
 

 

                    
 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค ่า 

1 
กรุงเทพฯ-เกาะฟู้ โกวก๊-นัง่กระเชา้ชมเกาะฟู้ โกวก๊-ตลาดฟู้ โกวก๊ไนทม์า
เก็ต 

   
Phu Van Resort 3* HOTEL 

หรือเทีย่บเท่า 

2 
เจดียร้์อยลา้น-เรือนจ าฟู้ โกวก๊-ด าน ้ าต้ืนเกาะฮอมด า - Long Beach 
Center - หาดเยอืงดอง 
 

   
Phu Van Resort 3* HOTEL 

หรือเทีย่บเท่า 

3 
เมืองเยอืงดอง - วดัดิงชาว - ฟาร์มผึ้ง และไร่พริกไท-“ซิมไวน์”(Sim 
Wine) - หมู่บา้นชาวประมงฮามนิง-กรุงเทพฯ 
 

   - 

Highlight: 
 นัง่ กระเชา้ไฟฟ้า เพื่อข้ึนชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเกาะฟู้ โกวก๊ จากมุมสูง 
 ด าน ้ าต้ืนชมปะการัง ณ เกาะฮอมด า 
 ชมเจดียร้์อยลา้น “ เจดียเ์จดียโ์ฮโกวก้” 
 ชมเรือนจ าฟู้ โกวก๊ เรือนจ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวยีดนาใต ้
 ชอ้ปป้ิง ณ ตลาดกลางคืน 
 พกัผอ่นก่อนข้ึนเคร่ือง ณ หอ้งรับรองผูโ้ดยสายบางกอกแอร์เวย ์                                                                           

  เดนิทางระหว่าง กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

 

WONDERFUL VIETNAM 

เกาะฟู้โกว๊ก เวยีดนามใต้  

3 วนั 2 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
11,900.- 



 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ-เกาะฟู้โกว๊ก-น่ังกระเช้าชมเกาะฟู้โกว๊ก-ตลาดฟู้โกว๊กไนท์มาเกต็ 

08.30 น.        พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Fโดยมีเจา้หนา้ท่ีคอย 

                       ใหก้ารตอ้นรับ (ระหว่างรอขึน้เคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการ เล้าจน์  ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ มอีาหารว่าง   

                        และน า้ดืม่บริการ)          

11.30 น.       ออกเดินทางสู่ เกาะฟู้โกว๊ก โดยเท่ียวบิน PG991 (บนเคร่ืองมบีริการอาหาร และเคร่ืองดืม่) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินฟู้โกว๊ก ประเทศเวียดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็น ท่ีเรียบร้อยแลว้ หลงัผา่นพิธีการ   
                       ตรวจคนเขา้เมือง 
                       จากนั้นน าท่านเดินทางเดินทางสู่ “ฟู้โกว๊ก” เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม ตั้งอยูใ่นอ่าวไทย โดยอยูใ่นพ้ืนท่ีของ   
                       จงัหวดัเกียนซาง พ้ืนท่ี 574 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยูถ่าวร 85,000 คนเขตการปกครองของเกาะฟโูกวก้นั้น 
                       ประกอบดว้ยเกาะใหญ่และเกาะเลก็นอ้ยอีก 21 เกาะ ศูนยก์ลางของเกาะตั้งอยู่ท่ีเมืองใหญ่ท่ีสุด คือเซืองโดงทาง 
                       ชายฝ่ังตะวนัตก และยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะอีกดว้ย เศรษฐกิจของเกาะข้ึนกบัการประมง เกษตรกรรมและ  
                       การท่องเท่ียว เกาะน้ีถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเวียดนาม,ต่อมาน าท่าน น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือข้ึน 
                       ชมทิวทศันท่ี์สวยงามของเกาะฟู้ โกวก๊ จากมุมสูงส าหรับกระเชา้ไฟฟ้าแห่งน้ี เป็นระบบกระเชา้ท่ีทนัสมยัท่ีสุดของ 
                       ประเทศเวียดนามและมีความปลอดภยัสูงเพ่ือชมความงดงามของ “Hon tam island Vietnam” 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
                       เดินทางไปชอปป้ิง ณ ตลาดกลางคืน (Night Market) เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือเป็น  
                       ของท่ีระลึก ชิมอาหารทอ้งถ่ินรสชาติแสนอร่อย 
                       น าคณะเข้าสู่ที่พกั Phu Van Resort (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พกั 1 คืน ที่เยอืงดอง 
 

วนัที่สอง          เจดย์ีร้อยล้าน - เรือนจ าฟู้โกว๊ก-ด าน า้ตืน้เกาะฮอมด า -  Long Beach Center –หาดเยอืงดอง 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                        น าท่านสกัการะ เจดย์ีร้อยล้าน  “ เจดย์ีโฮโกว้ก” (Ho Quoc Pagoa,) วดัแห่งใหม่ท่ีพ่ึงสร้างข้ึนบนเกาะแห่งน้ี ตั้ง    
                        ตระหง่านอยูบ่นเขาอนัเขียนชะอุ่ม ท่านจะเห็นวิวทิวทศันข์องอ่าวไทย วดัน้ีใชเ้งินสร้างถึง 166 ลา้นบาท ไดเ้วลาอนั 
                        สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อมา  น าท่านชม เรือนจ าฟู้โกว๊ก (Phu Quoc Priso )  ตั้งอยูใ่นหมู่บา้น เกยเหยื่อ  
                        ต.อานเทย้ ซ่ึงเดิมนั้นเป็นเรือนจ าท่ีนกัล่าเมืองข้ึนฝร่ังเศสสร้างข้ึนเพ่ือคุมขงัชาวเวียดนามท่ีรักชาติ  ถึงปี1967              
                        ทางการไซ่ง่อนไดท้ าการก่อสร้างเรือนจ าเกยเหยื่อใหม่ โดยเรีย  กวา่ เรือนจ าเชลยสงครามฟู้ โกวก๊หรือเรือนจ าเชลย 
                        คอมมิวนิสตฟ์โูกวก้ดว้ยพ้ืนท่ี 400 เฮกตา้ร์น่ี เป็นเรือนจ าท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคใตโ้ดยคุมขงันกัโทษท่ีเป็นนกัโทษ  
                        การเมืองช่วงต่างๆกวา่4หม่ืนคน ต่อมาออกเดินทางสู่ท่าเรือซาว น าท่านล่องเรือทะเล 
กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
                         ใหท่้านอิสระด าน ้าต้ืน ด าน ้าลึกชมปะการังในเกาะใกลเ้คียง (Snorkling Tour) จุดด าน ้าต้ืนชมปะการังท่ีสวยงาม              
                         ท่ีสุดบนเกาะฟู้ โกวก๊เป็นแหล่งด าน ้าดูปะการังน ้าต้ืนชั้นดีมีแหล่งปะการังน ้าต้ืนสวยงามใหช้มอยูร่อบเกาะแถมยงัมี 
 ปลาหลากหลายชนิดและชุกชุมไหเ้ราไดช้มอีกดว้ย มีทรายสีขาวสะอาด / ไดเ้วลาอนัเป็นสมควร  
 น าท่านเดินทางสู่ Long Beach Center น าท่านชมไข่มุกสินคา้ข้ึนช่ือท่ีเกาะแห่งน้ี เน่ืองจากเกาะฟู้ โกวก๊ลอ้มรอบ                  

ดว้ย ทะเลจึงท าให้เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ท่านจะได้ชมกรรมวิธีตั้ งแต่การเล้ียง 
จนกระทัง่กวา่จะมาเป็นเคร่ืองประดบัอนัสวยมากท่ีเราไดใ้ส่กนั  



 

 

เยน็                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
                      น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Phu Van Resort (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พกั 1 คืน ที่เยอืงดอง 
 

วนัที่สาม     เมอืงเยอืงดอง-วดัดงิชาว-ฟาร์มผึง้ และไร่พริกไท-“ซิมไวน์”(Sim Wine)-หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง-กรุงเทพฯ     

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                  ต่อมาน าท่าน เดินทางสู่ วดัดงิชาว(DinhCau Temple) ศาลเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิตั้งอยูบ่นโขดหินกลางทะเลเน่ืองจากอาชีพ        
                  หลกัของชาวฟู้ โกวก๊คืออาชีพการท าประมง ดงันั้นก่อนท่ีชาวบา้นจะออกไปหาปลาจะตอ้งไหวเ้ทพเจา้แห่งทอ้งทะเล  
                  ก่อน เพ่ือใหก้ารออกไปจบัปลาแต่ละคร้ังเป็นไปอยา่งราบร่ืนดว้ยดี ไม่มีอนัตรายใดใดทั้งส้ิน ศาลเจา้แห่งน้ีมีลกัษณะท่ี 
                 โดดเด่นสวยงามโดยตั้งตระหง่าอยูบ่นโขดหินอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะแห่งน้ี  
                 ต่อมาเดินทางสู่ ฟาร์มผึง้ และไร่พริกไท ( Honey Garden-Peper Garden) ถา้พดูถึงสินคา้ส่งออกของคนเวียดนาม ก ็ 
                 คือพริกไทด า เป็นสินคา้ท่ีส่งออกระดบัตน้ตน้ของโลก   ท่ีดินท่ีน่ีเหมาะแก่การเพาะปลกูพริกไทด าเป็นอยา่งมาก จากนั้น   
                 น าท่านไปชิม “ซิมไวน์” (Sim Wine)ลกัษณะของลูกซิมจะมีขนาดเท่ากบัลูกมะกอก สีออกม่วง มีรสชาติหวานอม  
                  เปร้ียว ชาวบา้นท่ีน่ีจึงน าลูกซิมมาหมกัเป็นไวน์, 
                  ต่อมาน าท่านเดินทางสู่เมืองเยืองดอง หมู่บ้านชาวประมงฮาม นิง (Ham Ninh Fishing Village) อีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียว 
                  สโลวไ์ลฟ์ของเกาะ ดว้ยความเงียบสงบของท่ีน่ี ชมวิถีชีวิตของชาวบา้นไปเพลินๆ  
                  เดนิทางสู่ Phu Quoc International Airport (สนามบินฟู้โกว๊ก) เพือ่เดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 
13.55 น.      ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG992 
15.45 น.      คณะเดินทางถึงท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

*********************************** 
ข้อควรควรทราบ : 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสัิยต่างๆทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 

 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

หมายเหตุ : ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 
20-22 ก.ค.61 
03-05 ส.ค.61 
17-19 ส.ค.61 
24-26 ส.ค.61 

31 ส.ค.-02 ก.ย.61 
07-09 ก.ย.61 
14-16 ก.ย.61 
21-23 ก.ย.61 
28-30 ก.ย.61 
05-07 ต.ค.61 
26-28 ต.ค.61 

11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000.- 

12-14  ต.ค.61 
19-21 ต.ค.61 
21-23 ต.ค.61 
02-04 พ.ย.61 
09-11 พ.ย.61 
16-18 พ.ย.61 
23-25 พ.ย.61 

30 พ.ย.- 02 ธ.ค.61 
07-09 ธ.ค.61 
14-16 ธ.ค.61 
21-23 ธ.ค.61 

12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.- 

10-12 ส.ค.61 
09-11 ธ.ค.61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,000.- 

28-30 ธ.ค.61 17,900 17,900 17,900 17,900 3,000.- 

โปรแกรมทวัร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเทีย่วตามความเหมาะสม 
 
 



 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน)  
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
  ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว) 
  ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
  น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีสามารถโหลดไดท่้านละ 1 ใบ (น ้าหนกั 30 กิโลกรัม)  
  ค่าประกนัอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับ
ครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

        ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
        [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
        [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
  ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์ 
  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,            ค่าน ้ าหนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, 
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

  ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถตลอดรายการเดินทาง 600 บาท/ท่าน 
  ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

 
 
 
 
 
 



 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาทพร้อมกบัเตรียมเอกสารส่งให้

เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ใหเ้รียบร้อย

ก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมติั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1.แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั   คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
2.แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29  วนั   เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
3.แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
5.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี
บริษทัฯก าหนดไว ้(15ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้ง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
6.กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรม 
เนียมในการมดัจ าตัว๋ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้
7.กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ่้าย
บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น 
โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
8.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษทั
ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
ข้อมูลการเดนิทาง 
เร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
 
2. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอ



 

 

สงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
4. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน   ก าหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่  
5. Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 
เร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจมีห้องพกัแบบ 3 
ท่านจ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มเีกยีรตซ่ึิงร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณี
ท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมี
การปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมี
การเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
 


