
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มหศัจรรย ์ เทีย่ว....เกาะฟูโกว๊ก มหานครเวนิส แห่งเวียดนาม 

เดินทาง ม.ค. – มี.ค. 65 

 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

07.30 น. พร๎อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผ๎ูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 3เคาน์เตอร์สายการบินไทย

เวียตเจ็ทโดยมีเจ๎าหน๎าท่ีอํานวยความสะดวกแกํทุกทําน 

 

09.45 น. ออกเดินทางสูํ  เกาะฟูโกว๏ก ประเทศเวียดนามโดยเท่ียวบิน เหมาลําเท่ียวบินท่ี VZ980 

11.00 น. ถึงทําอากาศยานนานาชาติฟู้โกว๏ก (Phu Quoc)ประเทศ เวียดนาม ผํานพิธีการตรวจคนเข๎า

เมืองเป็นท่ีเรียบร๎อยแล๎ว (เวลาท๎องถิ่นท่ีเวียดนามเทํากับประเทศไทย )เกาะฟูโกว๏ก เป็นเกาะท่ี

ใหญํท่ีสุดในเวียดนามต้ังอยํูในอําวไทยโดยอยํูในพื้นท่ีของจังหวัดเกียงซางพื้นท่ี  57ตาราง

กิโลเมตรและมีประชากรอยํูถาวร 85,000 คนเขตการปกครองของเกาะฟูโกว๏กนั้นประกอบด๎วย

เกาะใหญํและเล็กน๎อยอีก  21เกาะศูนย์กลางของเกาะต้ังอยํูท่ีเมืองใหญํท่ีสุดคือเซืองโดงทาง

ชายฝ่ังตะวันตกและยังเป็นเมืองท่ีใหญํท่ีสุดของเกาะอีกด๎วยเศรษฐกิจของเกาะข้ึนกับการ

ประมง เกษตรกรรมและการทํองเท่ียว เกาะนี้ถือเป็น สถานท่ีทํองเท่ียวท่ีสําคัญแหํงหนึ่งของ

เวียดนาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 

** นําคณะเข๎ารับการตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test**  

คําตรวจ Antigen Test รวมอยํูในราคาคําทัวร์เรียบร๎อยแล๎ว 

วันแรก  สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ • ฟูโกว๏ก     (-/กลางวัน/เย็น)   

   

 



 
 
 
 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  VIN HOLIDAYS FIESTA HOTEL 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบ้ืองต๎นเทํานั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แตํโรงแรมท่ีเข๎าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทํากัน) 

 
เช๎า   บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม  

จากนั้น นําทํานเดินทางสูํ วินวันเดอร์

(Vinwonders)สวนสนุกท่ีใหญํ

ท่ีสุดในเวียดนาม และเป็น

ระดับช้ันนําในเอเชีย มี

มากกวํา 100 กิจกรรม ท้ังใน  

Indoor และ Outdoor 

หลากหลายการผจญภัย ไมํวํา

จะเป็นโซน โลกเวทมนตร์ , 

โลกแหํงการผจญภัย , พายุทอร์นาโด ,พระราชวังเนปจูน ,หมูํบ๎านแหํงความลับ , อเวนิวแหํง

ยุโรปท้ัง 6 โซนได๎รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมของมนุษย์ท่ีมีช่ือเสียงและเทพนิยาย

ตํางๆซึ่งแตํละโซนก็จะมีความแตกตํางกันไปท่ีกําลังรอให๎ทํานไปพิสูจน์ความท๎าทาย 

วันที่สอง ฟูโกว๏ก •สวนสนุกวินวันเดอร•์วินเพิร์ล ซาฟาร•ีGrand World•  โคโรนํา คาสิโน  

       (เช๎า/กลางวัน/เย็น) 

 

 

 

Grand Mosque • ถํายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิร์จคาริฟา ชั้นที่ 124   ดูไบมอลล ์

     (-/บนเครื่อง/เย็น) 

 



 
 
 
 

 

จากนั้น  นําทํานสูํVinpearl Safariเป็นสวนสัตว์ท่ีใหญํท่ีสุด เปิดบริการเม่ือปี 2015 มีสัตว์ป่ามากกวํา 

4,000 ชนิด ท่ีมาจาก 200 สปีช่ี ได๎รับการยกยํองจาก South East Asian Zoo Association 

(SEAZA) วําเป็นสวนสัตว์ท่ีดีท่ีสุดเทียบเทํามาตรฐานระดับโลก 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห๎องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นําทํานสูํ GRAND WORLD

ได๎รับฉายาวําเป็น “เมืองท่ีไมํ

เคยหลับไหล ” ภายในจะ

ประกอบไปด๎วยความบันเทิง

อันหรูหรา เทคโนโลยีอัน

ทันสมัย สิ่งอํานวยความ

สะดวก แหลํงช๎อปป้ิงตํางๆ

มากมาย ท่ีเปิดให๎บริการตลอด 

เมื่อทํานเข๎าไปจะเหมือนทํานหลุดเข๎าไปในโลกของเมืองเวนิชแหํงเวียดนาม อีกท้ังตึกอาคาร

สร๎างสไตล์ยุโรปท่ีไมํเหมือนอยํูในประเทศเวียดนามอีกด๎วย 



 
 
 
 

นําทํานชม พิพิธภัณฑ์ตุ๏กตาหมี Teddy Bearเพลิดเพลินกับสถานท่ีสุดสร๎างสรรค์ท่ีมีตุ๏กตาหม ี

มากมายโพสทําในฉากท่ีดูสนุกสนาน รํวมผจญภัยไปกับเหลําบรรดาตุ๏กตาหมีเท็ดดี้แบร์ ใน

หลากหลายสถานท่ี ต่ืนตาต่ืนใจ 

 



 
 
 
 

นําทํานชมการแสดง โชว์ Tinh Hoaสุดอลังการจากนักแสดงมืออาชีพ รํายรําผสมผสานไปกับดนตรีและน้ํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นําทํานสูํ Corona Casinoคาสิโนเปิดใหมํท่ีกําลังเป็นท่ีนิยมและมีช่ือเสียงท่ีสุดในตอนนี้ สามารถรองรับผ๎ู

มาเยือนกวํา 600 ท่ีนั่ง มีเกมท่ีนําสนใจให๎ทํานเลือกสรรเสี่ยงดวงมากกวํา 100 เกม 

 



 
 
 
 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห๎องอาหารโรงแรม 

ที่พัก VIN HOLIDAYS FIESTA HOTEL 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบ้ืองต๎นเทํานั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แตํโรงแรมท่ีเข๎าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทํากัน) 

 

 
 

เช๎า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นําทําน นั่ง Cable Carจากสถานีอันเท๎ย ทํานจะได๎

สัมผัสกับทัศนียภาพท่ีสวยงามจากมุมสูง กระเช๎าไฟฟ้า

สามารถจุคนได๎มากท่ีสุดถึง 30 คน และเป็นกระเช๎าไฟฟ้าท่ี

ยาวท่ีสุดในโลก ด๎วยความยาว 7,899 เมตร เส๎นทางผํานเกาะ

ใหญํๆถึง 3 เกาะ กระเช๎าไฟฟ้าทําจากกระจกท้ัง 4 ด๎าน ทําน

สามาถเห็นวิวได๎ท่ัวแบบ 360 องศาใช๎เวลาประมาณ 15 นาที 

สูํเกาะฮอนทอม(Hon Thom)หรือท่ีเรียกอีกอยํางหนึ่งวําPineapple Islandแหลํงทํองเท่ียวแหํงใหมํ จุดรวมความ

ความบันเทิงไว๎มากมายท้ัง สวนสนุก หาดทรายร๎านรวงตํางๆ ให๎ทํานเลือกซื้อสิ้นค๎าพื้นเมืองไว๎เป็นของฝากหรือ

เป็นท่ีระลึกตํอไปยัง Aquatopia Water Parkสัมผัสประสบการณ์อันนําต่ืนเต๎นไปกับกิจกรรมมากกวํา 20  

กิจกรรมท่ีมีหลากหลายระดับ ให๎ทํานท๎าทายไปกับ 6 จุดเช็คอินท่ีไมํอาจลืม สามารถรองรับผ๎ูเลํนได๎ทุกเพศทุกวัย 

วนัที่สาม นั่ง Cable Car ที่สถานนีอันเท๎ย •เกาะฮอนทอม•Aquatopia Water Park•เรือนจํา 

ฟูโกว๏ก• เจดีย์โฮโกว๏ก • วัดดิงชาว•หมูํบ๎านชาวประมงฮามนิง (เช๎า/กลางวัน/เย็น) 

 



 
 
 
 

เที่ยง                     บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะHON THOM 

จากนั้น นําทํานชมเรือนจําฟูโกว๏ก(Prison Phu Quoc)ต้ังอยํูในหมูํบ๎านเกยเหย่ือตําบลอันเท๎ยซึ่งเดิม

นั้นเป็นเรือนจําท่ีนักลําเมืองข้ึนฝรั่งเศสสร๎างข้ึนเพื่อคุมขังชาวเวียดนามท่ีรักชาติถึงปี 1967 

ทางการไซํงํอนได๎ทําการกํอสร๎างเรือนจําเกยเหย่ือใหมํโดยเรียกวําเรือนจําเชลยสงครามฟู

โกว๏กหรือเรือนจําเชลยคอมมิวนิสต์ฟูโกว๏กด๎วยพื้นท่ี 400เฮกต๎าร์เป็นเรือนจําท่ีใหญํท่ีสุดของ

ภาคใต๎โดยคุมขังนักโทษท่ีเป็นนักโทษการเมืองชํวงตํางๆกวํา4 หมื่นคน   

จากนั้น นําทํานตํอไปยังเจดีย์โฮโกว๏ก (Ho Quoc Pagoda)วัดแหํงใหมํท่ีเพิ่งสร๎างข้ึนบนเกาะแหํงนี้ต้ัง

ตระหงํานอยํูบนเขาอันเขียวชะอํุมทํานจะเห็นวิวทิวทัศน์ของอําวไทยซึ่งวัดนี้ใช๎เงินสร๎างถึง  

166 ล๎านบาท  



 
 
 
 

 

จากนั้น  นําทํานสูํ วัดดิงชาว ( Dinh Cau Temple)ศาลเจ๎าอันศักดิ์สิทธิ์ ต้ังอยํูบนโขดหินกลางทะเล 

เนื่องจากอาชีพหลักของชาวฟูโกว๏ก คือ อาชีพการทําประมง ดังนั้นกํอนท่ีชาวบ๎านจะออกไป

หาปลานั้น จะต๎อง ทําการไหว๎เทพเจ๎าแหํงท๎องทะเลกํอน เพื่อให๎การออกไปจับปลาแตํละครั้ง 

เป็นไปอยํางราบรื่น ไมํมีอุปสรรคอันตรายใดๆเกิดข้ึน ศาลเจ๎าแหํงนี้มีลักษณะท่ีโดนเดํน

สวยงามโดยต้ังตระหงํานอยํูบนโขดหิน ซึ่งเป็นสัญลักาณ์สําคัญของเกาะฟูโกว๏กแหํงนี้ ชม

หมูํบ๎านชาวประมงฮามนิง (Ham Ninh Fishing Village)อีกหนึ่งแหลํงทํองเท่ียวสโลว์ไลฟ์ของ

เกาะด๎วยความเงียบสงบของท่ีนี่ชมวีชีวิตของชาวบ๎านไปเพลินๆ 

 

** นําคณะเข๎ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test**  

คําตรวจ RT-PCR Test รวมอยํูในราคาคําทัวร์เรียบร๎อยแล๎ว 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก VIN HOLIDAYS FIESTA HOTEL 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบ้ืองต๎นเทํานั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง

แตํโรงแรมท่ีเข๎าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทํากัน) 



 
 
 
 

 
เช๎า บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

นําทํานช๎อปป้ิงท่ีLong beach centerศูนย์สินค๎าไขํมุกและเครื่องประดับ ท่ีเป็นสินค๎าข้ึนช่ือของ

เกาะแหํงนี้ เนื่องจากเกาะฟูโก ว๏ก ล๎อมรอบด๎วยทะเล จึงทําให๎เต็มไปด๎วยทรัพยากรทาง

ธรรมชาติอันอุดมสมบู รณ์  ทํานจะได๎ชมกรรมวิธีต้ังแตํการเล้ียง จนกระท้ังกวําจะมาเป็น

เครื่องประดับอันสวยงามท่ีให๎เราได๎ใสํกันให๎ทํานเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

สมควรแกํเวลาเดินทางสูํ สนามบินฟูโกว๏ก 

12.00 น. ออกเดินทางสูํทําอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท (VZ)โดยเท่ียวบิน เหมา

ลําเท่ียวบินท่ี VZ981 

13.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจมิรู๎ลืม 

************************************************* 
อัตราคําบริการและเงื่อนไขรายการทํองเที่ยว 

**ราคา INFANT (อายุไมํถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ทํานละ 6,000 บาท 

อัตราน้ีรวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล๎ว** 

 

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์...ฟูโกว๏ก สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) 4วัน 3 คืน 

วันเดินทาง วันเดินทางกลับ 
จํานวนตํอ

กรุ๏ป 
ไฟท์บิน ผู๎ใหญ ํ เด็กไมํมีเตียง พักเดี่ยว 

30 ธ.ค.64 02 ม.ค.65 25+1 เหมาลํา 23,900 22,900 4,000 

02 ม.ค.65 05 ม.ค.65 25+1 เหมาลํา 22,900 21,900 4,000 

05 ม.ค. 65 08 ม.ค.65 25+1 เหมาลํา 23,900 22,900 4,000 

08 ม.ค. 65 11 ม.ค.65 25+1 เหมาลํา 22,900 21,900 4,000 

14 ม.ค. 65 17 ม.ค.65 25+1 เหมาลํา 23,900 22,900 4,000 

17 ม.ค. 65 20 ม.ค.65 25+1 เหมาลํา 22,900 21,900 4,000 

20 ม.ค. 65 23 ม.ค.65 25+1 เหมาลํา 23,900 22,900 4,000 

23 ม.ค. 65 26 ม.ค.65 25+1 เหมาลํา 22,900 21,900 4,000 

26 ม.ค. 65 29 ม.ค.65 25+1 เหมาลํา 23,900 22,900 4,000 

วนัที่สี ่ ช๎อปปิ้ง Long beach center• สนามบินฟูโกว๏ก• สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  (เช๎า/-/-) 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

อัตราคําบริการรวม 

 ต๋ัวเครื่องบินไป -กลับพร๎อมกรุ๏ป กรุงเทพฯ-ฟูโกว๏ก-กรุงเทพฯ สายการบินThai Viet Jet  (VZ)  

เป็นต๋ัวหมูํคณะไมํสามารถสะสมไมล์ได๎ 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห๎องละ 2-3 ทําน (กรณีมาไมํครบคํูและไมํต๎องการเพิ่มเงินพักห๎อง

เดี่ยว) 

 คําระวางน้ําหนักกระเป๋าไมํเกิน 20 กก.ตํอ 1 ใบ (โหลดได๎ทํานละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง Hand 

Carry 7 กก.ตํอ 1 ใบ 

 คําอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น้ําดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทําน 

 คําเข๎าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 คํารถโค๎ชรับ-สํงสถานท่ีทํองเท่ียวตามรายการระบุ 

 คํามัคคุเทศก์ท๎องถิ่นและหัวหน๎าทัวร์นําเท่ียวคนไทย 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจําย 3%และภาษีมูลคําเพิ่ม 7% 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนกํอนวันเดินทาง) 

 ประกันโควิด-19 วงเงินค๎ุมครองคํารักษาพยาบาล 5,000 USD 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง คําประกันอุบัติเหตุและคํารักษาพยาบาล ค๎ุมครองเฉพาะกรณีท่ีได๎รับ

อุบัติเหตุระหวํางการเดินทาง ไมํค๎ุมครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินสํวนตัวและไมํค๎ุมครองโรคประจําตัว

ของผ๎ูเดินทาง 

อัตราคําบริการไมํรวม 

- คําทําหนังสือเดินทางไทย และคําธรรมเนียมสําหรับผ๎ูถือพาสปอร์ตตํางชาติ 

- คําน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวําสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตํอทําน 

- คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีด

ท่ีไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ 

- คําใช๎จํายอันเกิดจากความลําช๎าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท๎วง ,การจลาจล ,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมํให๎ออกและเข๎าเมืองจากเจ๎าหน๎าท่ีตรวจคนเข๎าเมืองและเจ๎าหน๎าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและตํางประเทศซึ่งอยํูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- คําตรวจ RT-PCR กํอนเดินทาง 72 ช่ัวโมงกํอนเดินทางออกจากประเทศไทย 



 
 
 
 

- คําโรงแรมAQ 1 คืน + คําใช๎จํายการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

- คําทิปไกด์ท๎องถิ่น ,พนักงานขับรถ ,ผ๎ูชํวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ทําน (บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) 

- คําทิปหัวหน๎าทัวร์ตามสินน้ําใจของทุกทํานคํะ(ไมํรวมในทิปไกด์ท๎องถิ่นและคนขับรถนะคะแตํไมํบังคับ

ทิปคํะ) 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

 

การจองทัวร์: 

 กรุณาจองทัวร์ลํวงหน๎า กํอนการเดินทาง พร๎อมชําระมัดจํา 10,000 บาท  สํวนท่ีเหลือชําระทันทีกํอนการ

เดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วัน มิฉะนั้นถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชํวงเทศกาลกรุณาชําระ

กํอนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๏ป) 

 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคํามัดจําให๎ท้ังหมด ยกเว๎นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกกํอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคํามัดจําให๎ท้ังหมด  

 ยกเลิกน๎อยกวํา 45 วัน กํอนการเดินทาง หักคําทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําท้ังหมดไมํวํา

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกน๎อยกวํา 30 วัน กํอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคําทัวร์ท้ังหมดไมํวํากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๏ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต๎องทํากํอนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคํามัดจําให๎ท้ังหมด ยกเว๎น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจําโดยไมํมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคําทัวร์ท้ังหมดโดยไมํมีเงื่อนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 



 
 
 
 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเล่ือนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํท้ังนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายท่ีไมํสามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได๎ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกํอนลํวงหน๎าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น  ๆ

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายท้ังหมด กรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะ

เดินทาง 

ไมํครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว๎ (25 ทํานข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทฯ และผ๎ู

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตําง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของ

ทําน 

 คณะผ๎ูเดินทางจํานวน 25ทํานข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ๎ูเดินทางไมํถึง 25 ทําน ขอสงวนสิทธิ์

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 10 วันกํอนการ

เดินทาง 

 กรณีท่ีทํานต๎องออกต๋ัวภายใน เชํน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ๎าหน๎าท่ีทุก

ครั้งกํอนทําการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎ง

ให๎ทราบลํวงหน๎า ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ๎าทํานออกต๋ัวภายในโดยไมํแจ๎งให๎ทราบ

และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวําทํานยอมรับในเงื่อนไขดังกลําว 

 กรณีใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทํองเท่ียวกับคณะทัวร์ หากทํานถูกปฏิเสธ

ในการเข๎า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตํางๆของ

บริษัทฯท่ีได๎ระบุไว๎ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทํองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผ๎ูเดินทางเป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผ๎ูมีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อทํองเท่ียวเทํานั้น (หนังสือเดินทางต๎องมีอายุเหลือใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน บริษัทฯไมํ

รับผิดชอบหากอายุเหลือไมํถึงและไมํสามารถเดินทางได๎ ) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลําช๎าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท๎วง,การนัดหยุดงาน,การกํอจลาจล หรือกรณีทํานถูกปฎิเสธการเข๎าหรือออกเมืองจากเจ๎าหน๎าท่ี



 
 
 
 

ตรวจคนเข๎าเมือง หรือ เจ๎าหน๎าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตํางประเทศซึ่งอยํูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ี

เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผ๎ูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่ง

ไมํได๎เกิดจากอุบัติเหตุในรายการทํองเท่ียว (ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุ

สุดวิสัย ซึ่งอยํูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทํานใช๎บริการของทางบริษัทฯไมํครบ อาทิ ไมํเท่ียวบาง

รายการ,ไมํทานอาหารบางมื้อ,เพราะคําใช๎จํายทุกอยํางทางบริษัทฯได๎ชําระคําใช๎จํายให๎ตัวแทน

ตํางประเทศแบบเหมาจํายขาด กํอนเดินทางเรียบร๎อยแล๎วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักทํองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข๎าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตํางประเทศปฎิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศท่ี

ระบุไว๎ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีทํานไมํเดินทางพร๎อมคณะไมํสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไมํสามารถเปล่ียนช่ือได๎หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราคําน้ํามันหรือคําเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกลําว 

 เมื่อทํานตกลงชําระเงินไมํวําท้ังหมดหรือบางสํวนผํานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆท่ีได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นนี้แล๎วท้ังหมด 

 กรุ๏ปท่ีเดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผํานตัวแทนในประเทศหรือ

ตํางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชํน Charter Flight , Extra Flightจะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคํา

ทัวร์ท้ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต๎องไมํมีการชํารุด เปียกน้ํา การขีดเขียนรูปตํางๆหรือแม๎กระท่ังตราป๊ัม

ลายการ์ตูน ท่ีไมํใชํการประทับตราอยํางเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทํานกํอน

การเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข๎า-ออกเมืองของทําน ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมํอนุญาติให๎ทํานเดินทางออกนอกประเทศได๎ โปรดทําการตรวจสอบกํอนการจองทัวร์

วําทํานสามารถเดินทางออกนอกประเทศได๎หรือไมํ ถ๎าไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยํูเหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 



 
 
 
 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ทํานจะต๎องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนวําสามารถเดินทางออกนอกประเทศได๎ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยํูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

 กรณีใช๎หนังสือเดินทางราชการ(เลํมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทํองเท่ียวกับคณะทัวร์ หากทํานถูกปฏิเสธ

ในการเข๎า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 

** กํอนตัดสินใจจองทัวร์ควรอํานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อยํางละเอียดทุกหน๎าอยํางถํองแท๎แล๎ว

จึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของทํานเอง ทางบริษัทฯจะถือวํา ทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตํางๆของบริษัท

ฯที่ได๎ระบุในรายการทัวรืทั้งหมด** 

 

 

 

 

 

 


