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➢ กิจกรรมทางน ้า ได้แก่ ตกปลาทะเล , ด้าน ้าชมปะการัง 
➢ ชมวิวทิวทัศน์บนกระเช้าข้ามเกาะ Hon Thom Inland 

➢ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ อนุสาวรีย์หมัด , คุกโบราณ , วัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฟู้โกว๊ก 

➢ ตื่นตาไปกับสวนสนุก และ พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า Vinpearl Land 

➢ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ 
➢ ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

ก้าหนดการเดินทาง:  ตุลาคม – ธันวาคม 2561 

วันแรก  กรุงเทพ –เกาะฟู้โกว๊ก – Vinpearl Land 

08.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  สายการบิน 

Bangkok Airways โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.30 น.     น้าท่านเดินทางสู ่เกาะฟู้โกว๊ก โดยเท่ียวบินท่ี  PG 991(มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน) 

13.15น  เดินทางถึงสนามบิน Phu Quoc International Airport  เกาะฟู้โกว๊ก หรือ เกาะฟู้ก๊วก (Phu Quoc) คือ
เกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเกียนยาง ตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทย ที่นี่มีหาดทรายสี
ขาวละเอียด น้้าสีฟ้าใส งดงามจนได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้ โดยรวมมีพื้นที่ 574 
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ตารางกิโลเมตร ชาวบ้านหาเลี้ยงชีพด้วยการท้าประมง การท้าเกษตรกรรมและธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
เป็นหลัก สินค้าท้องถิ่นขึ้นชื่อคือ น้้าปลาและพริกไทยด้า จากนั้นน้าท่านเดินทางเข้าสู่ Vinpearl Land ให้
ท่านได้อิสระในการเล่น สวนสนุก และ พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า รวมบัตรค่าเข้าชมแล้ว 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  
น้าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก  โรงแรม DAO NGOC HOTEL , AMON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ *** 

 

 

 

 

 

วันท่ีสอง   กิจกรรมทางน ้า ด้าน ้าชมปะการัง + ตกปลา - กระเช้าไฟฟ้าข้ามเกาะ - อนุสาวรีย์หมัด – คุกเก่า - วัดโฮ
โกว๊ก – ตลาดกลางคืนเกาะฟู้โกว๊ก   

เช้า  รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม     

จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ท่าเรือ เฮืองดง (DUONG DONG) เพื่อชมความสวยงามของทะเลและหมู่เกาะ  
ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ตามธรรมชาติ กิจกรรมต่างอาทิ ตกปลาทะเล , ด้าน้้าชมปะการัง เป็นต้น 
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เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคา 
น้าท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้าข้ามเกาะ เพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ
เกาะฟู้โกว๊ก จากมุมสูงส้าหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่
ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความ
งดงามของ Hon Thom Island Vietnam จากนั้นน้าท่านเดินทางเข้าสู่ 
อนุสาวรีย์หมัด สร้างขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศให้แก่ทหารอาสาชาวเวียดนาม 

ประมาณ 4,000 ราย ที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศเวียดนาม
ในสมัยสงครามเวียดนามกับอเมริกัน จากนั้นน้าท่านเดินทางไปยัง คุก
เก่า Phu Quoc Prison ที่สร้างโดยฝร่ังเศสในสมัยอาณานิคมอินโดจีน
ใช้กักขังและทรมานกลุ่มต่อต้านเรียกร้องเอกราช จากฝร่ังเศสในสมัย
นั้น ซึ่งปัจจุบันคุกแห่งนี้เปิดเป็น พิพิธภัณฑ์จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ วัดโฮ
โกว๊ก (Ho Quoc Temple)เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฟู้โกว๊ก ได้ตั้งอยู่
บนภูเขาลูกหนึ่ง หันหน้าไปทางทะเล ถือเป็นจุดที่ชมวิวทะเลอย่าง
สวยงาม 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  
น้าท่านเดินเยี่ยมชมตลาด Dinh Cau Night Market ซึ่งเป็นตลาดที่มีของ ขายหลากหลาย
ชนิด อาทิเช่น อาหารทะเล เคร่ืองประดับ รวมถึงของพื้นเมืองต่างๆ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 

น้าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก  โรงแรม DAO NGOC HOTEL , AMON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ ** 

 

วันท่ีสาม   ฟาร์มไข่มุก – โรงผลิตไวน์ – สวนพริกไทย – สนามบิน – สุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม     

จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ ฟาร์มไข่มุก ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม จากนั้นน้าท่านชม ฟาร์มผลิตไวน์ แบบโบราณ
บนเกาะฟู้โกว๊ก และน้าท่านชม สวนพริกไทย 

สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Phu Quoc International Airport  เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

13.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เท่ียวบินท่ี PG 992  

(มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ืองบิน) 

15.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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รายการท่องเท่ียวนี อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม  

ทั งนี ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส้าคัญ** 

อัตราค่าบริการ 

 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 700 บาทตลอดการเดินทาง 
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เคร่ืองเหมาล้าต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 

✓ ค่าสัมภาระน้้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเคร่ือง 7กก. 

✓ ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเด่ียว)  
✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้้ามันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถรับ-ส่งน้าเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ หัวหน้าทัวร์ที่ช้านาญเส้นทางน้าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง 
    ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

วันเดินทาง ห้องเตียงคู่ 
นอน 2 ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พักกับ  

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
พักเดี่ยว 

วันท่ี 19 – 21 ตุลาคม 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 
วันท่ี 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 
วันท่ี 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 

วันท่ี 1 – 3 ธันวาคม 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 
วันท่ี 15 – 17 ธันวาคม 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 
วันท่ี 21 – 23 ธันวาคม 2561 12,899.- 12,899.- 2,999.- 
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 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินก้าหนด (ปกต ิ20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา 
    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย  3%   

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 700 บาทตลอดการเดินทาง 
 
 

เงื่อนไขในการจอง 

• ช้าระมัดจ้าในวันที่จองที่นั่งละ5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือส้าเนา) ส่วนที่เหลือช้าระทั้งหมดอย่าง
น้อย 25 วันก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั้งเต็มจ้านวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 

หมายเหต ุ 

➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า 
➢ ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต ่ทางบริษัทฯจะถือว่า

ท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น 

➢ ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง 
 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินมัดจ้า 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ 
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การ
ยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นกรณีไป  

3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
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4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจ้า หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับ
สายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล้า), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามา
ช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ นในกรณีดังต่อไปนี  
 หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ 
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่ เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง 
 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน้ามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ 


