
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ฟูโกว๊ก – นั�งกระเช้าชมววิเกาะฟูโกว๊ก – ตลาดกลางคืนดงิเกา  � (-/-/เยน็) 
%&.(% น. พร้อมกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ ชั-น 4 ประตู 0 เคาน์เตอร์  F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway 

(PG) 
โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 
44.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฟูโกว๊ก โดยเที�ยวบิน PG 991 ** บริการอาหารร้อนและเครื�องดื�มบนเครื�อง** 
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินฟูโกว๊ก ประเทศเวียดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้(เวลาทอ้งถิ�นที�

เวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) เกาะฟูโกว๊ก เป็นเกาะ
ที�ใหญ่ที�สุดในเวียดนาม ตั�งอยูใ่นอ่าวไทย โดยอยูใ่น
พื�นที�ของจงัหวดัเกียงซาง พื�นที� ��� ตารางกิโลเมตร 
และมีประชากรอยูถ่าวร (�,*** คน เขตการปกครอง
ของเกาะฟูโกว๊กนั� น ประกอบด้วยเกาะใหญ่และ
เลก็นอ้ยอีก 23 เกาะ ศูนยก์ลางของเกาะตั�งอยูที่�เมือง
ใหญ่ที�สุดคือเซืองโดงทางชายฝั�งตะวนัตก และยงั
เป็นเมืองที�ใหญ่ที�สุดของเกาะอีกดว้ย เศรษฐกิจของ
เกาะขึ�นกบัการประมง เกษตรกรรมและการท่องเที�ยว เกาะนี� ถือเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�สาํคญัของเวียดนาม 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั-น นาํท่าน นั�งกระเช้าไฟฟ้าอนัทนัสมยั ชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของ Hon Thom Island Vietnam ท่านจะได้
เห็นวิวแบบ =>* องศา ตลอดความยาว �.@ กิโลเมตร นาํท่านเพลิดเพลินชอปปิ/ ง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา(Dinh 

Cau Night Market) เลือกซื/อสิ/นคา้พื/นเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นที�ระลึก ชิมอาหารทอ้งถิ�นและรสชาติอนั
แสนอร่อย 

 

 
คํ�า       �บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

พกัที� GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ   ดาวเวยีดนาม 
วนัที�สอง  เรือนจําฟูโกว๊ก - วดัโฮโกว๊ก - วดัดงิชาว - ดาํนํ-าตื-นเกาะฮอมดาํ – Long Beach Center  
            � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

%P.%% น. �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั/น นําท่านชม เรือนจําฟูโกว๊ก(Prison Phu Quoc) 

ตั/งอยูใ่นหมู่บา้นเกยเหยื�อ ตาํบลอานเทย้ ซึ�งเดิมนั/น
เป็นเรือนจาํที�นักล่าเมืองขึ/นฝรั�งเศสสร้างขึ/นเพื�อ
คุมขงัชาวเวียดนามที�รักชาติ ถึงปี 5678 ทางการ
ไซ่ง่อนได้ทาํการก่อสร้างเรือนจาํเกยเหยื�อใหม่ 
โดยเรียกว่า เรือนจาํเชลยสงครามฟูโกว๊ก หรือ 
เรือนจาํเชลยคอมมิวนิสต์ฟูโกว๊ก ด้วยพื/นที� ;<< 
เฮกตา้ร์ เป็นเรือนจาํที�ใหญ่ที�สุดของภาคใตโ้ดยคุม
ขงันักโทษที�เป็นนักโทษการเมืองช่วงต่างๆกว่า ; หมื�นคน  จากนั/น นาํท่านต่อไปยงั เจดีย์โฮโกว๊ก (Ho Quoc 

Pagoda) วดัแห่งใหม่ที�เพิ�งสร้างขึ/นบนเกาะแห่งนี/  ตั/งตระหง่านอยูบ่นเขาอนัเขียวชะอุ่ม ท่านจะเห็นวิวทิวทศัน์
ของอ่าวไทย ซึ�งวดันี/ ใชเ้งินสร้างถึง 577 ลา้นบาท 

 
  จากนั/น  นาํท่านสู่ วัดดิงชาว (Dinh Cau Temple) ศาลเจา้อนัศกัดิB สิทธิB  ตั/งอยูบ่นโขดหินกลางทะเล เนื�องจากอาชีพหลกั

ของชาวฟูโกว๊ก คือ อาชีพการทาํประมง ดงันั/นก่อนที�ชาวบา้นจะออกไปหาปลานั/น จะตอ้งทาํการไหวเ้ทพเจา้
แห่งทอ้งทะเลก่อน เพื�อให้การออกไปจบัปลาแต่ละครั/ ง เป็นไปอยา่งราบรื�น ไม่มีอุปสรรคอนัตรายใดๆเกิดขึ/น 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ศาลเจา้แห่งนี/ มีลกัษณะที�โดนเด่นสวยงามโดยตั/งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ซึ� งเป็นสัญลกัาณ์สําคญัของเกาะฟู
โกวก๊แห่งนี/   

 

 
จากนั/น ออกเดินทางสู่ท่าเรือซาว นําท่านล่องเรือ เดินทางสู่จุดดํานํ-าตื-น ชมปะการังที�สวยงามที�สุดบนเกาะฟูโกวก๊ เป็น

แหล่งดาํนํ/ าดูปะการังนํ/ าตื/นชั/นดี มีแหล่งปะการังนํ/ าตื/นสวยงามให้ชมอยู่รอบเกาะแถมยงัมีปลาหลากหลาย
ชนิดและชุกชุม และมีทรายสีขาวใหช้มอีกดว้ย 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 
เที�ยง           �บริการอาหารกลางวนั บนเรือ 
 นาํท่านเดินทางสู่ Long Beach Center นาํท่านชมไข่มุกสินคา้ขึ�นชื�อที�เกาะแห่งนี�  เนื�องจากเกาะฟูโกว๊กลอ้มร

อบดว้ยทะเล จึงทาํให้เตม็ไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาติอนัอุดมสมบูณร์ ท่านจะไดช้มกรรมวิธีตั�งแต่การเลี�ยง 
จนกระทั�งกวา่จะมาเป็นเครื�องประดบัอนัสวยงามที�ใหเ้ราไดใ้ส่กนั 

เยน็  �บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พกัที� GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ   ดาวเวยีดนาม 
วนัที�สาม  ฟาร์มผึ-ง – ไร่พริกไท – ซิมไวน์ –  หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง – กรุงเทพฯ                 � (เช้า/-/-) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

%P.%% น. �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั/น เดินทางสู่ ฟาร์มผึ-ง และ ไร่พริกไท ถา้พดูถึงสินคา้ส่งออก

ของคนเวียดนาม กคื็อพริกไทดาํ เป็นสินคา้ส่งออกระดบั
ตน้ของโลก ซึ�งที�ดินที�นี� เหมาะแก่การเพาะปลูกพริกไทดาํ
เป็นอยา่งมาก จากนั/น นาํท่านไปชิม ซิมไวน์(Sim wine) 

ลกัษณะของลูกซิมจะมีขนาดเท่ากบัลูกมะกอกสีออกม่วง 
มีรสชาติหวานอมเปรี/ ยว ชาวบา้นที�นี�จึงนาํลูกซิมมาหมกั
เป็นไวน์แทนองุ่น จากนั/น นาํท่านสู่ เมืองเยอืงดอง 
หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง (Ham Ninh Fishing Village) อีกหนึ�งแหล่งท่องเที�ยวสโลวไ์ลฟ์ของเกาะ ดว้ยความ
เงียบสงบของที�นี� ชมวีชีวิตของชาวบา้นไปเพลินๆ 

 
  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟูโกว๊ก 
4(.50 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที�ยวบินที� PG948 

*มีบริการอาหารร้อนและเครื�องดื�มบนเครื�อง * 
4T.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

........................................................................................ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

อตัราค่าบรกิารและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทวัร์ ฟูโกว๊ก ( วนั U คืน บิน PG 

เริ�มเดนิทาง 
กลบัจาก
เดนิทาง 

จาํนวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็มีเตยีง พกัเดี�ยว 

22 พ.ย.YU U0 พ.ย.YU U0+4 12,900 12,900 11,900 4,000 

29 พ.ย.YU %4 ธ.ค.YU U0+4 12,900 12,900 11,900 4,000 

06 ธ.ค.YU %& ธ.ค.YU U0+4 13,900 13,900 12,900 4,000 

08 ธ.ค.YU 4% ธ.ค.YU U0+4 13,900 13,900 12,900 4,000 

13 ธ.ค.YU 4T ธ.ค.YU U0+4 12,900 12,900 11,900 4,000 

20 ธ.ค.YU UU ธ.ค.YU U0+4 13,900 13,900 12,900 4,000 

27 ธ.ค.YU U` ธ.ค.YU U0+4 13,900 13,900 12,900 4,000 

U& ธ.ค.YU (% ธ.ค.YU U0+4 15,900 15,900 14,900 4,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตัaวเครื�องบินชั-นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตัaว 
� ที�พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ U-( ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพกัห้องเดี�ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื-อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
� ค่าระวางนํ-าหนักกระเป๋าไม่เกนิ U% กก.ต่อ 4 ใบ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทวัร์นําเที�ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ4,%%%,%%% บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํ-ามันและภาษีตัaวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ-นก่อนวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ที�จ่าย (% และภาษีมูลค่าเพิ�ม P% 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั-งที�เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 4 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ-าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 
 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ?,AAA บาท ส่วนที�เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า B? วนั มิฉะนัCนถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง FB วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง  A วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทัCงหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิLการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทัCงสิCน 
• ยกเลกิการเดินทาง B? -  A วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ ?A% และริบเงินมัดจําทัCงหมด 
• ยกเลกิภายใน BQ วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิLการคืนเงินค่าทวัร์ทัCงหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทัCงสิCน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื�อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัCงนีCท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง T วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิLในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื�อนไขอื�น ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิLในการเก็บค่าใช้จ่ายทัCงหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (B? ท่านขึCนไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึCนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิLเลื�อนวันเดินทาง  
หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า BA วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตัWวภายใน เช่น (ตัWวเครื�องบิน, ตัWวรถทัวร์, ตัWวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครัCงก่อนทําการ
ออกตัWว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัWวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํCาเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิLไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทัCงสิCน 

 
 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ 
� บริษัทฯมีสิทธิiในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า Y เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั-น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า Y เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั-งสิ-น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรม
แรงงานทั-งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ�งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี-ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั-งสิ-น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี-ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั-งสิ-น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื-อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั-งสิ-น หากเกดิสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที�เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณทีี�กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� กรณทีี�การตรวจคนเข้าเมืองทั-งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิiที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั-งสิ-น 

� ตัaวเครื�องบินเป็นตัaวราคาพเิศษ กรณทีี�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี�ยนชื�อได้ 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั-งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี-แล้วทั-งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที�ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือค่าทวัร์ทั-งหมด 

� ในกรณขีอง PASSPORT นั-น จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํ-า การขีดเขยีนรูปต่างๆหรือแม้กระทั�งตราปัrมลายการ์ตูน ที�
ไม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกครั-ง หาก 
ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั-งสิ-น 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัCงสิCน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที�ทาํให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนัCน ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัCงสิCน 

� กรณ ี“หญงิตัCงครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนีCอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัCงสิCน 

� การท่องเที�ยวประเทศเวยีดนามนั-นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื�อเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยว
ดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ�ม ทาง
บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื�อนไขดงักล่าวแล้ว 

� อาหารที�ประเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็
จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

รายละเอยีดห้องพกัที�ประเทศเวยีดนาม 
� ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเดี�ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  

ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� โรงแรมในเวยีดนามห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ-าบางโรงแรมแต่ละชั-นจะมีเพยีง
ไม่กี�ห้องซึ�ง  ในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ตดิกนัและอาจจะได้คนละชั-นและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลฟิต์ซึ�งขึ-นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั-นๆ 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


