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วนัแรก กรุงเทพฯ – ฟูโกวก๊ – น ัง่กระเชา้ชมววิเกาะฟูโกวก๊ – ตลาดกลางคนืดงิเกา   (-/-/เย็น) 

08.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์ F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway 

(PG)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 
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11.30 น. ออกเดนิทางสู ่เกาะฟูโกวก๊ โดยเทีย่วบนิ PG 991 ** 
บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

13.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟูโกวก๊ ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่ที่
เวยีดนาม เทา่กับประเทศไทย) เกาะฟูโกวก๊ เป็นเกาะที่
ใหญท่ีสุ่ดในเวยีดนาม ตัง้อยูใ่นอา่วไทย โดยอยูใ่นพืน้ที่

ของจังหวัดเกยีงซาง พืน้ที ่574 ตารางกโิลเมตร และมี
ประชากรอยูถ่าวร 85,000 คน เขตการปกครองของเกาะฟู

โกว๊กนัน้ ประกอบดว้ยเกาะใหญแ่ละเล็กนอ้ยอกี 21 เกาะ 
ศนูยก์ลางของเกาะตัง้อยูท่ีเ่มอืงใหญ่ทีส่ดุคอืเซอืงโดงทาง
ชายฝ่ังตะวันตก และยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะอกีดว้ย 

เศรษฐกจิของเกาะขึน้กับการประมง เกษตรกรรมและการ
ทอ่งเทีย่ว เกาะนี้ถอืเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญของเวยีดนาม 

จากน ัน้ น าทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าอนัทันสมัย ชมววิทวิทัศนอ์ันสวยงามของ Hon Thom Island Vietnam ทา่นจะไดเ้ห็นววิ

แบบ 360 องศา ตลอดความยาว 7.9 กโิลเมตร น าทา่นเพลดิเพลนิชอปป้ิง ณ ตลาดกลางคนืดงิเกา(Dinh Cau 
Night Market) เลอืกซือ้ส ิน้คา้พืน้เมอืงไวเ้ป็นของฝากหรอืเป็นทีร่ะลกึ ชมิอาหารทอ้งถิน่และรสชาตอิันแสนอรอ่ย 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
ค า่       บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาวเวยีดนาม 
 

วนัทีส่อง  เรอืนจ าฟูโกวก๊ - วดัโฮโกวก๊ - วดัดงิชาว - ด าน า้ต ืน้เกาะฮอมด า – Long Beach Center  
             (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้ น าทา่นชม เรอืนจ าฟูโกวก๊(Prison Phu Quoc) ตัง้อยูใ่น
หมูบ่า้นเกยเหยือ่ ต าบลอานเทย้ ซึง่เดมินัน้เป็นเรอืนจ าทีนั่กลา่
เมอืงขึน้ฝร่ังเศสสรา้งขึน้เพือ่คมุขงัชาวเวยีดนามทีรั่กชาต ิถงึปี 

1967 ทางการไซง่่อนไดท้ าการกอ่สรา้งเรอืนจ าเกยเหยือ่ใหม ่โดย
เรยีกวา่ เรอืนจ าเชลยสงครามฟโูกว๊ก หรอื เรอืนจ าเชลย
คอมมวินสิตฟ์โูกว๊ก ดว้ยพืน้ที ่400 เฮกตา้ร ์เป็นเรอืนจ าทีใ่หญท่ีส่ดุ

ของภาคใตโ้ดยคมุขงันักโทษทีเ่ป็นนักโทษการเมอืงชว่งตา่งๆกวา่ 
4 หมืน่คน  จากนัน้ น าทา่นตอ่ไปยัง เจดยีโ์ฮโกวก๊ (Ho Quoc 

Pagoda) วัดแหง่ใหมท่ีเ่พิง่สรา้งขึน้บนเกาะแหง่นี ้ตัง้ตระหง่านอยู่
บนเขาอันเขยีวชะอุม่ ทา่นจะเห็นววิทวิทัศนข์องอา่วไทย ซึง่วัดนี้ใช ้

เงนิสรา้งถงึ 166 ลา้นบาท 

จากนัน้  น าทา่นสู ่วดัดงิชาว (Dinh Cau Temple) ศาลเจา้อัน
ศักดิส์ทิธิ ์ตัง้อยูบ่นโขดหนิกลางทะเล เนื่องจากอาชพีหลักของ
ชาวฟโูกว๊ก คอื อาชพีการท าประมง ดังนัน้กอ่นทีช่าวบา้นจะ

ออกไปหาปลานัน้ จะตอ้งท าการไหวเ้ทพเจา้แหง่ทอ้งทะเลกอ่น 
เพือ่ใหก้ารออกไปจับปลาแตล่ะครัง้ เป็นไปอยา่งราบรืน่ ไมม่ี
อปุสรรคอันตรายใดๆเกดิขึน้ ศาลเจา้แหง่นี้มลีักษณะทีโ่ดนเดน่

สวยงามโดยตัง้ตระหง่านอยูบ่นโขดหนิ ซึง่เป็นสญัลกัาณ์ส าคัญ
ของเกาะฟโูกว๊กแหง่นี ้ 
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จากนัน้ ออกเดนิทางสูท่า่เรอืซาว น าทา่นลอ่งเรอื เดนิทางสู่จุดด าน า้ต ืน้ ชมปะการังทีส่วยงามทีส่ดุบนเกาะฟโูกว๊ก เป็น

แหล่งด าน ้าดูปะการังน ้าตืน้ชัน้ด ีมแีหลง่ปะการังน ้าตืน้สวยงามใหช้มอยูร่อบเกาะแถมยังมปีลาหลากหลายชนดิและ
ชกุชมุ และมทีรายสขีาวใหช้มอกีดว้ย 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั บนเรอื 

 น าทา่นเดนิทางสู ่Long Beach Center น าทา่นชมไขม่กุสนิคา้ขึน้ชือ่ทีเ่กาะแหง่นี้ เนื่องจากเกาะฟโูกว๊กลอ้มรอบ
ดว้ยทะเล จงึท าใหเ้ต็มไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาตอิันอดุมสมบณูร ์ทา่นจะไดช้มกรรมวธิตีัง้แตก่ารเลีย้ง จนกระทัง้

กวา่จะมาเป็นเครือ่งประดับอันสวยงามทีใ่หเ้ราไดใ้สก่ัน 
เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาวเวยีดนาม 

 
วนัทีส่าม  ฟารม์ผึง้ – ไรพ่รกิไท – ซมิไวน ์–  หมูบ่า้นชาวประมงฮามนงิ – กรุงเทพฯ                  (เชา้/-/-) 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ เดนิทางสู ่ฟารม์ผึง้ และ ไรพ่รกิไท ถา้พดูถงึสนิคา้สง่ออกของคนเวยีดนาม ก็
คอืพรกิไทด า เป็นสนิคา้สง่ออกระดับตน้ของโลก ซึง่ทีด่นิทีน่ี่ เหมาะแกก่าร

เพาะปลกูพรกิไทด าเป็นอยา่งมาก จากนัน้ น าทา่นไปชมิ ซมิไวน(์Sim wine) 
ลักษณะของลกูซมิจะมขีนาดเทา่กบัลกูมะกอกสอีอกมว่ง มรีสชาตหิวานอม
เปรีย้ว ชาวบา้นทีน่ี่จงึน าลกูซมิมาหมักเป็นไวนแ์ทนองุ่น จากนัน้ น าทา่นสู ่เมอืง

เยอืงดอง หมูบ่า้นชาวประมงฮามนงิ (Ham Ninh Fishing Village) อกี
หนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วสโลวไ์ลฟ์ของเกาะ ดว้ยความเงยีบสงบของทีน่ี่ ชมวชีวีติ
ของชาวบา้นไปเพลนิๆ 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตฟูิโกวก๊ 
13.50 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG948 

*มบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง * 

15.35 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
........................................................................................ 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 

ตารางวนัเดนิทางราคาทวัร ์ฟูโกวก๊ 3 วนั 2 คนื บนิ PG 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กมเีตยีง พกัเดีย่ว 

15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 
24+1 

12,900 12,900 11,900 4,000 

22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 
24+1 

12,900 12,900 11,900 4,000 

29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 
24+1 

12,900 12,900 11,900 4,000 

06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 
24+1 

13,900 13,900 12,900 4,000 

08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 
24+1 

13,900 13,900 12,900 4,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 
24+1 

12,900 12,900 11,900 4,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 
24+1 

13,900 13,900 12,900 4,000 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 
 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตรุะหวา่ง

การเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 
 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 
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 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,000บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของ
ประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่

นอ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 
กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 
 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท าการเลือ่น            

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได้
ตามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ที่
เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธ ิเ์ลือ่นวนั
เดนิทาง  หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท า
การออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทาง

บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่น
เวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั 
 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึ

และไมส่ามารถเดนิทางได ้) 
 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดั

หยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ที่

กรมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ
(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก

อุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่าน

อาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุ ีเ่กดิจากความ
ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ

เปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 



 
 
 
 
 

CODE: BIV08 

 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายก็ุตาม อาจท าให้

ทา่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้ง
ท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ
รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดงักลา่ว 

คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอ
ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและอาหารทะเล

ก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

 หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น  
(Triple Room) หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีง
ใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 

 โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน า้บางโรงแรมแตล่ะช ัน้จะมี
เพยีงไมก่ีห่อ้งซึง่  ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละช ัน้และบาง
โรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 


