
 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 4 ดาว*** เช้า กลางวนั ค ่า 

1 กรุงเทพฯ-เกาะฟู้ โกวก๊-พริกไท- Long Beach Center    Long Beach Resort  

2 
หมู่บา้นชาวประมงฮามนิง -  เจดียร้์อยลา้น – เรือนจ าฟู้ โกวก๊ – ฟาร์มผิง้ 
–นัง่กระเชา้ชมเกาะฟู้ โกวก๊ - ตลาดฟู้ โกวก๊ไนทม์าเก็ต 

   Long Beach Resort 

3 เมืองเยอืงดอง – วดัดิงชาว –  ตลาดดวงดง - กรุงเทพฯ        - 

Highlight: 
 ชมเจดียร้์อยลา้น “ เจดียเ์จดียโ์ฮโกวก้” 
 นัง่ กระเชา้ไฟฟ้า เพ่ือข้ึนชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเกาะฟู้ โกวก๊ แบบพาโนราม่า 
 ชมเรือนจ าฟู้ โกวก๊ เรือนจ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวยีดนามใต ้
 ชอ้ปป้ิง ณ ตลาดกลางคืน 

WONDERFUL VIETNAM 

เวยีดนามใต้  เกาะฟู้โกว๊ก  

3 วนั 2 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
18,900.- 

เดนิทางระหว่าง ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
                 ราคาเร่ิมต้นนี ้ส าหรับเดินทางแบบส่วนตัว 4 คนเดินทาง 

  พเิศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) คอยดูแลให้ค าแนะน าบริการตลอด 3 วนั                             
 



 

 

 

 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ-เกาะฟู้โกว๊ก-พริกไท- Long Beach Center   

08.30 น.        พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Fโดยมีเจา้หนา้ท่ีคอย 
                       ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยก่อนเดินทาง 
11.30 น.          ออกเดินทางสู่ เกาะฟู้โกว๊ก โดยสายการบิน BANGKOK  AIRWAYS  เที่ยวบิน PG991  

(บนเคร่ืองมบีริการอาหาร และเคร่ืองดืม่) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินฟู้โกว๊ก ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางเดินทางสู่ 
“ฟู้โกว๊ก” เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม ตั้งอยูใ่นอ่าวไทย โดยอยูใ่นพ้ืนท่ีของ จงัหวดัเกียนซาง พ้ืนท่ี 574 ตาราง
กิโลเมตร และมีประชากรอยู่ถาวร 85,000 คนเขตการปกครองของเกาะฟูโกวก้นั้น ประกอบดว้ยเกาะใหญ่และเกาะ
เลก็นอ้ยอีก 21 เกาะ ศูนยก์ลางของเกาะตั้งอยูท่ี่เมืองใหญ่ท่ีสุด คือเซืองโดงทาชายฝ่ังตะวนัตก และยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดของเกาะอีกดว้ย เศรษฐกิจของเกาะข้ึนกบัการประมง เกษตรกรรมและ การท่องเท่ียว เกาะน้ีถือเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญของเวียดนาม  น าท่านเดินทางสู่ ไร่พริกไท (Peper Garden) ถา้พูดถึงสินค้าส่งออกของคน
เวียดนาม ก็คือพริกไทด า เป็นสินคา้ท่ีส่งออกระดบัตน้ตน้ของโลก   ท่ีดินท่ีน่ีเหมาะแก่การเพาะปลูกพริกไทด าเป็น
อย่างมาก ต่อมาให้ท่านอิสระด าน ้ าต้ืน ด าน ้ าลึกชมปะการังในเกาะใกล้เคียง (Snorkling Tour) จุดด าน ้ าต้ืนชม
ปะการังท่ีสวยงาม   ท่ีสุดบนเกาะฟู้ โกวก๊เป็นแหล่งด าน ้ าดูปะการังน ้ าต้ืนชั้นดีมีแหล่งปะการังน ้าต้ืนสวยงามใหช้ม
อยูร่อบเกาะแถมยงัมีปลาหลากหลายชนิดและชุกชุมไหเ้ราไดช้มอีกดว้ย มีทรายสีขาวสะอาด ไดเ้วลาอนัเป็นสมควร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Long Beach Center น าท่านชมไข่มุกสินคา้ข้ึนช่ือท่ีเกาะแห่งน้ี เน่ืองจากเกาะฟู้ โกวก๊ลอ้
มรอบดว้ย ทะเลจึงท าให้เต็มไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาติอนัอุดสมบูรณ์ ท่านจะไดช้มกรรมวิธีตั้งแต่การเล้ียง 
จนกระทัง่กวา่จะมาเป็นเคร่ืองประดบัอนัสวยมากท่ีเราไดใ้ส่กนั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
                       ที่พกั Long Beach Resort หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที่สอง         หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง -  เจดย์ีร้อยล้าน – เรือนจ าฟู้โกว๊ก – ฟาร์มผิง้ –น่ังกระเช้าชมเกาะฟู้โกว๊ก –  
                        ตลาดฟู้โกว๊กไนท์มาเกต็ 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเยืองดอง หมู่บ้านชาวประมงฮาม นิง (Ham Ninh Fishing Village) อีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียว
สโลวไ์ลฟ์ของเกาะ ดว้ยความเงียบสงบของท่ีน่ี ชมวิถีชีวิตของชาวบา้นไปเพลินๆ น าท่านสักการะ เจดีย์ร้อยล้าน  
“ เจดีย์โฮโกว้ก” (Ho Quoc Pagoa) วดัแห่งใหม่ท่ีพ่ึงสร้างข้ึนบนเกาะแห่งน้ี ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาอนัเขียวชะอุ่ม 



 

 

ท่านจะเห็นวิวทิวทศัน์ของอ่าวไทย วดัน้ีใช้เงินสร้างถึง 166 ลา้นบาท จากนั้นน าท่านชม เรือนจ าฟู้โกว๊ก (Phu 
Quoc Priso)  ตั้งอยู่ในหมู่บา้น เกยเหยื่อ ต.อานเทย้ ซ่ึงเดิมนั้นเป็นเรือนจ าท่ีนกัล่าเมืองข้ึนฝร่ังเศสสร้างข้ึนเพ่ือคุม
ขงัชาวเวียดนามท่ีรักชาติ  ถึงปี 1967 ทางการไซ่ง่อนไดท้ าการก่อสร้างเรือนจ าเกยเหยื่อใหม่ โดยเรีย  กว่า เรือนจ า
เชลยสงครามฟู้ โกว๊กหรือเรือนจ าเชลยคอมมิวนิสต์ฟูโกวก้ดว้ยพ้ืนท่ี 400 เฮกตา้ร์น่ี เป็นเรือนจ าท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ภาคใตโ้ดยคุมขงันกัโทษท่ีเป็นนกัโทษ การเมืองช่วงต่างๆกวา่ 4 หม่ืนคน หลงัจากนั้นน าท่านชม ฟาร์มผึง้ 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือข้ึนชมทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเกาะฟู้ โกวก๊ จากมุมสูงส าหรับกระเชา้ไฟฟ้าแห่งน้ี เป็น
ระบบกระเชา้ท่ีทนัสมยัท่ีสุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภยัสูงเพ่ือชมความงดงามของ “Hon tam 
island Vietnam”  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ตลาดกลางคืน (Night Market) เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นของท่ีระลึก ชิม
อาหารทอ้งถ่ินรสชาติแสนอร่อย 

 ที่พกั Long Beach Resort หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

วนัที่สาม          เมอืงเยอืงดอง – วดัดงิชาว –  ตลาดดวงดง - กรุงเทพฯ     

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วัดดิงชาว (DinhCau Temple) ศาลเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเลเน่ืองจากอาชีพ
หลกัของชาวฟู้ โกว๊กคืออาชีพการท าประมง ดงันั้นก่อนท่ีชาวบา้นจะออกไปหาปลาจะตอ้งไหวเ้ทพเจา้แห่งทอ้ง
ทะเลก่อน เพ่ือใหก้ารออกไปจบัปลาแต่ละคร้ังเป็นไปอย่างราบร่ืนดว้ยดี ไม่มีอนัตรายใดใดทั้งส้ิน ศาลเจา้แห่งน้ีมี
ลกัษณะท่ีโดดเด่นสวยงามโดยตั้งตระหง่าอยู่บนโขดหินอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเกาะแห่งน้ี  จากนั้นน าท่านชม 
ตลาดดวงดง (Duong Dong Market) ท่ีเดินได้ทั้ งกลางวนัและกลางคืน ช่วงกลางวนั เหมาะแก่การ  เดินข้าม
สะพาน หยุดมองวิถีชาวเรือท่ีจอดเรียงรายพบปะหารือกนั ตลอดจนชมตลาดคา้ขายอาหาร และวิถีชาวเกาะแบบฟู
โกว๊ก สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ Phu Quoc International Airport (สนามบินฟู้โกว๊ก) เพื่อเดินทางสู่
สนามบินสุวรรณภูม ิ

13.35 น.       ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG992 
15.45 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศนานาชาตสุิวรรณภูม ิ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 
-ออกเดนิทางกรุ๊ปส่วนตวัตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป ไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 
-ออกเดนิทางตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป ไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 
-ออกเดนิทาง 15 ท่านขึน้ไปมหัีวหน้าทัวร์จากไทยคอยบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มี
เตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 
19-21,26-28 ต.ค.61 

02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย.61 
30 พ.ย. – 02 ธ.ค.61 
14-16, 21-23 ธ.ค.61 

04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ม.ค.62 
01-03, 08-10, 15-17, 22-24 ก.พ.62 

01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31 ม.ีค.62 

18,900.- 18,900.- 17,900.- 17,900.- 5,500.- 

13-15,21-23 ต.ค.61 
08-10 ธ.ค.61 
17-19 ก.พ. 62 

19,900.- 19,900.- 18,900.- 18,900.- 5,500.- 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  



 

 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MISG (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน  มาตรฐานวนัละ 5 USD. x 3 วนั = 15 USD./ท่าน 

 
เงือ่นไขการเดินทาง 
 เดินทางตั้งแต่ 4 คนไม่มีหวัหนา้ทวัร์ (มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทยใหบ้ริการ) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 4 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 



 

 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 
เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุน

ท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
 
 



 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใต้ท้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
  
 

 


