
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ฟูโกว๊ก – น่ังกระเช้าชมววิเกาะฟูโกว๊ก – ตลาดกลางคืนดงิเกา (-/-/เยน็) 
08.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4ประตู 4 เคาน์เตอร์  F สายการบินบางกอกแอร์เวย์Bangkok Airway (PG) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
11.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฟูโกว๊ก โดยเทีย่วบิน PG 991** บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
13.15 น. เดินทางถึง สนามบิน ฟูโกว๊ก  ประเทศเวยีดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้(เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย)  
 เกาะฟูโกว๊ก เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเวยีดนาม ตั้งอยูใ่นอ่าวไทย โดยอยูใ่นพื้นท่ีของจงัหวดัเกียงซาง พื้นท่ี 574 

ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยู่
ถาวร 85 ,000 คน เขตการปกครองของ
เกาะฟูโกวก๊นั้น ประกอบดว้ยเกาะใหญ่
และเล็กนอ้ยอีก 21 เกาะ ศูนยก์ลางของ
เกาะตั้งอยูท่ี่เมืองใหญ่ท่ีสุดคือเซืองโดง
ทางชายฝ่ังตะวนัตก และยงัเป็นเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของเกาะอีกดว้ย เศรษฐกิจ
ของเกาะข้ึนกบัการประมง เกษตรกรรม
และการท่องเท่ียว เกาะน้ีถือเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเวยีดนาม 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้าอนัทนัสมยั ชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของ Hon Thom Island Vietnamท่านจะไดเ้ห็นววิ
แบบ 360 องศาตลอดความยาว 7.9 กิโลเมตร น าท่านเพลิดเพลินชอปป้ิง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา (DinhCau Night 

Market)เลือกซ้ือส้ินคา้พื้นเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นท่ีระลึก ชิมอาหารทอ้งถ่ินและรสชาติอนัแสนอร่อย 

 
คํ่า       บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาวเวยีดนาม 

วนัทีส่อง  เรือนจาํฟูโกว๊ก - วดัโฮโกว๊ก - วดัดงิชาว - ดาํนํา้ต้ืนเกาะฮอมดาํ –Long Beach Center 
            (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น น าท่านชม เรือนจําฟูโกว๊ก(Prison Phu Quoc)

ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นเกยเหยือ่ ต าบลอานเทย้ ซ่ึงเดิม
นั้นเป็นเรือนจ าท่ีนกัล่าเมืองข้ึนฝร่ังเศสสร้างข้ึน
เพื่อคุมขงัชาวเวยีดนามท่ีรักชาติ ถึงปี 1967 
ทางการไซ่ง่อนไดท้  าการก่อสร้างเรือนจ าเกย
เหยือ่ใหม่ โดยเรียกวา่ เรือนจ าเชลยสงครามฟู
โกวก๊ หรือ เรือนจ าเชลยคอมมิวนิสตฟู์โกวก๊ 
ดว้ยพื้นท่ี 400 เฮกตา้ร์ เป็นเรือนจ าท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของภาคใตโ้ดยคุมขงันกัโทษท่ีเป็นนกัโทษ
การเมืองช่วงต่างๆกวา่ 4 หม่ืนคน  จากนั้นน าท่านต่อไปยงัเจดีย์โฮโกว๊ก(Ho Quoc Pagoda)วดัแห่งใหม่ท่ีเพิ่งสร้าง
ข้ึนบนเกาะแห่งน้ี ตั้งตระหง่านอยูบ่นเขาอนัเขียวชะอุ่ม ท่านจะเห็นววิทิวทศัน์ของอ่าวไทย ซ่ึงวดัน้ีใชเ้งินสร้างถึง 
166 ลา้นบาท 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  จากนั้น  น าท่านสู่ วดัดิงชาว(DinhCau Temple)ศาลเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ตั้งอยูบ่นโขดหินกลางทะเล เน่ืองจากอาชีพหลกัของ

ชาวฟูโกวก๊ คือ อาชีพการท าประมง ดงันั้นก่อนท่ีชาวบา้นจะออกไปหาปลานั้น จะตอ้งท าการไหวเ้ทพเจา้แห่งทอ้ง
ทะเลก่อน เพื่อใหก้ารออกไปจบัปลาแต่ละคร้ัง เป็นไปอยา่งราบร่ืน ไม่มีอุปสรรคอนัตรายใดๆเกิดข้ึน ศาลเจา้แห่งน้ี
มีลกัษณะท่ีโดนเด่นสวยงามโดยตั้งตระหง่านอยูบ่นโขดหิน ซ่ึงเป็นสัญลกัาณ์ส าคญัของเกาะฟูโกวก๊แห่งน้ี 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น ออกเดินทางสู่ท่าเรือซาว นําท่านล่องเรือ เดินทางสู่จุดดํานํา้ตื้น ชมปะการังท่ีสวยงามท่ีสุดบนเกาะฟูโกวก๊ เป็น
แหล่งด าน ้าดูปะการังน ้าต้ืนชั้นดี มีแหล่งปะการังน ้าต้ืนสวยงามใหช้มอยูร่อบเกาะแถมยงัมีปลาหลากหลายชนิด
และชุกชุม และมีทรายสีขาวใหช้มอีกดว้ย 

 
เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั บนเรือ 
 น าท่านเดินทางสู่ Long Beach Centerน าท่านชมไข่มุกสินคา้ข้ึนช่ือท่ีเกาะแห่งน้ี เน่ืองจากเกาะฟูโกวก๊ลอ้มรอบ

ดว้ยทะเล จึงท าใหเ้ตม็ไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาติอนัอุดมสมบูณร์ ท่านจะไดช้มกรรมวธีิตั้งแต่การเล้ียง จนกระ
ทั้งกวา่จะมาเป็นเคร่ืองประดบัอนัสวยงามท่ีใหเ้ราไดใ้ส่กนั 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาวเวยีดนาม 

วนัทีส่าม  ฟาร์มผึง้ –ไร่พริกไท –ซิมไวน์ – หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง –กรุงเทพฯ           (เช้า/-/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น เดินทางสู่ฟาร์มผึง้ และไร่พริกไทถา้พูดถึงสินคา้ส่งออก

ของคนเวยีดนาม ก็คือพริกไทด า เป็นสินคา้ส่งออกระดบั
ตน้ของโลก ซ่ึงท่ีดินท่ีน่ี เหมาะแก่การเพาะปลูกพริกไทด า
เป็นอยา่งมาก จากนั้น น าท่านไปชิม ซิมไวน์(Sim wine)

ลกัษณะของลูกซิมจะมีขนาดเท่ากบัลูกมะกอกสีออกม่วง 
มีรสชาติหวานอมเปร้ียว ชาวบา้นท่ีน่ีจึงน าลูกซิมมาหมกั
เป็นไวน์แทนองุ่น จากนั้นน าท่านสู่ เมืองเยอืงดอง 
หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง(Ham Ninh Fishing Village)อีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวสโลวไ์ลฟ์ของเกาะ ดว้ยความ
เงียบสงบของท่ีน่ี ชมวชีีวติของชาวบา้นไปเพลินๆ 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟูโกว๊ก 
13.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่PG948 

*มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง * 
15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทวัร์ ฟูโกว๊ก 3 วนั 2 คืน บนิ PG 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กมเีตียง พกัเดี่ยว 

24 พ.ค.62 26 พ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

31 พ.ค.62 02 ม.ิย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

07 ม.ิย.62 09 ม.ิย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

21 ม.ิย.62 23 ม.ิย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 ม.ิย.62 30 ม.ิย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 24+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วตามรายการ  
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง)  
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

ค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ)  
 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ: 
 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย: 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่ริษัทฯกาํหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทวัร์ไทยร่วมเดินทางไป
ด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่าํให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญงิตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเทีย่วประเทศเวยีดนามนั้นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิม่ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลกจ็ะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

รายละเอยีดห้องพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 
 ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  
ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํา้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพยีงไม่กี่

ห้องซ่ึง  ในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีลฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


