
  

VIETNAM 

เกาะฟู้ โกวก๊..ไขม่กุแหง่เวยีดนามใต ้

ทะเลสวยขาดใจ ตอ้งไปใหไ้ดส้กัคร ั+ง !!! 3วนั 2คนื  
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG  

 
1.ดาํนํ +าต ื+นชมปะการงั ณ เกาะฮอมดาํ 
2.ชมนํ +าตกสวยตราง   นํ +าตกที8สวยของบนเกาะ 
3.ชมเจดยีร์อ้ยลา้น “ เจดยีเ์จดยีโ์ฮโกวก้” 
4.ชมเรอืนจําฟู้ โกวก๊ เรอืนจําที8ใหญท่ี8สดุในเวยีดนาใต ้
5.ชอ้ปปิ+ ง ณ ตลาดกลางคนืดงิเกา 
6.พกัผอ่นกอ่นขึ+นเครื8อง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอกแอรเ์วย ์                                                                          
7. FREE WIFI ON BUS 

GT-PQC PG01 



 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
  วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เที8ยง เย็น โรงแรมที8พกั 

 
1 
 

 
กรุงเทพฯ-เกาะฟู้ โกว๊ก - วดัดงิชาว- นํ�าตกเสอืยแจง  
– ตลาดฟู้โกว๊กไนทม์าเก็ต 
 

 

  - 
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Phu Van Resort 3* 
HOTEL หรอืเที8ยบเทา่ 
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ดํานํ�าตื�นเกาะฮอมดํา– ชมเครื+องประดบัไขมุ่ก–เรอืนจําฟู
โกวก้–ฟารม์ผึ�ง-ไร่พรกิไท–ซมิไวน์–หาดเยอืงดอง 
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Phu Van Resort 3* 
HOTEL หรอืเที8ยบเทา่ 

 

 

3 

 
เมอืงเยอืงดอง–หมูบ่า้นชาวประมงฮามนงิ -สนามบนิ
ดานัง- กรุงเทพฯ 

 

 

� 

  

  - 
 

 

 

 

เครื8องแอรบ์สั A319 
ที8น ั8งแบบ 3-3 

บรกิารอาหารและนํ +าดื8ม 
บนเครื8องท ั+งขาไป-ขากลบั 

นํ +าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 
 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ-เกาะฟู้ โกวก๊-วดัดงิชาว-นํ +าตกเสอืยแจง-ตลาดฟู้ โกวก๊ไนทม์าเก็ต  
 

08.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั+น 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมเีจา้หนา้ที+คอยให ้

การตอ้นรับ (ระหวา่งรอขึ+นเครื8อง ทา่นสามารถใชบ้รกิาร เลา้จน ์ ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ด ้ 

มอีาหารวา่งและนํ+าดื8มบรกิาร)                

11.30 น.   ออกเดนิทางสู ่เกาะฟู้ โกวก๊ โดยเที+ยวบนิ PG991                 

                 (บนเครื8องมบีรกิารอาหาร และเครื8องดื8ม)   

13.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟู้ โกวก๊ ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็น 

                 ที+เรยีบรอ้ยแลว้ หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

     จากนั�นนําท่านเดนิทางเดนิทางสู ่“ฟู้ โกวก๊” เป็นเกาะที+ใหญ่ที+สดุในเวยีดนาม ตั �งอยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพื�นที+ของจังหวัด

เกยีนซาง พื�นที+ 574 ตารางกโิลเมตร และมปีระชากรอยู่ถาวร 85,000 คนเขตการปกครองของเกาะฟโูกวก้นั�นประกอบดว้ย

เกาะใหญแ่ละเกาะเล็กนอ้ยอกี 21 เกาะ ศนูยก์ลางของเกาะตั �งอยูท่ี+เมอืงใหญ่ที+สดุ 



    คือเซืองโดงทางชายฝั+ งตะวันตก และยังเป็นเมืองที+ใหญ่ที+สุดของเกาะอีกดว้ย เศรษฐกิจของเกาะขึ�นกับการประมง 

เกษตรกรรมและการท่องเที+ยว เกาะนี�ถอืเป็นสถานที+ท่องเที+ยวที+สําคัญของเวยีดนาม,ต่อมานําท่าน เดนิทางสู ่วดัดงิชาว 

(DinhCau Temple) ศาลเจา้อนัศกัดิiสทิธ ิiต ั+งอยูบ่นโขดหนิกลางทะเลเนื+องจากอาชพีหลักของชาวฟู้ โกว๊กคอือาชพีการ

ทําประมง ดังนั�นก่อนที+ชาวบา้นจะออกไปหาปลาจะตอ้งไหวเ้ทพเจา้แห่งทอ้งทะเลกอ่น เพื+อใหก้ารออกไปจับปลาแตล่ะครั�ง

เป็นไปอยา่งราบรื+นดว้ยด ีไมม่อีนัตรายใดใดทั �งสิ�น ศาลเจา้แห่งนี�มลีักษณะที+โดดเดน่สวยงามโดยตั �งตระหง่าอยู่บนโขดหนิอัน

เ ป็ น สัญ ลั กษ ณ์ ข อง เ ก า ะแ ห่ ง นี�  ,จ าก นั�น  เ ดิน ทา ง ต่ อ ไป ยั ง  ลํ า ธ า ร ส ว ย ต ร า ง  ห รือ  ลํ า ธ า ร ภ า พ เ ขีย น 

(SuoiTranhStream)ทางตอนใตข้องเกาะฟู้ โกว๊กนํ�าตกที+สวยที+สดุของเกาะแห่งนี� ชมความงามของนํ�าตกที+ตกลดหลั+นเป็น

ชั �นๆอยา่งสวยงาม นักทอ่งเที+ยวสว่นมากชอบไปนั+งปิกนกิกนัที+บรเิวณนี�สภาพป่าร่มรื+น ทา่นสามารถเดนิชมรอบๆ นํ�าตกไดอ้ย่าง

ปลอดภัยและสะดวกสบาย 

 

 

               เดนิทางไปชอปปิ+ ง ณ ตลาดกลางคนืดงิเกา (DinhCau Night Market) เลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงไวเ้ป็นของฝากหรอืเป็น 

               ของที+ระลกึ ชมิอาหารทอ้งถิ+นรสชาตแิสนอร่อย 

พกัที8      รสีอรท์รมิทะเล Phu Van Resort (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนื ที8เยอืงดอง 

 

วนัที8สองของการเดนิทาง 

ดาํนํ +าตื+นเกาะฮอมดาํ– ชมเครื8องประดบัไขม่กุ–เรอืนจําฟู้ โกวก๊–ฟารม์ผึ+ง  

ไรพ่รกิไท–ซมิไวน–์หาดเยอืงดอง 

 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ตอ่มาออกเดนิทางสูท่า่เรอืซาว นําทา่นลอ่งเรอืทะเลเดนิทางสูจุ่ดดํานํ�าตื�นชมปะการังที+สวยงามที+สดุบนเกาะฟู้ โกว๊กเป็น

แหลง่ดํานํ�าดปูะการังนํ�าตื�นชั �นดมีแีหลง่ปะการังนํ�าตื�นสวยงามใหช้มอยูร่อบเกาะแถมยังมปีลาหลากหลายชนดิและชกุชมุไหเ้รา

ไดช้มอกีดว้ย มทีรายสขีาวสะอาด 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 นําทา่นเดนิทางสู ่Long Beach Center นําทา่นชมไขม่กุสนิคา้ขึ�นชื+อที+เกาะแหง่นี� เนื+องจากเกาะฟู้ โกวก๊ลอ้มรอบดว้ยทะเล 

            จงึทําใหเ้ต็มไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ ทา่นจะไดช้มกรรมวธิตีั �งแตก่ารเลี�ยง จนกระทั+งกวา่จะมาเป็น 

            เครื+องประดบัอนัสวยมากที+เราไดใ้สก่นั , จากนั�น นําทา่นชม เรอืนจําฟู้ โกวก๊ตั �งอยู่ในหมูบ่า้น เกยเหยื+อ ต.อานเทย้ ซึ+งเดมินั�น

เป็นเรอืนจําที+นักลา่เมอืงขึ�นฝรั+งเศสสรา้งขึ�นเพื+อคมุขงัชาวเวยีดนามที+รัก

ชาต ิ ถงึปี1967 ทางการไซง่่อนไดทํ้าการกอ่สรา้งเรอืนจําเกยเหยื+อใหม ่โดย

เรยีกวา่ เรอืนจําเชลยสงครามฟู้โกว๊กหรอืเรอืนจําเชลยคอมมวินสิตฟ์โูกวก้ดว้ย

พื�นที+ 400 เฮกตา้รน์ี+ เป็นเรอืนจําที+ใหญ่ที+สดุของภาคใตโ้ดยคมุขงันักโทษที+

เป็นนักโทษการเมอืงชว่งตา่งๆกวา่4หมื+นคน , ตอ่มาเดนิทางสูฟ่ารม์ผึ+ง และไร่

พรกิไทถา้พูดถงึสนิคา้สง่ออกของคนเวยีดนาม ก็คอืพรกิไทดํา เป็นสนิคา้ที+

สง่ออกระดบัตน้ตน้ของโลก   ที+ดนิที+นี+เหมาะแกก่ารเพาะปลกูพรกิไทดําเป็น

อยา่งมาก จากนั�น นําทา่นไปชมิ “ซมิไวน”์(Sim Wine)ลกัษณะของลกูซมิจะมขีนาดเทา่กบัลกูมะกอก สอีอกมว่ง มรีสชาติ

หวานอมเปรี�ยว ชาวบา้นที+นี+จงึนําลกูซมิมาหมักเป็นไวน์,นําทา่นเดนิทางสู ่หาดเยอืงดอง 

คํ8า  รบัประทานอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร  



                

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

  พกัที8  รสีอรท์รมิทะเล Phu Van Resort (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนื ที8เยอืงดอง 

 

วนัที8สามของการเดนิทาง 

เมอืงเยอืงดอง–หมูบ่า้นชาวประมงฮามนงิ-กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเยอืงดองหมู่บา้นชาวประมงฮาม นงิ (Ham Ninh Fishing 

Village) อกีหนึ+งแหลง่ทอ่งเที+ยวสโลวไ์ลฟ์ของเกาะ ดว้ยความเงยีบสงบของที+นี+ ชมวถิี

ชวีติของชาวบา้นไปเพลนิๆ นําทา่นสักการะ เจดยีร์อ้ยลา้น วัดแห่งใหม่ที+พึ+งสรา้งขึ�นบน

เกาะแหง่นี� ตั �งตระหงา่นอยูบ่นเขาอนัเขยีนชะอุม่ ทา่นจะเห็นววิทวิทศันข์องอา่วไทย  

วดันี�ใชเ้งนิสรา้งถงึ 166 ลา้นบาท ไดเ้วลาอนัสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทาง 

สู ่Phu Quoc International Airport (สนามบนิฟู้ โกวก๊) เพื+อเดนิทางสูส่นามบนิ

สวุรรณภมู ิ

13.50 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที8ยวบนิที8 PG992 

15.35 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

** หากทา่นที8ตอ้งออกต ัqวภายใน (เครื8องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที8เจา้หนา้ที8ทุกคร ั+งกอ่นทําการออกต ัqวเนื8องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี8ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางที8อายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมตํ่8ากวา่ 6 เดอืน หรอื 
180 วนั ข ึ+นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ8า 6 หนา้  

เกาะฟู้ โกวก๊...ไขม่กุแหง่เวยีดนามใต.้.สบาย สบาย  
กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

พกัเดี8ยวเพิ8ม 

30 มนีาคม-1 เมษายน 2561 11,991 11,991 11,991 3,000 

20-22 เมษายน 2561 11,991 11,991 11,991 3,000 

27-29 เมษายน 2561 11,991 11,991 11,991 3,000 

4-6 พฤษภาคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,000 

11-13 พฤษภาคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,000 

18-20 พฤษภาคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,000 

25-27 พฤษภาคม 2561 11,991 11,991 11,991 3,000 



 

                             *** ทวัรน์ี+ไมม่รีาคาเด็ก *** 

ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัqวเครื8องบนิ หกัออก ทา่นละ 3,000.- //  

ราคาเด็กทารก INFANT 3,999.-  

(ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ั+น) 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ8น รวม 200 /วนั/คน 
รวมตลอดท ั+งการเดนิทาง 600 บาท / คน ** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกนํ +าด ื8ม 1 ขวด เฉพาะวนัที8เดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี8ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงื8อนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิJที+จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีที+กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิJในการที+จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที+ทาง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที+ยวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิJในการเปลี+ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที+ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี+ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที+ไม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิJในการเปลี+ยนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีที+คณะไม่ครบจํานวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิJในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมื+อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื+อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที+ลกูคา้ตอ้งออกตัMวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที+ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั�ง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิJไมรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเที+ยวเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  
 

อตัราคา่บรกิารนี+รวม 

1. คา่ตัMวเครื+องบนิชั �นนักทอ่งเที+ยว ( Economy Class) ที+ระบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนัจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายที+ทางสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที+ยวตามรายการ พรอ้มคนขับรถที+ชํานาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที+ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  



6. คา่อาหารตามที+ระบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานที+ทอ่งเที+ยวตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื+อนไขของกรมธรรม ์ 

 

ประกนัเสรมิสําหรบัครอบคลุมเรื8องสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื+องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ+มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบี�ยประกนัเริ+มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบี�ยประกนัเริ+มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที8มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื+อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที8มอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื+อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนี+ไมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครื+องดื+มที+สั+งพเิศษ(มนิบิาร,์ นํ�าดื+ม, บหุรี+, เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่

ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที+สญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดี+ยวตามอตัรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ+งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที+สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

6. ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ8นและทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ต่อท่าน) ทปิหวัหน้าทวัร ์(ตามความ

ประทบัใจ) 

7.  คา่ภาษมีูลคา่เพิ8ม 7 %  
 

เง ื8อนไขการสํารองที8น ั8ง 

กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท (ที8น ั8งจะยนืยนัเมื8อไดร้บั

เงนิมดัจําแลว้เทา่น ั+น) หากตอ้งยื+นวซีา่ ตอ้งเตรียมเอกสารยื+นวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 

(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมตํ่+ากวา่ 7 วนัทําการ)  

การชําระคา่ทัวรส์ว่นที+เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

กําหนดเนื+องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที+พักและตัMวเครื+องบนิมฉิะนั�นจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทาง

โดยอตัโนมัต ิ

 

 



กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิJเก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที+ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื+นวซี่าให ้เมื+อผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJในการคนืคา่มัดจําทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิiในการเก็บคา่ใชจ้่ายท ั+งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจํานวนที8บรษิทัฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขึ+นไป) เนื+องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื+นที+

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที+เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึ+งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื+อนการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที+ไม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตัMวเครื+องบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที+สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอื+นๆที+เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที+ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียื8นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิJในการหักคา่บรกิารยื+นวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่น

ที+เกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัMวเครื+องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 

ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที+เกดิขึ�นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัqวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั+งหมด 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื+องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื+นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที+เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื+องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที+ไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิJในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั+งหมด 

 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เรื8องต ัqวเครื8องบนิและที8น ั8งบนเครื8องบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื+อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายสว่นต่างที+สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดที+นั+งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูกํ้าหนด ซึ+งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ     

ออกตัMวเครื+องบนิไปแลว้ (กรณีตัMว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น 

2. ทางบรษัิทไดส้ํารองที+นั+งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัMวเครื+องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิJการเรยีกเก็บคา่มัดจําตัMวเครื+องบนิ ซึ+งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัMวเครื+องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิJเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที+

เกดิขึ�นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นั+งที+ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี+จะนั+งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที+สายการบนิ   กําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี+มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื+นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที+เครื+องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ี+มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี+

นั+ง  

5. Long leg ขึ�นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที+เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที+เชค็อนิเทา่นั�น 



 

เร ื8องโรงแรมที8พกั 

 

1. เนื+องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี+ยว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิJในการเปลี+ยนแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีที+มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิJใน

การปรับเปลี+ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื+อใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึ8งถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ8งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที+มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที+พัก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที+ท่องเที+ยวพรอ้มทั �งการสัมมนา ดูงาน เพื+อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทั �งนี�ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที+เกดิจากโรงแรมที+พัก ยานพาหนะ,  อันเนื+องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี+ยน

เงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที+ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ+น,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที+เกี+ยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศ

ไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตผุล เนื+องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ+งอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหว่างการเดนิทางท่องเที+ยวทั �งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื+อนไขที+

บรษัิทฯ ที+รับประกันในกรณีที+ผูร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที+ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื+องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความ

คมุโรคตดิต่อเฉพาะพื�นที+มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื+อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ+งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี+ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื+อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทั �งนี�การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิ

ซึ+งร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 


