
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 กิจกรรมทางน ้า ไดแ้ก่ ตกปลาทะเล , ด  าน ้าชมปะการงั 

 ชมวิวทิวทศันบ์นกระเชา้ขา้มเกาะ Hon Thom Inland 

 เที่ยวครบทุกไฮไลท ์อนุสาวรยีห์มดั , คุกโบราณ , วดัที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฟู้โกวก๊ 

 ตืน่ตาไปกบัสวนสนุก และ พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า Vinpearl Land 

 ฟรหีมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

ก าหนดการเดินทาง:  ตลุาคม – ธนัวาคม 2561 

วนัแรก  กรุงเทพ –เกาะฟู้โกวก๊ – Vinpearl Land 

08.00 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการ

บิน Bangkok Airways โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.30 น.     น าท่านเดินทางสู่ เกาะฟู้โกวก๊ โดยเที่ยวบินที่  PG 991(มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่องบิน) 

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

เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม เป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดัเกียนยาง ตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทย ท่ีน่ีมีหาดทราย

สีขาวละเอียด น ้าสีฟ้าใส งดงามจนไดร้ับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเวียดนามใต ้โดยรวมมีพ้ืนท่ี 

574 ตารางกิโลเมตร ชาวบา้นหาเล้ียงชีพดว้ยการท าประมง การท าเกษตรกรรมและธุรกิจเก่ียวกบั

การท่องเท่ียว เป็นหลกั สินคา้ทอ้งถ่ินขึ้ นช่ือคือ น ้าปลาและพริกไทยด า จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ 

Vinpearl Land ใหท่้านไดอิ้สระในการเล่น สวนสนุก และ พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า รวมบตัรค่าเขา้ชมแลว้ 



 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ที่พกั  โรงแรม DAO NGOC HOTEL , AMON HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั *** 

 

 

 

 

วนัที่สอง   กิจกรรมทางน ้า ด  าน ้าชมปะการงั + ตกปลา - กระเชา้ไฟฟ้าขา้มเกาะ - อนุสาวรียห์มัด – คุก

เก่า - วดัโฮโกวก๊ – ตลาดกลางคืนเกาะฟู้โกวก๊   

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม     

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่าเรือ เฮืองดง (DUONG DONG) เพ่ือชมความสวยงามของทะเลและหมูเ่กาะ  

ท่ียงัคงสภาพสมบรูณต์ามธรรมชาติ กิจกรรมต่างอาทิ ตกปลาทะเล , ด าน ้าชมปะการงั เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคา 

น าท่านนัง่ กระเชา้ไฟฟ้าขา้มเกาะ เพ่ือขึ้ นชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของ

เกาะฟู้โกวก๊ จากมุมสูงส าหรบักระเชา้ไฟฟ้าแห่งน้ี เป็นระบบกระเชา้

ท่ีทันสมยัท่ีสุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพ่ือชม

ความงดงามของ Hon Thom Island Vietnam จากน้ันน าท่านเดิน

ทางเขา้สู่ อนุสาวรียห์มดั สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นการอุทิศใหแ้ก่ทหารอาสา

ชาวเวียดนาม ประมาณ 4,000 ราย ท่ีไดเ้สียสละชีวิตเพ่ือปกป้อง

ประเทศเวียดนามในสมยัสงครามเวียดนามกบัอเมริกนั จากน้ันน า

ท่านเดินทางไปยงั คุกเก่า Phu Quoc Prison ท่ีสรา้งโดยฝรัง่เศสใน

สมยัอาณานิคมอินโดจีนใชก้ักขังและทรมานกลุ่มต่อตา้นเรียกรอ้ง

เอกราช จากฝรัง่เศสในสมัย น้ัน ซ่ึงปัจจุบันคุกแห่งน้ีเปิ ดเป็น 

พิพิธภณัฑจ์ากน้ันน าท่านเขา้สู่ วดัโฮโกวก๊ (Ho Quoc Temple)เป็น

วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะฟู้ โกว๊ก ไดต้ั้งอยู่บนภูเขาลูกหน่ึง หนัหน้าไป

ทางทะเล ถือเป็นจุดท่ีชมวิวทะเลอยา่งสวยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  



 

  น าท่านเดินเยี่ยมชมตลาด Dinh Cau Night Market ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีของ ขายหลากหลายชนิด อาทิ

เช่น อาหารทะเล เคร่ืองประดับ รวมถึงของพ้ืนเมืองต่างๆ เพ่ือใหท่้านไดส้ัมผัสวิถีชีวิตของคนใน

ทอ้งถ่ิน 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั  โรงแรม DAO NGOC HOTEL , AMON HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั ** 

วนัที่สาม   ฟารม์ไข่มุก – โรงผลิตไวน ์– สวนพริกไทย – สนามบิน – สุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม     

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ ฟารม์ไข่มุก ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม จากน้ันน าท่านชม ฟารม์ผลิตไวน ์แบบ

โบราณบนเกาะฟู้โกวก๊ และน าท่านชม สวนพริกไทย 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Phu Quoc International Airport  เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

13.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 992  

(มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่องบิน) 

15.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

อตัราค่าบริการ 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 700 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบรกิาร 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

 ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไมต่อ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 หวัหนา้ทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

วนัเดินทาง 
หอ้งเตียงคู่ 

นอน 2 ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พกักบั  

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
พกัเดี่ยว 

วนัที่ 19 – 21 ตลุาคม 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 
วนัที่ 9 – 11 พฤศจกิายน 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 
วนัที่ 23 – 25 พฤศจกิายน 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 

วนัที่ 1 – 3 ธนัวาคม 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 
วนัที่ 15 – 17 ธนัวาคม 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 
วนัที่ 21 – 23 ธนัวาคม 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 



 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 700 บาทตลอดการเดินทาง 
 

เง่ือนไขในการจอง 

 ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่าง

นอ้ย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า

ทวัรท์ั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมว่่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไมม่ีหวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการ

เดินทาง 

 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบรูณ ์ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้ นไป  คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินมดัจ า 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้

การยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการนัตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไข

กบัสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิม

เขา้มาช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       



 

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรพัยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา

เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


