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 เกาะฟู้ โกวก๊ เวยีดนามใต ้                                            

3 วนั 2 คนื   

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG  

 

 

 

1.น ัง่ กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ข ึน้ชมทวิทศันท์ีส่วยงามของเกาะฟู้ โกวก๊ จากมมุสงู 
2.ด าน า้ต ืน้ชมปะการงั ณ เกาะฮอมด า 
3.ชมเจดยีร์อ้ยลา้น “ เจดยีเ์จดยีโ์ฮโกวก้” 
4.ชมเรอืนจ าฟู้ โกวก๊ เรอืนจ าทีใ่หญท่ีส่ดุในเวยีดนาใต ้
5.ชอ้ปป้ิง ณ ตลาดกลางคนื 
6.พกัผอ่นกอ่นขึน้เครือ่ง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอกแอรเ์วย ์                                                                           

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

 วนัที ่31 สงิหาคม-02 กนัยายน 2561                                                                                  11,900.- 

วนัที ่21-23 , 28-30  กนัยายน 2561                                                                                 11,900.- 

วนัที ่21-23  ตลุาคม 2561                                                                   12,900.- 

วนัที ่26-28 ตลุาคม 2561                                                                                                                                  11,900.- 

วนัที ่02-04 ,09-11,16-18,23-25 พฤศจกิายน2561                                                          12,900.- 

วนัที ่30 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม  2561                                                                                      12,900.- 

วนัที ่07-09 14-16,-21-23  ธนัวาคม  2561                                                                            12,900.- 

วนัที ่09-11  ธนัวาคม  2561                                                                                             13,900.- 

วนัที ่28-30  ธนัวาคม  2561                                                                                             17,900.- 
 

เร ิม่ตน้เพยีง 11,900.- 
 

GO1-PQC PG01 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
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    เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่  

1. 

กรุงเทพฯ-เกาะฟู้ โกวก๊-น ัง่กระเชา้ชมเกาะฟู้ โกวก๊- 

ตลาดฟู้ โกวก๊ไนทม์าเก็ต  
 

 ✈ O 

Phu Van Resort 3* 

HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 
 

2. 

เจดยีร์อ้ยลา้น-เรอืนจ าฟู้ โกวก๊-ด าน า้ตืน้เกาะฮอมด า––  

Long Beach Center –หาดเยอืงดอง 
 

O O O 

Phu Van Resort 3* 

HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 
 

3. 
เมอืงเยอืงดอง-วดัดงิชาว–-ฟารม์ผึง้ และไรพ่รกิไท- 
“ซมิไวน”์(Sim Wine)-หมูบ่า้นชาวประมงฮามนงิ-กรุงเทพฯ  

O ✈   

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ-เกาะฟู้ โกวก๊-น ัง่กระเชา้ชมเกาะฟู้ โกวก๊-ตลาดฟู้ โกวก๊ไนทม์าเก็ต  
 

08.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F โดย

มเีจา้หนา้ทีค่อยให ้

การตอ้นรับ (ระหวา่งรอขึน้เครือ่ง ทา่นสามารถใชบ้รกิาร เลา้จน ์ ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วย์

ไดม้อีาหารวา่งและน า้ด ืม่บรกิาร)  

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.30 น 
.    

ออกเดนิทางสู ่เกาะฟู้ โกวก๊ โดยเทีย่วบนิ PG991                 
(บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่)  

13.10 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิฟู้ โกวก๊ ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็น 
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเดนิทางสู ่“ฟู้ โกวก๊” เป็นเกาะทีใ่หญท่ีส่ดุในเวยีดนาม ตัง้อยูใ่นอา่วไทย โดยอยู่
ในพืน้ทีข่องจังหวดัเกยีนซาง พืน้ที ่574 ตารางกโิลเมตร และมปีระชากรอยูถ่าวร 85,000 คนเขตการ
ปกครองของเกาะฟโูกวก้นัน้ประกอบดว้ยเกาะใหญแ่ละเกาะเล็กนอ้ยอกี 21 เกาะ ศนูยก์ลางของเกาะ
ตัง้อยูท่ีเ่มอืงใหญท่ีส่ดุ 
    คอืเซอืงโดงทางชายฝ่ังตะวันตก และยงัเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาะอกีดว้ย เศรษฐกจิของเกาะ

http://bit.ly/2NMk5YE
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87
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ขึน้กบัการประมง เกษตรกรรมและการทอ่งเทีย่ว เกาะนีถ้อืเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญของเวยีดนาม,
ตอ่มาน าทา่น  
     น าทา่นน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ขึน้ชมทวิทศันท์ีส่วยงามของเกาะฟู้ โกวก๊ จากมมุสงูส าหรับ
กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี ้เป็นระบบกระเชา้ทีท่ันสมยัทีส่ดุของประเทศเวยีดนามและมคีวามปลอดภยัสงูเพือ่ชม
ความงดงามของ “Hon tam island Vietnam” 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
เดนิทางไปชอปป้ิง ณ ตลาดกลางคนื (Night Market) เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงไวเ้ป็นของฝากหรอื
เป็น  
               ของทีร่ะลกึ ชมิอาหารทอ้งถิน่รสชาตแิสนอรอ่ย 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Phu Van Resort (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนื ทีเ่ยอืงดอง 

 

วนัที ่2: 
เจดยีร์อ้ยลา้น-เรอืนจ าฟู้ โกวก๊-ด าน า้ต ืน้เกาะฮอมด า–– Long Beach Center –หาดเยอืง
ดอง 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นสกัการะ เจดยีร์อ้ยลา้น  “ เจดยีโ์ฮโกวก้” (Ho Quoc Pagoa,) วดัแหง่ใหมท่ีพ่ ึง่สรา้งขึน้บนเกาะ
แหง่นี ้ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นเขาอนัเขยีนชะอุม่ ทา่นจะเห็นววิทวิทศันข์องอา่วไทย วดันีใ้ชเ้งนิสรา้งถงึ 166 ลา้น
บาท ไดเ้วลาอนัสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางตอ่มา  น าทา่นชม เรอืนจ าฟู้ โกวก๊ (Phu Quoc Priso )  
ตัง้อยูใ่นหมูบ่า้น เกยเหยือ่ ต.อานเทย้ ซึง่เดมินัน้เป็นเรอืนจ าทีนั่กลา่เมอืงขึน้ฝร่ังเศสสรา้งขึน้เพือ่คมุขงัชาว
เวยีดนามทีรั่กชาต ิ ถงึปี1967 ทางการไซง่อ่นไดท้ าการกอ่สรา้งเรอืนจ าเกยเหยือ่ใหม ่โดยเรยี  กวา่ เรอืนจ า
เชลยสงครามฟู้โกวก๊หรอืเรอืนจ าเชลยคอมมวินสิตฟ์โูกวก้ดว้ยพืน้ที ่400 เฮกตา้รน์ี ่เป็นเรอืนจ าทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของภาคใตโ้ดยคมุขงันักโทษทีเ่ป็นนักโทษการเมอืงชว่งตา่งๆกวา่4หมืน่คน/  
ตอ่มาออกเดนิทางสูท่า่เรอืซาว น าทา่นลอ่งเรอืทะเล 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

  ใหท้า่นอสิระด าน า้ต ืน้ ด าน า้ลกึชมปะการงัในเกาะใกลเ้คยีง (Snorkling Tour) จดุด าน ้าตืน้ชม
ปะการังทีส่วยงามทีส่ดุบนเกาะฟู้โกวก๊เป็นแหลง่ด าน ้าดปูะการังน ้าตืน้ชัน้ดมีแีหลง่ปะการังน ้าตืน้สวยงามให ้
ชมอยูร่อบเกาะแถมยงัมปีลาหลากหลายชนดิและชกุชมุไหเ้ราไดช้มอกีดว้ย มทีรายสขีาวสะอาด / ไดเ้วลาอนั
เป็นสมควร  
             น าทา่นเดนิทางสู ่Long Beach Center น าทา่นชมไขม่กุสนิคา้ขึน้ชือ่ทีเ่กาะแหง่นี ้เนือ่งจาก
เกาะฟู้โกวก๊ลอ้มรอบดว้ยทะเลจงึท าใหเ้ต็มไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ ทา่นจะไดช้ม
กรรมวธิตีัง้แตก่ารเลีย้ง จนกระทั่งกวา่จะมาเป็นเครือ่งประดับอนัสวยมากทีเ่ราไดใ้สก่นั  
  

ค า่ 
 

รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
 

 
น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Phu Van Resort (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนื ทีเ่ยอืงดอง 
 

 

วนัที ่3: 
เมอืงเยอืงดอง-วดัดงิชาว–-ฟารม์ผึง้ และไรพ่รกิไท-“ซมิไวน”์(Sim Wine)-หมูบ่า้น
ชาวประมงฮามนงิ-กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ตอ่มาน าทา่น เดนิทางสู ่วดัดงิชาว(DinhCau Temple) ศาลเจา้อนัศกัดิส์ทิธิต์ ัง้อยูบ่นโขดหนิกลาง
ทะเลเนือ่งจากอาชพีหลักของชาวฟู้โกว๊กคอือาชพีการท าประมง ดังนัน้กอ่นทีช่าวบา้นจะออกไปหาปลา
จะตอ้งไหวเ้ทพเจา้แหง่ทอ้งทะเลกอ่น เพือ่ใหก้ารออกไปจับปลาแตล่ะครัง้เป็นไปอยา่งราบรืน่ดว้ยด ีไมม่ี
อนัตรายใดใดทัง้สิน้ ศาลเจา้แหง่นีม้ลีกัษณะทีโ่ดดเดน่สวยงามโดยตัง้ตระหงา่อยูบ่นโขดหนิอนัเป็น
สญัลักษณ์ของเกาะแหง่นี ้ 
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,ตอ่มาเดนิทางสูฟ่ารม์ผึง้ และไรพ่รกิไท ( Honey Garden-Peper Garden) ถา้พดูถงึสนิคา้สง่ออก
ของคนเวยีดนาม ก็คอืพรกิไทด า เป็นสนิคา้ทีส่ง่ออกระดบัตน้ตน้ของโลก   ทีด่นิทีน่ีเ่หมาะแกก่ารเพาะปลกู
พรกิไทด าเป็นอยา่งมาก จากนัน้ น าทา่นไปชมิ “ซมิไวน”์(Sim Wine)ลักษณะของลกูซมิจะมขีนาดเทา่กบั
ลกูมะกอก สอีอกมว่ง มรีสชาตหิวานอมเปรีย้ว ชาวบา้นทีน่ีจ่งึน าลกูซมิมาหมกัเป็นไวน,์ 
ตอ่มาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเยอืงดองหมูบ่า้นชาวประมงฮาม นงิ (Ham Ninh Fishing Village) อกี
หนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วสโลวไ์ลฟ์ของเกาะ ดว้ยความเงยีบสงบของทีน่ี่ ชมวถิชีวีติของชาวบา้นไปเพลนิๆ  
 

 สู ่Phu Quoc International Airport (สนามบนิฟู้ โกวก๊) เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

 

13.55 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG992 

15.45 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ  

รวม 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 
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โปรแกรม : เกาะฟู้ โกวก๊  เวยีดนามใต ้    3 วนั 2 คนืBYPG   (GO1PQC PG001) 
 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 
 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กไมม่มี ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

ทา่นละ่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋

ทา่นละ 

(INFANT)  

ส าหรบั"ราคา

เด็กทารก(อายุ

ไมถ่งึ 2 ปี

บรบิูรณ ์ณ วนั

เดนิทางกลบั) 

ทา่นละ่ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ่ 

31 สงิหาคม-02 กนัยายน 2561 11,900 11,900 11,900 6,100 3,000.- 3,000 

21-23 กนัยายน 2561 11,900 11,900 11,900 6,100 3,000.- 3,000 

28-30 กนัยายน 2561 11,900 11,900 11,900 6,100 3,000.- 3,000 

21-23 ตลุาคม 2561 12,900 12,900 12,900 5,900 3,000.- 3,000 

26-28 ตลุาคม 2561 11,900 11,900 11,900 6,100 3,000.- 3,000 

02-04 พฤศจกิายน2561                                                           12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

09-11 พฤศจกิายน2561                                                           12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

16-18 พฤศจกิายน2561                                                           12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

23-25 พฤศจกิายน2561                                                           12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

30 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 2561                                                           12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

07-09 ธนัวาคม 2561                                                           12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

09-11 ธนัวาคม 2561                                                           13,900 13,900 13,900 8,100 3,000.- 3,000 

14-16 ธนัวาคม 2561                                                           12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

21-23 ธนัวาคม 2561                                                           12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

28-30 ธนัวาคม 2561                                                           17,900 17,900 17,900 8,290.- 3,000.- 3,000 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่ง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
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   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่น ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที่

สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอด รวม 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
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7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


