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วันแรก กรุงเทพฯ – ฟูโกว๊ก – น่ังกระเช้าชมววิเกาะฟูโกว๊ก – ตลาดกลางคืนดิงเกา   (-/-/เยน็) 
08.30 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์  F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) 

โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 
11.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฟูโกว๊ก โดยเที่ยวบิน PG 991 ** บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
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13.15 น. เดินทางถึง สนามบินฟูโกว๊ก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้(เวลาทอ้งถ่ินที่
เวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) เกาะฟูโกว๊ก เป็นเกาะ
ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยูใ่นอ่าวไทย โดยอยูใ่น
พื้นที่ของจงัหวดัเกียงซาง พื้นที่ 574 ตารางกิโลเมตร 
และมีประชากรอยูถ่าวร 85,000 คน เขตการปกครอง
ของเกาะฟูโกว๊กนั้ น ประกอบด้วยเกาะใหญ่และ
เล็กน้อยอีก 21 เกาะ ศูนยก์ลางของเกาะตั้งอยูท่ี่เมือง
ใหญ่ที่สุดคือเซืองโดงทางชายฝ่ังตะวนัตก และยงั
เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะอีกดว้ย เศรษฐกิจของ
เกาะขึ้นกบัการประมง เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว เกาะน้ีถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัของเวยีดนาม 

จากน้ัน น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้าอนัทนัสมยั ชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของ Hon Thom Island Vietnam ท่านจะไดเ้ห็น
วิวแบบ 360 องศา ตลอดความยาว 7.9 กิโลเมตร น าท่านเพลิดเพลินชอปป้ิง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา(Dinh Cau 

Night Market) เลือกซ้ือส้ินคา้พื้นเมืองไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก ชิมอาหารทอ้งถ่ินและรสชาติอนัแสน
อร่อย 

  
ค า่       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที่ GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวเวียดนาม 

วันที่สอง  เรือนจ าฟูโกว๊ก - วัดโฮโกว๊ก - วัดดิงชาว - ด าน ้าต้ืนเกาะฮอมด า – Long Beach Center  
             (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
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07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น น าท่านชม เ รือนจ าฟูโกว๊ก (Prison Phu Quoc) 

ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นเกยเหยือ่ ต  าบลอานเทย้ ซ่ึงเดิมนั้น
เป็นเรือนจ าที่นกัล่าเมืองขึ้นฝร่ังเศสสร้างขึ้นเพื่อคุม
ขงัชาวเวยีดนามที่รักชาติ ถึงปี 1967 ทางการไซ่ง่อน
ไดท้  าการก่อสร้างเรือนจ าเกยเหยือ่ใหม่ โดยเรียกว่า 
เรือนจ าเชลยสงครามฟูโกว๊ก หรือ เรือนจ าเชลย
คอมมิวนิสต์ฟูโกว๊ก ด้วยพื้นที่ 400 เฮกตา้ร์ เป็น
เรือนจ าที่ใหญ่ที่สุดของภาคใตโ้ดยคุมขงันักโทษที่
เป็นนกัโทษการเมืองช่วงต่างๆกว่า 4 หม่ืนคน  จากนั้น น าท่านต่อไปยงั เจดีย์โฮโกว๊ก (Ho Quoc Pagoda) วดัแห่ง
ใหม่ที่เพิง่สร้างขึ้นบนเกาะแห่งน้ี ตั้งตระหง่านอยูบ่นเขาอนัเขียวชะอุ่ม ท่านจะเห็นววิทิวทศัน์ของอ่าวไทย ซ่ึงวดัน้ี
ใชเ้งินสร้างถึง 166 ลา้นบาท 

 
  จากนั้น  น าท่านสู่ วัดดิงชาว (Dinh Cau Temple) ศาลเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ตั้งอยูบ่นโขดหินกลางทะเล เน่ืองจากอาชีพหลกัของ

ชาวฟูโกวก๊ คือ อาชีพการท าประมง ดงันั้นก่อนที่ชาวบา้นจะออกไปหาปลานั้น จะตอ้งท าการไหวเ้ทพเจา้แห่งทอ้ง
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ทะเลก่อน เพือ่ใหก้ารออกไปจบัปลาแต่ละคร้ัง เป็นไปอยา่งราบร่ืน ไม่มีอุปสรรคอนัตรายใดๆเกิดขึ้น ศาลเจา้แห่งน้ี
มีลกัษณะที่โดนเด่นสวยงามโดยตั้งตระหง่านอยูบ่นโขดหิน ซ่ึงเป็นสญัลกัาณ์ส าคญัของเกาะฟูโกวก๊แห่งน้ี  

  
จากนั้น ออกเดินทางสู่ท่าเรือซาว น าท่านล่องเรือ เดินทางสู่จุดด าน ้าต้ืน ชมปะการังที่สวยงามที่สุดบนเกาะฟูโกวก๊ เป็น

แหล่งด าน ้ าดูปะการังน ้ าต้ืนชั้นดี มีแหล่งปะการังน ้ าต้ืนสวยงามให้ชมอยูร่อบเกาะแถมยงัมีปลาหลากหลายชนิด
และชุกชุม และมีทรายสีขาวใหช้มอีกดว้ย 

  
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน บนเรือ 
 น าท่านเดินทางสู่ Long Beach Center น าท่านชมไข่มุกสินคา้ขึ้นช่ือที่เกาะแห่งน้ี เน่ืองจากเกาะฟูโกวก๊ลอ้มรอบ

ดว้ยทะเล จึงท าใหเ้ตม็ไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาติอนัอุดมสมบูณร์ ท่านจะไดช้มกรรมวธีิตั้งแต่การเล้ียง จนกระ
ทั้งกวา่จะมาเป็นเคร่ืองประดบัอนัสวยงามที่ใหเ้ราไดใ้ส่กนั 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวเวียดนาม 
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วันที่สาม  ฟาร์มผึง้ – ไร่พริกไท – ซิมไวน์ –  หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง – กรุงเทพฯ                  (เช้า/-/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่ ฟาร์มผึง้ และ ไร่พริกไท ถา้พดูถึงสินคา้ส่งออก

ของคนเวยีดนาม ก็คือพริกไทด า เป็นสินคา้ส่งออกระดบั
ตน้ของโลก ซ่ึงที่ดินที่น่ี เหมาะแก่การเพาะปลูกพริกไทด า
เป็นอยา่งมาก จากนั้น น าท่านไปชิม ซิมไวน์(Sim wine) 

ลกัษณะของลูกซิมจะมีขนาดเท่ากบัลูกมะกอกสีออกม่วง 
มีรสชาติหวานอมเปร้ียว ชาวบา้นที่น่ีจึงน าลูกซิมมาหมกั
เป็นไวน์แทนองุ่น จากนั้น น าท่านสู่ เมืองเยอืงดอง 
หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง (Ham Ninh Fishing Village) อีกหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวสโลวไ์ลฟ์ของเกาะ ดว้ยความ
เงียบสงบของที่น่ี ชมวีชีวติของชาวบา้นไปเพลินๆ 

 
  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟูโกว๊ก 
13.50 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG948 

*มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง * 
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15.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
........................................................................................ 

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทัวร์ ฟูโกว๊ก 3 วนั 2 คืน บิน PG 
เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็มเีตียง พกัเดีย่ว 

23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

12 ต.ค.62 14 ต.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

18 ต.ค.62 20 ต.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

08 พ.ย.62 10 พ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
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 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง  
หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั 
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 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

รายละเอยีดห้องพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 
 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  

ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียงไม่กี่
ห้องซ่ึง  ในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


