
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
06.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอรส์ายการบิน

ไทยเวยีตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

09.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฟโูก๊วก ประเทศเวยีดนาม โดย เทีย่วบินที ่VZ 980 

11.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟูโก๊วก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถ่ินท่ีเวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เกาะฟูก๊วก  เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม เป็นเกาะ

ท่ีสวยงามในอ่าวไทย อยู่นอกชายฝ่ังกัมพูชา เป็นท่ีรู้จักกันดีว่าเป็นเกาะสวรรค์ของเวียดนาม 

 น าทุกท่านเดินทางสู่  Grand World Phu Quoc – The Sleepless City หรือท่ีรู้ จักกันในนาม 

"เมืองท่ีไม่หลับใหล" เต็มไปด้วยตึกสไตล์เมดิเตอเรเนียนหลากสีสัน ศูนย์รวมความบันเทิง และช้อป

ปิ้ ง มีท้ังเทศกาล และกิจกรรมท่ีมีชีวิตชีวาไม่หยุดหย่อนตลอด 24 ช่ัวโมง 365 วันต่อปี  

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินฟูก๊วก • แกรนด์เวิลด์ ฟูก๊วก • น่ังกระเช้าเข้าสู่เกาะ Hon 

Thom Nature Park • สวนสนุกซันเวิรล์ฮอนตัม • สวนน้าอควาโทเปีย • ลองบชีเซ็นเตอร์ •

ตลาดไนท์มารเ์ก็ต         (-/กลางวัน/เย็น) 

 



 

  

 

ชมทิวทัศน์รมิแม่น้าเวนิส หรือทะเลสาบแห่งความรัก ถือเป็นหน่ึงในแม่น้าท่ีเลียนแบบได้ดีท่ีสุดใน

เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ท่านสามารถล่องเรือชมทัศนียภาพไปตามแม่น้าเวนิสบนเรือกอนโดล่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากน้ัน ส ารวจสตรีทฟู้ดใน เมืองเซี่ยงไฮ้จ าลอง 

จุดเริ่มต้นท่ีจะน าไปสู่สวรรค์อันน่าอัศจรรย์ ใจกลาง

ของ  Grand World Phu Quoc สามารถ ล้ิมลอง

อาหารจีนท่ีแสนอร่อยหลายร้อยรายการ มีถนน

ส า ห รั บ รั บประทานอาหา ร ท่ี ล้ อม รอบ ด้ วย

สถาปัตยกรรมจีนท่ีโดดเด่น ซ่ึงตกแต่งด้วยโคมไฟ

มากมาย หรือเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี ด้วย

สถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของอาคารรูปทรง

โดนัท ในธีม “Teddy Bear Travels” ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones มี 5 

โซนแยกจากกันซ่ึงแบ่งออกเป็นช้ันต่างๆ และชื่นชมทัศนียภาพอันโดดเด่นท่ี Urban Park พร้อม

งานศิลปะท้ังขนาดใหญ่ และขนาดเล็กถึง 55 ช้ิน นับเป็นสถานท่ีรวบรวมผลงานศิลปะท่ีมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมายท่ีซ่อนอยู่ในใจกลางฟูโก๊วก  

 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

 



 

จากน้ัน น่ังกระเช้าข้ามทะเลเข้าสู่เกาะ Hon Thom Nature Park ชมวิวท่ีสวยงามของท้องทะเลแห่งเกาะ

ฟูโก๊วก โดยกระเช้าลอยฟ้า Hon Thom น้ัน ได้รับการยกย่องจาก World Guinness ให้เป็น "ระบบ

เคเบิลคาร์ท่ียาวท่ีสุดในโลก" เท่ียวสวนน้าคลายร้อนคลายร้อนท่ี Aquatopia Water Park และ 

เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นมากมายท่ีสวนสนุก Sun World Hon Thom Nature Park พบกับ

เครื่องเล่นท่ีเป็นไฮไลท์อย่าง รถไฟเหาะ Roaring Timbers เป็นรถไฟเหาะรางไม้แห่งแรกและแห่ง

เดียวของเวียดนาม  

    

ช้อปปิ้ งศูนย์สินค้าขายไข่มุก และเครื่องประดับ

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของฟูโก๊วก Long Beach Center 

นอกจากนี้ยังมี แหล่งความบันเทิงครบวงจร ไม่

ว่าจะเป็น สปา คาราโอเกะท่ีหรูหรามีระดับ และ

ร้านอาหารพร้อมเชฟระดับประเทศ และ

นานาชาติ  จากน้ันเท่ียวชมตลาดกลางคืนใจ

กลางเมืองฟโูก๊วก Duong Dong Night Market 

ล้ิมลองอาหารสตรีทฟู้ด และเลือกซ้ือของท่ี

น่าสนใจมากมาย 

 

เย็น         บรกิารอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

จากน้ัน พักที ่Ocean Pearl Phu Quoc Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ของมาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 



 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากน้ัน แวะนมัสการ ศาลเจ้าดิงเกา เป็นศาลเจ้าหรือวัดท่ีชาวประมงท่ีนี่ให้ความนับถือ และบูชามากราบ

ไหว้ขอพรก่อนท่ีจะออกเรือ หรือท างานใดให้ส าเร็จลุล่วง  

 

 ชมงานศิลปะและซึมซับบรรยากาศริมชายทะเล ซันเซ็ต ซานาโต บีชคลับ ถือเป็นจุดชมวิวพระ

อาทิตย์ตกดินท่ีสวยท่ีสุดในเกาะฟูโกว๊ก กับชายหาดท่ีทอดยาวเป็นแนวตรง มีงานศิลปะ

หลากหลายรูปแบบต้ังอยู่ตามจุดต่างๆ ตลอดแนวชายหาด และเดินเล่นบนชายหาดท่ีสวยท่ีสุดบน

เกาะฟูโกว๊ก หาดไบ่สาว หรอืหาดปลาดาว เป็นชายหาดท่ีมีรูปร่างโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ผืน

ทรายสีขาวละเอียดนุ่มเท้า บรรยากาศริมชายหาดยังเหมาะกับการพักผ่อนชิลๆ น้าทะเลใสสีเขียว

มรกต มีแนวต้นมะพร้าวตลอดชายหาด 

วันทีส่อง เกาะฟูโก๊วก • ศาลเจ้าดิงเกา • ซันเซ็ต ซานาโต บชีคลับ • หาดปลาดาว • วินเพิรล์ ซาฟาร ี• 

สวนสนุกวินวันเดอร์ส ฟูโก๊วก • วินเพิร์ลแลนด์ & วินเพิร์ล อควาเรยีม • ชมการแสดงโชว์ 

ONCE           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 

 

 

จากน้ัน เดินทางไปยัง วินเพิร์ลซาฟาร ีสวน

สัตว์เปิดแห่งแรก และแห่งเดียวใน

เวียดนาม ต้ังอยู่บนพื้นท่ีกว่า 2,375 

ไร่ ตกแต่งในธีมสวนสัตว์จากหลาย

ประเทศ สถานท่ีส าหรับผู้รักสัตว์ และ

รักการผจญภัยทุกคน พบกับสัตว์ป่า

พื้นเมือง และสัตว์ป่าหายากราว 150 

สายพันธ์ุ ท้ังจากแอฟริกาใต้ ยุโรป 

อินเดีย ออสเตรเลีย และอ่ืนๆ อีกมากมาย ชมการแสดงสัตว์ท่ีน่าท่ึงมากมาย และขึ้นรถบัสเย่ียมชม

สัตว์ป่านานาชนิดอย่างใกล้ชิด แวะไปรับประทานอาหารร่วมกับเจ้าช้างแสนใจดีท่ีร้าน Elephant 

House หรือให้อาหารเจ้ายีราฟคอยาวท่ีร้าน Giraffe สนุกสนานกับการให้อาหารจากมือของคุณ

เอง ปลุกความรักสัตว์ในตัวของเด็กๆ และพาลูกหลานของคุณมาเรียนรู้เก่ียวกับสัตว์แต่ละชนิดตัว

เป็นๆ ท่ีสวนสัตว์แห่งนี้ 



 

   

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

 

น าทุกท่านเดินทางสู่โลกแฟนตาซี สวนสนุกวินวันเดอรส์ ฟูโกว๊ก สวนสนุกท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม

ใต้ ภายในแบ่งออกเป็น 4 โซนหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ โซนสวนสนุก โซนอควาเรียม โซนสวนสัตว์ 

และโซนสวนน้า เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมสุดยอดความสนุกครบทุกวงจร สุดเหว่ียงไปกับเครื่องเล่น

นานาชนิด วินเพิรล์แลนด์ ภายในแบ่งออกเป็น 6 โซน ได้แก่ Fantasy World, Mysterious Viking 

Village, Adventure  World, The Sea Shell, Typhoon World และ European Streetmostphere 



 

โดยท่ีนี่มีชิงช้าสวรรค์ท่ีติดท็อป 10 ชิงช้าสวรรค์สูงสุดในโลกเป็นตัวชูโรง ตามด้วยเครื่องเล่นสุดมัน

ท้ังรถไฟเหาะ รถไฟตะลุยเหมือง (Evolution Ride) ท่ีจะเหว่ียงทุกคนขึ้นไปกลางอากาศแบบ 360 

องศา กรี๊ดให้สุดเสียงไปกับรถไฟเหาะบนเกาะแห่งแรกของเอเชีย Alpine Coaster มีความยาวถึง 

1.76 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีท้ังกิจกรรมในร่ม และกิจกรรมกลางแจ้งมากกว่า 100 รายการท่ี

สวนสนุกแห่งนี ้รวมถึงการแสดงโลมา และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

   

 

เซย์ไฮสัตว์น้าหลากหลายสายพันธ์ุ วินเพิรล์ อควาเรยีม เพลิดเพลินไปกับโลกใต้น้า และต่ืนตากับ

สัตว์น้าสายพันธ์ุหายากกว่า 3,000 ชนิด พร้อมรับชมโชว์นางเงือก และโชว์การให้อาหารปลา 



 

จากน้ัน ชมการแสดงชุด การผจญภัยในดินแดนสวรรค์ ONCE SHOW ต่ืนตาต่ืนใจไปกับแสง สี และเสียง 

เรื่องราวของโลกแห่งนางฟ้าท่ีสร้างขึ้นใหม่ ด้วยการฉายภาพ 3 มิติ ควัน ไฟ น้าแข็ง และเทคโนโลยี

อ่ืนๆ ท่ีล้าหน้าท่ีสุดในโลก 

  

ค่า        บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

จากน้ัน พักที ่Ocean Pearl Phu Quoc Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวของมาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

 
 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย  

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฟูโกว๊ก 

วันทีส่าม สนามบินฟูโกว๊ก • กรุงเทพฯ 

                  (เช้า/-/-) 

 



 

12.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท (VZ) เทีย่วบินที ่VZ 981    

13.20 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ จ านวน/กรุป๊ ผู้ใหญ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

12 ต.ค. 2565 14 ต.ค. 2565 25+1 13,999 12,999 3,000 

14 ต.ค. 2565 16 ต.ค. 2565 25+1 15,999 14,999 3,000 

21 ต.ค. 2565 23 ต.ค. 2565 25+1 15,999 14,999 3,000 

24 ต.ค. 2565 26 ต.ค. 2565 25+1 14,999 13,999 3,000 

28 ต.ค. 2565 30 ต.ค. 2565 25+1 15,999 14,999 3,000 

04 พ.ย. 2565 06 พ.ย. 2565 25+1 15,999 14,999 3,000 

11 พ.ย. 2565 13 พ.ย. 2565 25+1 15,999 14,999 3,000 

25 พ.ย. 2565 26 พ.ย. 2565 25+1 15,999 14,999 3,000 

25 พ.ย. 2565 26 พ.ย. 2565 25+1 15,999 14,999 3,000 

02 ธ.ค. 2565 04 ธ.ค. 2565 25+1 16,999 15,999 3,000 

05 ธ.ค. 2565 07 ธ.ค. 2565 25+1 14,999 14,999 3,000 

09 ธ.ค. 2565 11 ธ.ค. 2565 25+1 16,999 15,999 3,000 

12 ธ.ค. 2565 14 ธ.ค. 2565 25+1 14,999 14,999 3,000 

16 ธ.ค. 2565 18 ธ.ค. 2565 25+1 15,999 14,999 3,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป ีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  

อัตราน้ีรวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 
 

**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฟูโกว๊ก-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet  (VZ) เป็นต๋ัว

หมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับมื้ อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์)  

✓ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

 

อัตราค่าบรกิารไมร่วม 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม 

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ส าหรับท่านท่ียังได้รับวัคซีนไม่

ครบ 2 เข็ม หรือ ท่านท่ียังไม่ได้รับวัคซีน 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 6,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

 

 



 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของ

ท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

 

 

 
 



 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไมส่ามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 



 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า

ทัวร์ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

➢ การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวดังกล่าว คือ ร้านหินอ่อน,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้อง

จ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

➢ อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอยีดห้องพักทีป่ระเทศเวยีดนาม 

➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน   

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

➢   โรงแรมในเวียดนามห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้าบางโรงแรมแต่ 

ละช้ันจะมี  เพียงไม่ก่ีห้องซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและ

อาจจะได้คนละช้ันและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ 

** ก่อนตัดสนิใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 

                                                     ******************************************* 


