
 

 

 

เวยีดนามใต ้4 วนั 3 คนื 
เกาะฟกูว๊ก 

ซุปตาร.์..  DECEMBER IN PHU QUOC  

 

กําหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2565  
 ชมเมอืงทีไ่มเ่คยหลบัไหล Grand World Phu Quoc 
 เทีย่ว Vin Wonder สวนสนุกใหญสุ่ดในเวยีดนาม และAquarium Vinpearl อาคารรปูเตา่ทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก 
 สนุกเพลดิเพลนิน ัง่กระเชา้ทีย่าวทีสุ่ดในโลกชมววิ 360 องศา 
 สนุกกบัเครือ่งเลน่และสวนนํา้ Sun World Hon Thom Nature Park 



 

 

 ถา่ยรปูเช็คอนิที ่ Sunset Sanato 
“มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

 
 
 
 

 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

02 – 05 ธนัวาคม 2565 
(วนัหยดุ,วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

17,888 4,500 

04 – 07 ธนัวาคม 2565 
(วนัหยดุ,วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

16,888 4,500 

09 – 12 ธนัวาคม 2565 
(วนัหยดุ,วนัรฐัธรรมนญ) 

17,888 4,500 

11 – 14 ธนัวาคม 2565 16,888 4,500 

16 – 19 ธนัวาคม 2565 17,888 4,500 

18 – 21 ธนัวาคม 2565 16,888 4,500 

23 – 26 ธนัวาคม 2565 18,888 4,500 

25 – 28 ธนัวาคม 2565 18,888 4,500 

30 ธนัวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 
(วนัหยดุ,ชว่งเทศกาลปีใหม)่ 

20,888 6,000 

30 ธนัวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 
(วนัหยดุ,ชว่งเทศกาลปีใหม)่ 

20,888 6,000 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามทําเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กตํา่กวา่ 2 ขวบ) 

สําหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ราคาเด็กตํา่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตฟูิกว๊ก 
   ศาลเจา้ดงิเกา (Ding Cau) –  Duong Dong Night market 
 

06.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 6 
เคานเ์ตอร ์M สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการ 
เดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ  
 

09.45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงฟูกว๊ก ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ VIETJET 
AIR เทีย่วบนิที ่VZ980  

 
 
 
 
 
11.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเมอืงฟูก๊วก ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้นําท่านรับสัมภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลา
ทอ้งถิน่ประเทศไทย)  

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ดงิเกา (Ding Cau) เป็นศาลเจา้เล็กๆทีย่ื่นออกมาจากชายฝ่ังรมิ
ทะเล เป็นสถานทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเกา่แกข่องวัฒนธรรมจนีทีม่อีทิธพิลคู่เกาะน้ีมายาวนาน 
จากนัน้นําทา่น 
เลือกชอ้ปป้ิง  Duong Dong Night market เ ป็นตลาดที่เ ป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่ม
นักท่องเทีย่วคลา้ยๆถนนคนเดนิบา้นเรา มสีนิคา้ใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกชมหลากหลายอย่างทัง้ของ
กนิ ของใช ้ทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารทะเลสดๆและอาหารพืน้เมอืงไดอ้ยา่งอสิระ 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ที ่Duong Dong Night market 

 
ทีพ่กั โรงแรม Muong Thanh Luxury Phu Quoc ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 



 

 

 
 วนัทีส่อง      สวนสนุก Vin Wonders Phu Quoc - ชมการแสดงชุด “Once” -  Grand World 

  บา้นไมไ้ผ ่- ชมการแสดงชุด “The Color of Venice”    
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
09.30 น. นําท่านสู่ Vin Wonders Phu Quoc สวนสนุกทีใ่หญ่ทีสุ่ดและทันสมัยทีส่ดุในเวยีดนาม รวม

เครื่องเล่นกว่า 100 ประเภท มีทั ้งหมด 6 โซน ไดแ้ก่ Fantasy World, Mysterious Viking 
Village, Adventure World, The Sea Shell, Typhoon World, European Streetmostphere  
Aquarium Vinpearl เป็นอาคารรูปเต่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ซึง่มสีัตวน้ํ์านานาชนิดใหท้่านได ้
เดนิชม นอกจากนัน้ยังมโีชวน์างเงอืก และ โชวโ์ลมาใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ใน VIN WONDERS (3) 
  จากนัน้อสิระใหท้า่นเทีย่วชม และเลน่เครือ่งเลน่ในตอ่ VIN WONDERS 



 

 

19.00 น. นําทกุทา่น ชมการแสดงชุด “Once” ณ สว่นจัดแสดง 

นําทา่นเดนิทางสู ่Grand World Phu Quoc – The Sleepless City เมอืงทีไ่มเ่คยหลับใหล 
ซึง่เป็นจุดศูนยก์ลางของ Phu Quoc United Centerที่ยกเอาสถานที่ช๊อปป้ิงยอดฮติจากรอบ
โลก อาท ิเวนิส เซีย่งไฮ ้ถนนนเดนิในเกาหล ีและเวยีดนาม มาจําลองไวใ้นพืน้ทีก่ว่า 500 ไร่ 
ใหทุ้กคนไดเ้พลดิเพลนิกับการช๊อปป้ิงและบรรยากาศอันแสนคกึคักของเทศกลางต่างๆ มี
รา้นอาหารใหเ้ลอืกชอ้ปเลอืกชมมากมาย อาทเิชน่ รา้นเบยีร ์รา้นกาแฟ สตรทีฟู้ด เป็นตน้ ไดร้ับ
ฉายานามวา่ Venice แหง่เวยีดนาม  
นําทา่นถา่ยรปูกบั บา้นไมไ้ผ ่ โครงการตน้ไมใ้นตํานานสรา้งจากตน้ไผ ่32,000 ตน้ ภายใตฝี้มอื
ของสถาปนกิชาวเวยีดนาม ซึง่มพีื้นทีเ่กอืบ 700 ตารางเมตรและสูง 14.4 เมตร ตัง้อยู่ทีป่ระตู 
Grand World Phu Quoc จากนั้นอิสระใหท้่านเที่ยวชม Grand World Phu Quoc  ตาม
อธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (4)  
21.30 น.  นําทกุทา่นเขา้ชมการแสดงชุด “The Color of Venice”    

 
ทีพ่กั โรงแรม Muong Thanh Luxury Phu Quoc ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 วนัทีส่าม      น ัง่กระเชา้สูเ่กาะ Sun World Hon Thom Nature Park - Aquatopia Water Park - 
   ชายหาด Hon Thom – หาดปลาดาว - Sunset Sanato 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
09.00 น. นําทุกท่านน่ังกระเชา้ขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลกดว้ยความยาวถงึ 7,899 เมตร สู่เกาะ Hon 

Thom นําทา่นเดนิทางสู ่Sun World Hon Thom Nature Park ซึง่ภายในเกาะจะมกีจิกรรม
ตา่งๆใหทํ้ามากมาย ไมว่า่จะเป็น สวนน้ํา สวนสนุก โรงแรม และหาดทราย ใหท้า่นไดน่ั้งพักผอ่น
ชวิๆ ถ่ายรูปสวยๆ พรอ้มกจิกรรมทางน้ําใหท้า่นไดเ้ลอืกเลน่มากมาย (ไม่รวมอยูใ่นคา่ทัวร)์ อาทิ
เชน่ เจทสก ีพาราเซลลิง่ บานาน่าโบ๊ท พายเรอืคายัค ฯลฯ  ใหท้่านสนุกเพลดิเพลนิกบั สวนน้ํา
อควาโทเปีย Aquatopia Water Park สวนน้ําชัน้นําของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ซึง่จะมี
โซนใหท้่านไดเ้ลือกเล่นมากมาย หลังจากนั้นใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิเดนิชม ชายหาด Hon 
Thom อยา่งอสิระ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทา่นสนุกเพลดิเพลนิกบั สวนนํา้อควาโทเปีย Aquatopia Water Park สวนน้ําชัน้นําของ
เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ซึง่จะมโีซนใหท้า่นไดเ้ลอืกเลน่มากมาย  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ เกาะ Hon Thom อาหารบฟุเฟ่ต ์(6) 

 หลังจากนัน้ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิเดนิชม ชายหาด Hon Thom อยา่งอสิระ 
 นําทุกท่านน่ังกระเชา้กลับเพือ่เดนิทางต่อไปชมความสวยงามของ หาดปลาดาว หรอื หาดไบ่

สาว (Bai Sao) เป็นหาดทีข่ดตัวยาวเป็นรูปพระจันทร ์มหีาดทรายสขีาวละเอยีด ชาวบา้นว่ากัน
ว่าชือ่ไบ่สาวนั้นถูกตัง้มานานจากตอนที่พระอาทติยล์ับฟ้า และเมื่อความมืดปกคลุมชายหาด 
เหล่าปลาดาวนอ้ยใหญจํ่านวนมากทยอยกนัมาอาบแสงจันทรเ์ต็มหาดจนชาวบา้นเรยีกหาดแหง่
น้ีวา่หาดปลาดาว 
 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Sunset Sanato เพื่อชมพระอาทิตย์ตกและเพลิดเพลิดไปกับ
บรรยากาศสดุผอ่นคลาย (มคีา่เขา้ชม 5 USD รวมอยูใ่นราคาทัวร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7)  
ทีพ่กั โรงแรม Muong Thanh Luxury Phu Quoc ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 วนัทีส่ ี ่    โรงงานนํา้ปลา – ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อป - ชอ้ปป้ิงรา้นไขม่กุ -  ทา่อากาศยานเมอืงฟูกว๊ก  
  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 นําทา่นเดนิทางชม โรงงานนํา้ปลา สนิคา้ขึน้ชือ่ของเกาะฟกู๊วก จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้
โอท็อป หลังจากนั้นนําทุกท่านชอ้ปป้ิง รา้นไข่มุก ที่ตัง้อยู่ระหว่าง Long Beach และ Sao 
Beach ทีม่กีารสาธติการแกะหอย การแงะไขม่กุ และกระบวนการแตล่ะขัน้ตอนกวา่จะออกมาเป็น
เครือ่งประดับไขม่กุตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เครือ่งประดับทีทํ่าจากไขม่กุในแบบตา่งๆป 

 จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงฟูกว๊ก เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
12.00 น. เดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET 

AIR (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ981 
13.20 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความ

ประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ
การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ
ทีไ่ม่เอือ้อํานวย ท ัง้นีท้างเราจะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั และการบรกิาร
ของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ 
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ําใหไ้ฟลท์บนิ
ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก
การเดนิทาง โปรดสํารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งตํ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั
ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม
ทวัร ์

อตัราคา่บรกิารรวม 



 

 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

 
× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศ
เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ กําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 
 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ําระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านชําระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่า่นตดิตอ่ 

• ส่งรายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนา
หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ
หนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่



 

 

 

 

 เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  
ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจําเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ําระแลว้ทัง้หมด  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่

ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่้ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

  
 

 
 
1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์(มไีกด์

ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



 

 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นชํารุด หรอืมตีราปั้มใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้กีารชําระค่าใชจ่้ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 


