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VIETNAM 

เกาะฟู้ โกวก๊..ไขม่กุแหง่เวยีดนามใต ้
 ทะเลสวยขาดใจ ตอ้งไปใหไ้ดส้กัคร ัง้ !!! 3วนั 2คนื  

 โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG  

 

GT-PQC PG01 

http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
  วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

 
1 

 

 
กรงุเทพฯ-เกาะฟู้โกว๊ก - วัดดงิชาว- น ้าตกเสอืยแจง  
– ตลาดฟู้ โกว๊กไนทม์าเก็ต 

 

 

  - 

 

 

 

 
 

 
Phu Van Resort 3* 
HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 
 

 
2 

 
ด าน ้าตืน้เกาะฮอมด า– ชมเครือ่งประดับไขม่กุ–เรอืนจ า
ฟโูกวก้–ฟารม์ผึง้-ไรพ่รกิไท–ซมิไวน์–หาดเยอืงดอง 
 

 

 

 

 

 

 

 
Phu Van Resort 3* 
HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 
 

 
3 

 
เมืองเยอืงดอง–หมู่บา้นชาวประมงฮามนงิ -สนามบนิ
ดานัง- กรงุเทพฯ 
 

 

 

  

  - 
 

 
 

 

ทีน่ ัง่แบบ 2-2 บรกิารอาหารและน า้ดืม่ 
บนเครือ่งท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 
1.ด าน า้ตืน้ชมปะการงั ณ เกาะฮอมด า 

2.ชมน า้ตกสวยตราง   น า้ตกทีส่วยของบนเกาะ 
3.ชมเจดยีร์อ้ยลา้น “ เจดยีเ์จดยีโ์ฮโกวก้” 
4.ชมเรอืนจ าฟู้ โกว๊ก เรอืนจ าท ีใ่หญท่ ีส่ดุในเวยีดนาใต้ 
5.ชอ้ปป้ิง ณ ตลาดกลางคนืดงิเกา 

6.พกัผอ่นกอ่นขึน้เคร ือ่ง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอกแอรเ์วย  ์                                                                          
7. FREE WIFI ON BUS 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ-เกาะฟู้ โกวก๊-วดัดงิชาว-น า้ตกเสอืยแจง-ตลาดฟู้ โกวก๊ไนทม์าเก็ต  

 

08.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยให ้

การตอ้นรับ (ระหวา่งรอขึน้เคร ือ่ง ทา่นสามารถใชบ้รกิาร เลา้จน ์ ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ด ้ 

มอีาหารวา่งและน า้ดืม่บรกิาร)                

11.30 น.   ออกเดนิทางสู ่เกาะฟู้โกวก๊ โดยเทีย่วบนิ PG991                 

                 (บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่)   

13.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟู้โกวก๊ ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองเป็น 

                 ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง  

     จากนัน้น าทา่นเดนิทางเดนิทางสู ่ “ฟู้โกวก๊” เป็นเกาะทีใ่หญท่ีส่ดุในเวียดนาม ตัง้อยูใ่นอ่าวไทย โดยอยูใ่นพื้นทีข่องจังหวัด

เกียนซาง พื้นที่ 574 ตารางกโิลเมตร และมีประชากรอยูถ่าวร 85,000 คนเขตการปกครองของเกาะฟโูกวก้นั้นประกอบดว้ย

เกาะใหญแ่ละเกาะเล็กนอ้ยอีก 21 เกาะ ศนูยก์ลางของเกาะตัง้อยูท่ีเ่มืองใหญท่ีส่ดุ 

    คอืเซอืงโดงทางชายฝ่ังตะวันตก และยังเป็นเมืองทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาะอกีดว้ย เศรษฐกจิของเกาะขึน้กับการประมง เกษตรกรรม

และการทอ่งเที่ยว เกาะน้ีถือเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่ส าคัญของเวียดนาม,ต่อมาน าทา่น เดนิทางสู่ วดัดงิชาว (DinhCau 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87
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Temple) ศาลเจา้อนัศกัดิส์ทิธิต์ ัง้อยูบ่นโขดหนิกลางทะเลเน่ืองจากอาชพีหลักของชาวฟู้ โกว๊กคืออาชพีการท าประมง 

ดังนัน้กอ่นทีช่าวบา้นจะออกไปหาปลาจะตอ้งไหวเ้ทพเจา้แหง่ทอ้งทะเลกอ่น เพื่อใหก้ารออกไปจับปลาแตล่ะครัง้เป็นไปอยา่ง

ราบรื่นดว้ยดี ไม่มีอันตรายใดใดทัง้สิน้ ศาลเจา้แห่งน้ีมีลักษณะที่โดดเด่นสวยงามโดยตัง้ตระหง่าอยู่บนโขดหินอันเป็น

สัญลักษณ์ของเกาะแหง่น้ี ,จากนัน้ เดนิทางตอ่ไปยัง ล าธารสวยตราง หรอื ล าธารภาพเขยีน (SuoiTranhStream)ทาง

ตอนใตข้องเกาะฟู้ โกว๊กน ้ าตกที่สวยที่สุดของเกาะแห่งน้ี ชมความงามของน ้ าตกที่ตกลดหล่ันเป็นชัน้ๆอย่างสวยงาม 

นักท่องเที่ยวส่วนมากชอบไปน่ังปิกนิกกันที่บรเิวณน้ีสภาพป่ารม่รืน่ ท่านสามารถเดนิชมรอบๆ น ้าตกไดอ้ย่างปลอดภัยและ

สะดวกสบาย 

 

 

               เดนิทางไปชอปป้ิง ณ ตลาดกลางคนืดงิเกา (DinhCau Night Market) เลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงไวเ้ป็นของฝากหรอืเป็น 

               ของทีร่ะลกึ ชมิอาหารทอ้งถิน่รสชาตแิสนอรอ่ย 

พกัที ่     รสีอรท์รมิทะเล Phu Van Resort (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนื ทีเ่ยอืงดอง 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

ด าน า้ตืน้เกาะฮอมด า– ชมเครือ่งประดบัไขมุ่ก–เรอืนจ าฟู้ โกวก๊–ฟารม์ผึง้  

ไรพ่รกิไท–ซมิไวน–์หาดเยอืงดอง 

 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ตอ่มาออกเดนิทางสูท่า่เรอืซาว น าทา่นลอ่งเรอืทะเลเดนิทางสูจุ่ดด าน ้าตื้นชมปะการังทีส่วยงามที่สดุบนเกาะฟู้ โกว๊กเป็น

แหลง่ด าน ้าดปูะการังน ้าตืน้ชัน้ดมีีแหลง่ปะการังน ้าตืน้สวยงามใหช้มอยูร่อบเกาะแถมยังมีปลาหลากหลายชนดิและชกุชมุไหเ้รา

ไดช้มอีกดว้ย มีทรายสขีาวสะอาด 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเดนิทางสู ่Long Beach Center น าทา่นชมไขมุ่กสนิคา้ขึน้ชือ่ทีเ่กาะแหง่น้ี เน่ืองจากเกาะฟู้โกว๊กลอ้มรอบดว้ยทะเล 

            จงึท าใหเ้ต็มไปดว้ยทรพัยากรทางธรรมชาตอัินอุดมสมบูรณ์ ทา่นจะไดช้มกรรมวธิตัีง้แตก่ารเลีย้ง จนกระทั่งกว่าจะมาเป็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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            เครือ่งประดับอันสวยมากทีเ่ราไดใ้สก่ัน , จากนัน้ น าทา่นชม เรอืนจ าฟู้โกวก๊ตัง้อยูใ่นหมู่บา้น เกยเหยือ่ ต.อานเทย้ ซึง่เดมินัน้

เป็นเรอืนจ าทีนั่กลา่เมืองขึน้ฝรัง่เศสสรา้งขึน้เพือ่คมุขังชาวเวียดนามทีร่กั

ชาต ิ ถงึปี1967 ทางการไซง่่อนไดท้ าการกอ่สรา้งเรอืนจ าเกยเหยือ่ใหม่ โดย

เรยีกว่า เรอืนจ าเชลยสงครามฟู้ โกว๊กหรอืเรอืนจ าเชลยคอมมวินสิตฟ์โูกวก้ดว้ย

พื้นที ่400 เฮกตา้รน่ี์ เป็นเรอืนจ าทีใ่หญท่ีส่ดุของภาคใตโ้ดยคมุขังนักโทษที่

เป็นนักโทษการเมืองชว่งตา่งๆกว่า4หมื่นคน , ตอ่มาเดนิทางสูฟ่ารม์ผึง้ และไร่

พรกิไทถา้พูดถงึสนิคา้สง่ออกของคนเวียดนาม ก็คอืพรกิไทด า เป็นสนิคา้ที่

สง่ออกระดับตน้ตน้ของโลก   ทีด่นิทีน่ี่เหมาะแกก่ารเพาะปลกูพรกิไทด าเป็น

อยา่งมาก จากนัน้ น าทา่นไปชมิ “ซมิไวน”์(Sim Wine)ลักษณะของลกูซมิจะมีขนาดเทา่กบัลกูมะกอก สอีอกมว่ง มีรสชาติ

หวานอมเปรีย้ว ชาวบา้นทีน่ี่จงึน าลกูซมิมาหมักเป็นไวน์,น าทา่นเดนิทางสู ่หาดเยอืงดอง 

                

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

  พกัที ่  รสีอรท์รมิทะเล Phu Van Resort (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนื ทีเ่ยอืงดอง 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

เมอืงเยอืงดอง–หมูบ่า้นชาวประมงฮามนงิ-กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองเยืองดองหมูบ่า้นชาวประมงฮาม นงิ (Ham Ninh Fishing 

Village) อีกหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วสโลว์ไลฟ์ของเกาะ ดว้ยความเงียบสงบของทีน่ี่ ชมวถิี

ชวีติของชาวบา้นไปเพลนิๆ น าทา่นสักการะ เจดยีร์อ้ยลา้น วัดแหง่ใหม่ทีพ่ึง่สรา้งขึน้บน

เกาะแหง่น้ี ตัง้ตระหง่านอยูบ่นเขาอันเขยีนชะอุ่ม ทา่นจะเห็นววิทวิทัศน์ของอ่าวไทย  

วัดน้ีใชเ้งนิสรา้งถงึ 166 ลา้นบาท ไดเ้วลาอันสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทาง 

สู่ Phu Quoc International Airport (สนามบนิฟู้โกว๊ก) เพื่อเดนิทางสู่สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ

13.55 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG992 

15.45 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

 

 เกาะฟู้ โกวก๊...ไขมุ่กแหง่เวยีดนามใต.้.สบาย 

สบาย  

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

Join 

Land 

1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

30 มนีาคม-1 เมษายน 2561 9,991 9,991 9,991 8,991 3,000 

20-22 เมษายน 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

27-29 เมษายน 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

4-6 พฤษภาคม 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

11-13 พฤษภาคม 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

18-20 พฤษภาคม 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

25-27 พฤษภาคม 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

22-24 มถิุนายน 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

29 มถิุนายน -01 กรกฎาคม

2561 

11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

06-08 กรกฎาคม2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

13-15 กรกฎาคม2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

20-22 กรกฎาคม2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

27-29 กรกฎาคม2561 13,991 13,991 13,991 10,991 3,000 

03-05 สงิหาคม 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

10-12 สงิหาคม 2561 13,991 13,991 13,991 10,991 3,000 

17-19 สงิหาคม 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์    PQC PC001 FUGUV 3D2N SEP18-PG-W43 

24-26 สงิหาคม 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

31 สงิหาคม-02 กนัยายน 

2561 

11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

07-09 กนัยายน 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

14-16 กนัยายน 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

21-23 กนัยายน 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

28-30 กนัยายน 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,000 

      

   

                             *** ทวัรน์ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 

ส าหรบัเฉพาะเด็กทารก อายุไมเ่กนิ2 ปี (INFANT)   3,999.-  

(ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้) 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวม 200 /วนั/คน 

รวมตลอดท ัง้การเดนิทาง 600 บาท / คน ** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

 

** แจกน า้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัท ีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสัิยทีท่าง บรษัิทฯไม่สามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีข ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสัิยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมื่อทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไม่ขอรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพียงล าพังโดยไม่มฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ 

ประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวันจ านวนคนและมีคา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกันอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รกัษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

 

ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บุหรี,่ เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่

ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่าก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมีคา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 

6. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

7.  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิ

มดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วีซา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยื่นวีซา่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ (ใช ้

เวลาขอวีซา่ไม่ต า่กว่า 7 วันท าการ)  

การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อน

ก าหนดเน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบินมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดินทาง

โดยอัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสือเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นที่

เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคืนได ้เช่นค่าต๋ัวเครือ่งบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
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7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วีซา่,คา่วีซา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่น

ทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม 

ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอื่นในกลุม่โดนปฏเิสธวีซา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ     

ออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเครื่องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น  สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่

น่ัง  

5. Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์    PQC PC001 FUGUV 3D2N SEP18-PG-W43 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไม่มากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่ีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้น้ีทาง

บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกู

ปฏเิสธออกวีซา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศ

ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื่อนไขที่

บรษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบัิตติามกฎระเบียบดา้นการความ

คุมโรคตดิตอ่เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผิดกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธดัิงกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ีเกียรต ิ

ซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 


