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ตารางเสน้ทางการบนิ 

เสน้ทางการบนิ 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เทีย่วบนิ 

ระยะเวลาในการเดนิทาง 

โดยประมาณ 

สวุรรณภมู ิBKK-PQC ฟโูกว๊ก 09.45-11.00 VZ980 1.15 ชัว่โมง 

ฟโูกว๊ก PQC-BKK สวุรรณภมู ิ 12.00-13.20 VZ981 1.20 ชัว่โมง 

 

ตารางการเดนิทาง 

วนัที ่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
รายละเอยีด อาหาร 

โรงแรมทีพ่กั  
เชา้ กลางวนั เย็น 

วันทีห่นึง่ สนามบนิสวุวรณภมู ิ– เกาะฟโูกว๊ก – น่ังกระเชา้

ไป Hon Thom– SUNWORLD HON THOM 

สวนสนุกและสวนน ้า Aquatopia – ชมววิ Eagle 

Eye – ชายหาด Hon Thom – น่ังกระเชา้กลับ 

-   
PULLMAN PHU QUOC  

5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่อง  Grand World Phu Quoc – หมูบ่า้นเวนชิ – 

บา้นไมไ้ผ ่– สวนสตัว ์Vinpearl Safari Phu 

Quoc - Vin Wonder สวนสนุกและสวนน ้า – 

Aquarium Vinpearl – ตลาดไนทม์าเก็ต 

Duong Dong (อสิระอาหารค า่) 

  - 
PULLMAN PHU QUOC  

5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ี ่ เกาะฟโูกว๊ก – รา้นไขม่กุ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ  - -  

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่และ ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
พกัเดยีวเพิม่ 

04-06 พ.ย. 65 

18-20 พ.ย. 65 

25-27 พ.ย. 65 

14,999 บาท  3,900 บาท 

16-18 ธ.ค. 65 15,500 บาท  3,900 บาท 

13-15 ม.ค. 66 

20-22 ม.ค. 66 
14,999 บาท  3,900 บาท 

27-29 ม.ค. 66 16,999 บาท  3,900 บาท 

10-12 ก.พ. 66 

17-19 ก.พ. 66 
15,900 บาท  3,900 บาท 

24-26 ก.พ. 66 14,999 บาท  3,900 บาท 
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03-05 ม.ีค. 66 16,500 บาท  3,900 บาท 

10-12 ม.ีค. 66 

17-19 ม.ีค. 66 
14,999 บาท  3,900 บาท 

 

รายละเอยีดโปรแกรม 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ – เกาะฟูโกว๊ก – น ัง่กระเชา้ไป Hon Thom– SUNWORLD HON THOM สวนสนุก

และสวนน า้ Aquatopia – ชมววิ Eagle Eye – ชายหาด Hon Thom – น ัง่กระเชา้กลบั 

 (-/L/D) 

 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู4 แถว G  (ทางดา้นใน) เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 

ไทย เวยีดเจ็ท แอร ์(VZ)  โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่น  

09.45 น. ออกเดนิทางสู ่เกาะฟโูกว๊ก เทีย่วบนิที ่VZ980 พักผอ่นอสิระตามอธัยาศัยบนเครือ่ง 

11.00 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฟิโูกวก๊ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

 เกาะฟูโกว๊ก เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีส่ดุในเวยีดนาม ตัง้อยู่ในอา่วไทย โดยอยู่ในพืน้ทีข่องจังหวัดเกยีนซาง 

พืน้ที ่574 ตารางกโิลเมตร และมปีระชากรอยู่ประมาณ 85,000 คน เขตการปกครองของเกาะฟู้โก๊วกนัน้

ประกอบดว้ยเกาะใหญแ่ละเกาะเล็กนอ้ยอกี 21 เกาะ ศูนยก์ลางของเกาะตัง้อยูท่ีเ่มอืงใหญ่ทีส่ดุคอืเซอื

งโดงทางชายฝ่ังตะวันตก และยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะอกีดว้ย เศรษฐกจิของเกาะขึน้กับการ

ประมง เกษตรกรรมและการทอ่งเทีย่ว เกาะนีถ้อืเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญของเวยีดนาม 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   

 น าทา่นเดนิทางสูส่ถานกีระเชา้ เพือ่ น ัง่กระเชา้ ขา้มทะเลสู ่เกาะ Sun World Hon Thom ใหท้า่นได ้

ชมทัศนยีภาพแบบ 360 องศา ทีส่วยงามจากมมุสงู  กระเชา้ไฟฟ้าสามารถจคุนไดม้ากถงึ 30 คน และ

เป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลก ดว้ยความยาว 7,899 เมตร  ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี ภายในเกาะ

จะมกีจิกรรมตา่งๆ มากมาย  
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สวนน ้า Aquatopia ซึง่แบง่ออกเป็น 6 โซนทีไ่มเ่หมอืนใคร สามารถรองรับผูเ้ลน่ไดท้กุเพศทกุวัย   

 

 

 

น าทา่นขึน้ชมววิที ่Eagle’s Eys ซึง่มคีวามสงูถงึ 120 เมตร และหอ้งโดยสารทีม่คีวามจถุงึ 70 คน   
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  อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ทีช่ายหาด Hon Thom  

 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่น  น ัง่กระเชา้ กลับ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก PULLMAN PHU QUOC ระดับ 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่(ฟโูกว๊ก) 

 

วนัทีส่อง  Grand World Phu Quoc – หมูบ่า้นเวนชิ – บา้นไมไ้ผ ่– สวนสตัว ์Vinpearl Safari Phu 

Quoc - Vin Wonder สวนสนุกและสวนน า้ – Aquarium Vinpearl – ตลาดไนทม์าเก็ต 

Duong Dong  (B/L/อสิระ) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ Grand World Phu Quoc ซึง่ไดรั้บสมญานามวา่ เวนชิแหง่เวยีดนาม เมอืงทีไ่ม่

เคยหลับไหล เป็นศนูยร์วมความบันเทงิและการชอ้ปป้ิงของ Phu Quoc United Center ซึง่เป็นสถานที่

ทีม่ชี ือ่เสยีงในเกาะฟโูกว๊ก ตัง้อยูบ่นพืน้ทีก่วา่ 531 ไร ่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

ตระการตาซึง่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเมอืงตา่งๆ ในยโุรป   

 

 

 

น าทา่นเดนิชม อาคารไมไ้ผ ่หรอืโครงการตน้ไมใ้นต านานสรา้งจากตน้ไผ ่32,000 ตน้ ภายใตฝี้มอืของ

สถาปนกิชาวเวยีดนาม ซึง่มพีืน้ทีเ่กอืบ 700 ตารางเมตรและสงู 14.4 เมตร  ตัง้อยูท่ีป่ระต ูGrand World 

Phu Quoc   
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น าท่านเดนิทางสู ่ Vin Wonders สวนสนุกทีใ่หญ่ทีส่ดุในเวยีดนามและเป็นระดับชัน้น าในเอเชยี  มี

ทัง้หมด 6 โซน ไดแ้ก ่European Avenue , Fantasy World , Mysterious Viking Village , Typoon 

World , The Sea Shell , Adventure World มเีครือ่งเลน่และเกมตา่งๆ เชน่ ซปุเปอรโ์รลเลอรโ์คสเตอร์

สมัยใหมท่ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (110 กม./ชม.) , สไลเดอรย์าว 175 เมตร และอืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากนี้ยัง

มสีวนน ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตอ้กีดว้ย   
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต ์Vinpearl) 

 

น าท่านชม Aquarlum Vinpearl อควาเรียมรูปเต่าที่ไม่เหมือนใคร ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของ Vin 

Wonders Phu Quoc ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัอาณาจักรใตน้ ้าอันยิง่ใหญ ่ในพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าทีใ่หญต่ดิ 1 

ใน 5 ของโลก ซึง่มทัีง้หมด 5 โซน ไดแ้ก ่ทะเลพเนจร, สมบัตมิหาสมทุร, วังน ้าแข็ง, อาณาจักรยักษ์

และอาณาจักรฉลาม     
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น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัว ์Vinpearl Safari Phu Quoc เป็นสวนสตัวเ์ปิดแหง่แรกและแหง่เดยีว

ของเวยีดนาม ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องเกาะ สรา้งขึน้บนพืน้ทีก่วา่ 2,375 ไร ่แบง่ออกเป็น 2 สว่น 

ไดแ้กส่วนสัตวเ์ปิดและอทุยานสัตวป่์า มสีัตวม์ากวา่ 4,500 ตัว จาก 200 สายพันธุ ์รวมถงึมสีัตวห์ายาก

และใกลส้ญูพันธุม์ากทีส่ดุในโลก เชน่ เสอืเบงกอล สงิโตแอฟรกิา ยรีาฟ มา้ลาย และแรดขาว Vinpearl 

Safari Phu Quoc ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่เีอกลักษณ์เทา่นัน้ แตย่ังเป็นอทุยานอนุรักษ์สตัว์

ป่าทีใ่หญท่ีส่ดุของเวยีดนามอกีดว้ย 
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  น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดไนทม์าเก็ต Duong Dong ตลาดกลางคืนในฟูโก๊วกมีรา้นอาหารเล็กๆ 

มากกวา่ 100 แห่ง ทีจ่ าหน่ายอาหารทะเลสดๆ เชน่ ปลายา่ง กุง้ยา่ง หอยนางรมปรุงสกุ ปลาหมกึบารบ์ี

ควิ และอืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากอาหารทะเลแลว้ ยังมสีนิคา้หลากหลายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง เชน่ งาน

ฝีมอื เครือ่งประดับ ของทีร่ะลกึตา่งๆ 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (อสิระตามอธัยาศยั) 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก PULLMAN PHU QUOC ระดับ 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่(ฟโูกว๊ก) 

 

วนัทีส่าม เกาะฟโูกว๊ก – ชอ้ปป้ิงรา้นไขม่กุ - กรงุเทพฯ      (B/-/-) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ ฟารม์ไขมุ่ก  ชมการสาธติการแกะหอยไข่มุกและกระบวนการผลติจนออกมาเป็น

เครือ่งประดับไขม่กุตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึทีท่ าจากไขม่กุในรปูแบบตา่งๆ   

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนิฟโูกว๊ก เพือ่เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ 

12.00 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบนิ ไทย เวยีดเจ็ท แอร ์ เทีย่วบนิที ่VZ981 

13.20 น. ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจในการในบรกิาร 

*** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิ*** 

มคัคเุทศกท์อ้งถิน่/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 1,500 บาท 

ช าระคา่ทปิไกด+์หวัหนา้ทวัร+์คนขบัรถ ทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง 

***ราคานีไ้มร่วม คา่ประกนัการคุม้ครองรกัษาโควดิ 200 บาท / ทา่น*** 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ า

การจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิ

ขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

 

**การเตรยีมตวักอ่นเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม** 

• ตอ้งแสดงเอกสารประกนัการคุม้ครองรักษาโควดิ มลูคา่ 10,000 USD 

• ผูท้ีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป  ตอ้งแสดงเอกสารการฉีดวัคซนีครบโดส หรอื 2 เข็ม 

• เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมต่อ้งแสดงใบฉีดวัคซนี แตต่อ้งแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชัว่โมง  

กอ่นการเดนิทาง 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ-เกาะฟโูกว๊ก-กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย 

เวยีดเจ็ท แอร ์  

 คา่ทีพั่กโรงแรมทีร่ะบใุนรายการระดับ 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ รวมทัง้สิน้ 2 คนื (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 

 คา่โคช้ปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทัวรต์ลอดรายการ 

 อตัราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนื่องจากอุบัตเิหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภัยอายตุ า่กวา่ 6 
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ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ สว่นใน

กรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดย

แพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่”อาหารเป็นพษิเทา่นัน้”)  

 คา่ระวางน ้าหนัก 20 กโิลกรัม 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ประกนัการคุม้ครองการรักษาโควดิ มลูคา่ 10,000 USD 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ช าระทีส่นามบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว หรอื ค่าใชจ้่ายอืน่ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม เชน่ ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่ซักรดี, ค่า

เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่, ค่าน ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทางสายการบนิก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีทีเ่กดิจากการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับราคาขึน้ 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์

 งวดที ่1 กรุณาวางเงนิมดัจ าในการส ารองทีน่ ัง่ ทา่นละ 11,000 บาท (หลงัจากทีไ่ดท้ าการจองภายใน 3 

วนั) และทีน่ั่งจะถกูยนืยันเมือ่ไดร้ับคา่มัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

 งวดที ่2 ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 14 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ 

 ยกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่ม่

สามารถ คนืเงนิได ้(ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้) 

 ยกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรื่อง ยื่น

เอกสารไปยังสายการบนิ , โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี้ อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การด าเนนิการ ซึง่ไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคนืเงนิไดทั้ง้หมด หรอื บางสว่น เพราะ จะขึน้อยู่กับการพจิารณา

และตัดสนิใจ ของ สายการบนิ , โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิารอืน่ๆ เป็นส าคัญ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

 ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลว้แต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

 หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ คา่ใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

 น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ี่

น่ัง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะ

ไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

 กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวยีดนามมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมง

ตดิต่อกันท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท

ฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและ

เวยีดนาม 

 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมร่ับผดิชอบในกรณี ที ่ดา่นตรวจคนเขา้

เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยว

ดังกลา่ว คอื รา้นยา รา้นไมไ้ผ่, รา้นมะพรา้ว, รา้นขนม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ 

ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

 ขอสงวนสทิธ ิราคาพเิศษ ส าหรับ จ านวนผูเ้ดนิทาง 20 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้น่นอน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทาง 15 - 

20 ท่าน ทางบรษัิทฯ ออกเดนิทาง แต่จะไม่มหีัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยไปกับกรุ๊ปดว้ยแต่จะม ีไกดท์อ้งถิน่ ทีพู่ด
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ภาษาไทยได ้คอยรับทีส่นามบนิเวยีดนาม และ จะคอยบรกิารทุกท่าน ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศเวยีดนามเป็น

อยา่งด ีแตถ่า้ต า่กวา่ 15 ทา่น ทางบรษัิท ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุ๊ปนัน้ 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 


