์ในปี ค.ศ.1994 องคก์าร UNESSCO ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม. โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใหท่้านสัมผสับรรยากาศ
ขา้งทาง ชมวถีิชีวติความเป็นอยูก่ารเกษตรกรรมและนาขา้ว (ระหวา่งการเดินทางแวะร้านคา้อิสระ
พกัผอ่นคลายอิริยาบถ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากทางร้านคา้) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเท่ียงบนเรือ อาหารซีฟู๊ด พร้อมชมววิทิวทศันธ์รรมชาติอยา่งงดงาม ใหมี้เวลา
พกัผอ่นอยูบ่นเรือ ชมความงามตามธรรมชาติ ท่ีสรรคส์ร้างดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตกร
เอก อ่าวฮาลอง ประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1969 เกาะ ไดรั้บการประกาศเป็น “มรดกโลก” 
โดยองคก์ารยเูนสโก อ่าวแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้ม
ความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นาํท่านชม ถํา้นางฟ้า ชมหิน
งอกหินยอ้ยมากมาย ลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิง่นกัถํ้าแห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเม่ือไม่นานมาน้ี 
ไดมี้การประดบัแสงสีตามผนงัและมุมต่าง ๆ ในถํ้า ซ่ึงบรรยากาศภายในถํ้าท่านจะชมความสวยงาม
ตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษย ์แสงสีท่ีลงตวัทาํใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง 
รูปมงักร เสาคํ้าฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจน
เลือกซ้ือส้ินคา้ท่ีระสึกต่างๆ ตามอธัยาศยั 

คํา่  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร ชม การแสดงหุ่นกระบอกนํา้ (Water Puppet Show) ศิลปกรรม           
ประจาํชาติ เอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ใหท่้านชมความสามารถในการ
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เชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในนํ้าผสมผสานกบัเสียงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวยีดนามและพากยส์ดๆ           
ของคณะละคร) นาํท่าน อสิระช้อปป้ิงตลาดกลางคนื Night Market  มีสินคา้พื้นเมืองต่างๆมากมาย  

  เขา้พกัท่ี  SONG LOC HALONG HOTEL 4 STARS OR SIMILAR  
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่ :  ฮาลอง – ฮานอย – พพิธิภณัฑ์ชาติพนัธุวทิยา – ทะเลสาบตะวนัตก – เจดย์ี
เฉินกว๊อก – ทะเลสาบคนืดาบ – ช้อปป้ิง ถนน 36 สายเก่า – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นนาํท่านกลบัสู่ กรุงฮานอย (ระยะทาง 180 
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  เมืองหลวงของเวยีดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายุ
ครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวยีดนาม ซ่ึงเมืองแห่งน้ียงัคง
รักษาความเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารท่ีสาํคญัต่าง 
ยงัคงเป็นการก่อสร้างและนาํท่านชมรอบเมืองฮานอย บา้นเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ZEN อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ซ่ึงมีอาหารมากกวา่ 200 ชนิด 
 ชม พพิธิภัณฑ์ชาติพนัธุวิทยาเวียดนาม (Vietnam Museum of Ethnology) พิพิธภณัฑช์าติพนัธ์ุ              

วิทยาของเวียดนาม ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1997 ในเมืองฮานอย เป็นองค์กรสําคญัในการอนุรักษ์              
และทาํการวิจยัเก่ียวกบักลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ของเวียดนาม จดัแสดงเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์              
และวฒันธรรมตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของทุกกลุ่มชาติพนัธุ์ทั้ ง 54 กลุ่ม พิพิธภณัฑ์แห่งน้ี              
นับว่ามีความโดดเด่นมากท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เน่ืองจากเน้นการจัดแสดงเร่ืองราว              
ของทุกกลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศ สะทอ้นถึงการให้ความสําคญัต่อทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุของรัฐบาล               
ชม ทะเลสาบตะวันตก (Ho Tay Lake) ซ่ึงเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงฮานอย ชม เจดีย์               
เฉินกว๊อก (Tran Quoc Temple) เป็นหน่ึงในเจดียท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของเวียดนาม มีแผ่นศิลาจารึกท่ีมี               
อายตุั้งแต่ปี ค.ศ. 1639 เล่าถึงประวติัศาสตร์อนัยาวนานของเจดียน้ี์  จากนั้นนาํท่านชม ทะเลสาบคืน
ดาบ ซ่ึงเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มกัมีชาวฮานอยและนกัท่องเท่ียวมานัง่พกัผ่อนบริเวณริม



                                               Page 5 

ทะเลสาบแห่งน้ี  จากนั้นนาํท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย์ (The Huc Bridge) นาํท่าน อสิระช้อปป้ิง ณ 
ถนน 36 สายเก่า (Shopping 36 str.) แหล่งขายของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของกรุง
ฮานอย ทั้งของท่ีระลึก ของกินของใช ้ อาทิ หมวกงอบ ญวน ภาพเขียน กระเป๋ากอ็ปป้ี ยีห่อ้ต่างๆ 
เช่นSamsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเทา้  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  

20.50 น. เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เทีย่วบินที ่FD645 
22.40 น. ถึง สนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************************ 
หมายเหตุ รายการทวัร์สามารถสลบัปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

                                           ผูใ้หญ่               ราคาท่านละ                        19,900      บาท 
         เดก็ (มีเตียง)      ราคาท่านละ     19,900      บาท 
         เดก็ (ไม่มีเตียง)  ราคาท่านละ     18,900      บาท 
         พกัเด่ียว เพิ่ม                                                             3,500       บาท 
เงื่อนไขและข้อตกลง 

1) ไม่คืนเงินค่าตัว๋ถา้ลูกทวัร์ไม่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว ยกเวน้กรณีพายหุรือนํ้าท่วม 
2) เม่ือเกิดเหตุเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่่อตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลง 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 คา่ระวางน้ําหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 4-5 ดาวตามท่ีระบุในรายการ (2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการระบุ  
 แจกหมวกเป็นของทีร่ะลกึให้กบัคณะ 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการท่ีระบุ  
 ค่ารถระหวา่งการนาํเท่ียวตามรายการระบุ  
 ค่าไกดท์อ้งถ่ินนาํเท่ียว (พดูภาษาไทย)  
 นํ้าด่ืมวนัละ 2 ขวด และผา้เยน็ 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าวซ่ีา (คนต่างชาติ) 

 ค่านํา้ตกเต๋อเทยีน ใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง,ค่า

โทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ฯลฯ  
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ราคาน้ีบริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเกบ็เพิ่ม  
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น , คนขบัรถ 800 บาท/ทปิ/ลูกทวัร์ 1 ท่าน (บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

  ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท/ท่าน  
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมดัจํา 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชําระทนัทก่ีอนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั มฉิะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อน
เดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด
เทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมดัจําโดยไม่มเีงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมดัจําทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 1-14 วนั ก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
เงื่อนไขอืน่ ๆ :  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้
เดินทางอืน่ทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง
ก่อนทาํการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์
บินมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 
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 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯมสิีทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นสําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทาง

เพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และมหีน้าว่างมากกว่า 2 
หน้าขึน้ไป บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )  

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าทีต่รวจคน
เข้าเมอืง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษทัฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึง
อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้
เกดิจากอบัุติเหตุในรายการท่องเทีย่ว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ
,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมา
จ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบัุติเหตุทีเ่กดิ
จากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุ
ไว้ในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคนืเงินและไม่
สามารถเปลีย่นช่ือได้ 



                                               Page 8 

 เมือ่ท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงินมดัจําหรือค่าทวัร์
ทั้งหมด 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและ
อาหารทะเลกจ็ะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

รายละเอยีดห้องพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

 ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกั
แบบ 3 ท่าน (Triple Room)ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 ท่าน 
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ขีนาดกะทดัรัด และไม่มอ่ีางอาบนํา้บางโรงแรมแต่ละ

ช้ันจะมเีพยีงไม่กีห้่องซ่ึง ในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้
คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม่มลีฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 


