
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 กิจกรรมทางนํ้า ไดแ้ก่ ตกปลาทะเล , ดาํนํ้าชมปะการงั 

 ชมวิวทิวทศันบ์นกระเชา้ขา้มเกาะ Hon Thom Inland 

 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์อนุสาวรียห์มดั , คกุโบราณ , วดัท่ีใหญท่ี่สุดบนเกาะฟู้โกวก๊ 

 ตืน่ตาไปกบัสวนสนุก และ พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้า Vinpearl Land 

 ฟรีหมวกเวียดนามทา่นละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

กาํหนดการเดินทาง :  ตลุาคม – ธนัวาคม 2561 

วนัแรก  กรุงเทพ –เกาะฟู้โกวก๊ – Vinpearl Land 

08.00 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการ

บิน Bangkok Airways โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.30 น.     นาํทา่นเดินทางสู ่เกาะฟู้โกวก๊ โดยเท่ียวบินท่ี  PG 991(มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่งบิน) 

13.15น  เดินทางถึงสนามบิน Phu Quoc International Airport  เกาะฟู้โกวก๊ หรอื เกาะฟู้กว๊ก (Phu Quoc) คือ

เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม เป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดัเกียนยาง ตั้งอยูใ่นทะเลอ่าวไทย ท่ีน่ีมีหาดทราย

สีขาวละเอียด น้ําสีฟ้าใส งดงามจนไดร้ับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเวียดนามใต ้โดยรวมมีพ้ืนท่ี 

574 ตารางกิโลเมตร ชาวบา้นหาเล้ียงชีพดว้ยการทําประมง การทําเกษตรกรรมและธุรกิจเก่ียวกบั



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การท่องเท่ียว เป็นหลกั สินคา้ทอ้งถ่ินข้ึนช่ือคือ น้ําปลาและพริกไทยดาํ จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ 

Vinpearl Land ใหท่้านไดอิ้สระในการเล่น สวนสนุก และ พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้า รวมบตัรค่าเขา้ชมแลว้ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม DAO NGOC HOTEL , AMON HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั *** 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง   กิจกรรมทางนํ้า ดาํนํ้าชมปะการงั + ตกปลา - กระเชา้ไฟฟ้าขา้มเกาะ - อนุสาวรยีห์มดั – คกุเก่า 

- วดัโฮโกวก๊ – ตลาดกลางคืนเกาะฟู้โกวก๊  

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ท่ี โรงแรม     

จากน้ันนําท่านเขา้สู่ท่าเรือ เฮืองดง (DUONG DONG) เพ่ือชมความสวยงามของทะเลและหมูเ่กาะ  

ท่ียงัคงสภาพสมบรูณต์ามธรรมชาติ กิจกรรมต่างอาทิ ตกปลาทะเล , ดาํน้ําชมปะการงั เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคา 

นําท่านนัง่ กระเชา้ไฟฟ้าขา้มเกาะ เพ่ือข้ึนชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามของเกาะฟู้ โกวก๊ จากมุมสูงสาํหรบั

กระเชา้ไฟฟ้าแห่งน้ี เป็นระบบกระเชา้ท่ีทนัสมยัท่ีสุดของประเทศเวยีดนามและมีความปลอดภยัสูงเพ่ือ

ชมความงดงามของ Hon Thom Island Vietnam จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ อนุสาวรยีห์มดั สรา้งข้ึน



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เพ่ือเป็นการอุทิศใหแ้ก่ทหารอาสาชาวเวียดนาม ประมาณ 4,000 ราย ท่ีไดเ้สียสละชีวิตเพ่ือปกป้อง

ประเทศเวียดนามในสมยัสงครามเวียดนามกับอเมริกัน จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั คุกเก่า Phu 

Quoc Prison ท่ีสรา้งโดยฝรัง่เศสในสมยัอาณานิคมอินโดจีนใชก้กัขงัและทรมานกลุ่มต่อตา้นเรียกรอ้ง

เอกราช จากฝรัง่เศสในสมยัน้ัน ซ่ึงปัจจุบันคุกแห่งน้ีเปิดเป็น พิพิธภัณฑ์จากน้ันนําท่านเขา้สู่ วัดโฮ

โกวก๊ (Ho Quoc Temple)เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะฟู้โกวก๊ ไดต้ั้งอยู่บนภูเขาลูกหน่ึง หนัหน้าไปทาง

ทะเล ถือเป็นจุดท่ีชมววิทะเลอยา่งสวยงาม 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  นําท่านเดินเยี่ยมชมตลาด Dinh Cau Night Market ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีของ ขายหลากหลายชนิด อาทิ

เช่น อาหารทะเล เคร่ืองประดับ รวมถึงของพ้ืนเมืองต่างๆ เพ่ือใหท่้านไดส้ัมผัสวิถีชีวิตของคนใน

ทอ้งถ่ิน 

นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม DAO NGOC HOTEL , AMON HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั ** 

วนัท่ีสาม   ฟารม์ไข่มุก – โรงผลิตไวน ์– สวนพรกิไทย – สนามบิน – สุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ท่ี โรงแรม     

จากน้ันนําท่านเขา้สู ่ฟารม์ไข่มุก ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวยีดนาม จากน้ันนําท่านชม ฟารม์ผลิตไวน ์แบบ

โบราณบนเกาะฟู้โกวก๊ และนําท่านชม สวนพรกิไทย 

สมควรแก่เวลา นาํทา่นเดนิทาง สูส่นามบิน Phu Quoc International Airport  เตรยีมตวัเดินทางสูก่รุงเทพฯ 

13.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เท่ียวบินท่ี PG 992  

(มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่งบิน) 

15.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 
รายการทอ่งเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นสาํคญั** 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
หอ้งเตยีงคู ่
นอน 2 ทา่น 

เด็ก 1 ทา่น พกักบั  
ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

พกัเดี่ยว 

วนัท่ี 19 – 21 ตลุาคม 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 

วนัท่ี 9 – 11 พฤศจกิายน 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 

วนัท่ี 23 – 25 พฤศจกิายน 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 

วนัท่ี 1 – 3 ธนัวาคม 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 

วนัท่ี 15 – 17 ธนัวาคม 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 

วนัท่ี 21 – 23 ธนัวาคม 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 700 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาลาํตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

 ค่าสมัภาระน้ําหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ํามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งนําเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 หวัหนา้ทวัรท่ี์ชาํนาญเสน้ทางนําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจา่ยเพ่ิมเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ข้ึนอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 700 บาทตลอดการเดินทาง 
 

เง่ือนไขในการจอง 

• ชาํระมดัจาํในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือสาํเนา) ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมดอยา่ง

นอ้ย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า

ทวัรท์ั้งเต็มจาํนวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไมถึ่ง 10 ท่าน จะไมมี่หวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านข้ึน จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการ

เดินทาง 
 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบรูณ ์ก็ต่อเมื่อไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยดึเงินมดัจาํ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้

การยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมี้การการนัตีมดัจาํ หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไข

กบัสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลาํ), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิม

เขา้มาช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 
 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

  หากเกิดทรพัยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามา

เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


