
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน :เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร. 
 



 

  

วันแรก กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ําตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ชอปปงตลาดราตรีดาลัด 

                  ไ ( - /กลางวัน//เยน็) 

08.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคาทเตอรสายการเวียดเจ็ทแอร  ประตู3 

Viet Jet Air โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

10.20 น. ออกเดินทางสู ดาลัด โดยเที่ยวบิน VZ 940 

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่ง

ติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuongดาลัด ผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองเปนที่เรียบรอยแลว(เวลาทองถ่ินที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย)

เดินทางเขาสูเมืองดาลัดดาลัทซึ่งเปนเมืองที่ถูกกลาวขานวาเปนเมืองแหง 

ปารีสตะวันออก” เมืองแหงดอกไม เมืองแหงดอกไมผลิ เมืองแหงความรัก  

ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยูบนเขาสูงถึง 

1500 เมตรจากระดับน้ําทะเล เลยไดเปนสถานที่พักรอนของชาวฝรั่งเศส 

ตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเปน 100 ป แลว ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติ 

สวยงามและชมสถาปตยกรรมแบบทั้งสมัยเกาและสมัยใหมลอมรอบดวย

ทิวทัศนสน เปนหมูบานที่เต็มไปดวยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือน

ลูกกวาด เปนเมืองแหงโรแมนติคเหมาะสําหรับคูรักหรือทานที่ตองการไปพัก

ในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ ดาลัทอากาศจะหนาวตลอดทั้งปโดยเฉพาะ ชวง

เดือน ตุลาคม  มีนาคม จะมีการจัดเทศกาลดอกไม ทุกๆเดือน ธันวาคมของ

ทุกป บางเดือนทานจะเห็นดอก ซากุระที่เมืองดาลัท 

13.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานเดินทางสูน้ําตกดาลันตา DATANLA WATERFALL 

ซึ่งเปนน้ําตกที่ขนาดไมใหญมาก แตสวยงามมากเนื่องจากสภาพแวดลอม         

ตางๆที่เกื้อหนุนทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเปนจํานวนมาก รอบๆ

น้ําตกมีเครื่องเลนซึ่งใชธรรมชาติมาเปน 

สวนประกอบ สนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! การน่ังรถราง Roller Coaster 

ลงไปชมน้ําตก  ทานจะไดรับประสบการณแปลกใหมที่ไมควรพลาด 

นําทานเขาชม บานเพี้ยน (Crazy House) 

บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของ

เวียดนาม ซึ่ง 



 

  

เรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in 

Wonderland” 

ค่ํา       บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคารหลังอาหารนําทาน ชอปปงตลาดไนทบารซาของเมือง 

ดาลัท ใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, เสื้อกันหนาว,ผลไมฤดูหนาวทั้ง 

สดและแหง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เปนตน 

นําทานเขาที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัดVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง นั่งกระเชาไฟฟา-วัดตั๊กลมั-พระราชวังฤดูรอน-สวนดอกไม-Clay Pot Village- ชอปปงตลาดราตรี

ดาลัท      ไ (เชา/กลางวนั/เยน็)          

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

จากนั้น  นําทานเที่ยวชมพระราชวังฤดูรอนบาวได (DinhBao Dai) 

 ของจักรพรรดิองคสุดทายของเวียดนามประทับของกษัตริยเบาไดจักรพรรดิ              

องคสุดทายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองคเสด็จแปรพระราชฐานมา 

ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับวาเปนพระราชวังหลังสุดทายที่สรางขึ้นในสมัยฝรั่งเศส

เรืองอํานาจอีกดวย!!นําทาน นั่งกระเชาไฟฟา ชม 

วิวทิวทัศนเมืองดาลัดจากมุมสูงและนําทานไหวพระที่วัดตั๊กลัม (Truc Lam)วัดพุทธในนิกายเซน (ZEN) แบบ

ญี่ปุน ภายในวัดตกแตงสวยงามดวยสวนดอกไม 

จากนั้น นําทานเที่ยวชม สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด ตั้งอยูทางทิศใตของทะเลสาบชวนฮวาง 

 บนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลัดไดรับการขนานนามวาเปนเมืองแหงดอกไม ที่นี่

จะมีดอกไมบานสะพรั่งตลอดป สวนดอกไมเมืองหนาวแหงนี้สรางขึ้นในป 

พ.ศ. 2409 เพื่อใหปรึกษาดานการเกษตรกรทางภาคใต ตอมาไดทําการรวม

รวบพรรณไมมากมายทั้งไมดอก ไมประดับ ไมตน และกลวยไมพันธุตาง ๆ ซึ่ง

กลวยไมตัดดอกจํานวนมากถูกสงออกจาก 

ดาลัด นอกจากดอกไม พืชผักเมืองหนาวกอสามารถปลูกไดดีไมแพกัน ทําให



 

  

ดาลัดเปนแหลงผลิตพืชผักเมืองหนาวของประเทศ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร 

จากนั้น นําทานแวะเที่ยวชม Clay Pot Villageหมูบานดินเหนียวที่ถูกบันทึกในกินเน

สบุกสถาปตยกรรมที่สรางจากดินเหนียวกลางปาสนคริสตมาสริมทะเลสาบ

เตวี่ยนผลงานอันโดดเดน คือ หลุมเพลาะดินเหนียวยาว ๑.๒ กิโลเมตร 

กวางต้ังแต ๒ – ๑๐ เมตรและลึก๑-๙เมตรและสลักผลงานประติมากรรม

สองดานของหลุมเพลาะ  ซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของดาลัตไมวาจะ

เปนบานไมใตถุนภาพชีวิตประจําวันของชนเผาตางๆในดาลัต สถานที่ที่มีชื่อเสียงในปจจุบันของดาลัตเชน สถานี

รถไฟ สถาบันปาสเตอร โบสถกอนกาหรือลูกไก สนามบินและหุบเขาแหงความรัก แตผลงานประติมากรรมที่โดด

เดนคือ บานดินเหนียวบนพื้นที่ ๙๐ ตารางเมตรที่ไดบันทึกในกินเนสบุคเวียดนามวา เปนบานดินเหนียวบะซอลตท่ี

ไมเผาและมีหลังคารูปนูนแผนที่ประเทศเวียดนามที่ใหญที่สุดและบานดินเหนียวบะซอลตที่ไมเผาแหงแรกและมี

เอกลักษณพิเศษสุด  

ค่ํา       บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคารพิเศษ!!ไวนแดงดาลัด 

หลังอาหารนําทาน ชอปปงตลาดไนทบารซาของเมืองดาลัท ใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิด อาทิ ดอกไม, 

เสื้อกันหนาว,ผลไมฤดูหนาวทั้งสดและแหง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เปนตน 

นําทานเขาที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ดาลัดVIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม ดาลัท-หมูบานปกผาเอก็ซคิวดาลัด-กรุงเทพฯ                      ไ (เชา/-/-)          

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

กอนเดินทางกลับ นําทานแวะชม หมูบานปกผาเอ็กซคิว (XQ Embroidery Village) ประเทศเวียดนามมี

ชื่อเสียงในการปกผาและการฝมือซึ่งไมแพประเทศอื่นและที่นี่มีประวัติศาสตรความเปนมาในการปกผาที่มีความ

ละเอียดมากเปนสถานที่รวบรวมศิลปะผลงานที่โดดเดนของที่นี้สวนใหญเปนพวกงานปกไหม 3 มิติเหมือนจริงที่

สื่อถึงความเปนอยูวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่XQ เปนอีกที่หนึ่งที่คนชอบงานศิลปะไมควรพลาดโดยเฉพาะงานปก

นี่ละเอียดและสวยงามกวาของหลายๆประเทศ 



 

  

สมควรเวลาเดินสู สนามบินเลียนคังLien Khuongดาลัด 

12.15น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VZ941 

14.05น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
........................................................................................ 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร เวียดนาม ดาลัท3 วนั 2 คืน พัก 4 ดาว 
บิน VZ 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

05 ก.ย.61      07 ก.ย.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

14 ก.ย.61      16 ก.ย.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

19 ก.ย.61      21 ก .ย.61 24 8,900 8,900 7,900 2,500 

28 ก.ย.61      30 ก.ย.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

5 ต.ค.61 7 ต.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

12 ต.ค.61 14 ต.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

19 ต.ค.61 21 ต.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

3 พ.ย.61 5 พ.ย.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

10 พ.ย.61 12 พ.ย.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

1 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 24 10,900 10,900 9,900 2,500 

4 ม.ค.62 6 ม.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

11 ม.ค.62 13 ม.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

18 ม.ค.62 20 ม.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

25 ม.ค.62 27 ม.ค.62 24 9,900 9,900 8,900 2,500 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 



 

  

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่
ไมไดระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด
งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่

เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย

กวา15 วัน มิฉะน้ันถือ 
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยัง 



 

  

คณะตอไปแตทัง้นี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวย

กะทันหันกอนลวงหนา 
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว 
(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ

คาเสียหายตางๆที่ 

เกิดจากการยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือ

ยกเลิกการเดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 
6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯ

จะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือ

ไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,

การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย

พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิด

จากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 



 

  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจาย
ขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 การทองเทีย่วประเทศเวยีดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรฐับาล เพื่อเปนการสงเสรมิการ

ทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจาย
คาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและ
อาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดหองพักท่ีประเทศเวียดนาม 
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 

ทาน (Triple  
Room)หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียง

ใหญกับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละชั้นจะมี
เพียงไมกี่หองซึ่ง 

  ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรม
อาจจะไมมีลิฟตซึ่งขึ้นอยูกับ 

การออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่ประโยชนของ
ทานเอง** 

 

 

 


