
 
 
 
 

 
 

 เกาะฟู้ โกวก๊ เวยีดนามใต ้                                            

3 วนั 2 คนื   

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG  

 

 
 

 

 

 

1.น ั�ง กระเชา้ไฟฟ้า เพื�อข ึ�นชมทวิทศันท์ี�สวยงามของเกาะฟู้ โกวก๊ จากมมุสงู 
2.ดาํนํ �าตื�นชมปะการงั ณ เกาะฮอมดาํ 
3.ชมเจดยีร์อ้ยลา้น “ เจดยีเ์จดยีโ์ฮโกวก้” 
4.ชมเรอืนจําฟู้ โกวก๊ เรอืนจําที�ใหญท่ี�สดุในเวยีดนาใต ้
5.ชอ้ปปิ� ง ณ ตลาดกลางคนื 
6.พกัผอ่นกอ่นขึ�นเครื�อง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอกแอรเ์วย ์                                                                          
 
 
 
 
 

GO1-PQC PG01 

เร ิ�มตน้เพยีง 9,900.- 
รายการทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 



 
 
 
 
 
 

 
 2 จาก  

 
       กาํหนดการเดนิทาง 
 

  

วนัที� 24-26  สงิหาคม  2561                                                                                                 9,900. 
วนัที� 31 สงิหาคม-02 กนัยายน 2561                                                                                  11,900.- 

วนัที� 21-23 , 28-30  กนัยายน 2561                                                                                 11,900.-  

วนัที� 21-23  ตลุาคม 2561                                                                   12,900.- 

วนัที� 26-28 ตลุาคม 2561                                                                                                                                  11,900.- 

วนัที� 02-04 ,09-11,16-18,23-25 พฤศจกิายน2561                                                          12,900.- 

วนัที� 30 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม  2561                                                                                      12,900.- 

วนัที� 07-09 14-16,-21-23  ธนัวาคม  2561                                                                            12,900.- 

วนัที� 09-11  ธนัวาคม  2561                                                                                             13,900.- 
 

วนัที� 28-30  ธนัวาคม  2561                                                                                             17,900.- 
 
 
 

   เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า  

1. 
กรุงเทพฯ-เกาะฟู้ โกวก๊-น ั�งกระเชา้ชมเกาะฟู้ โกวก๊- 
ตลาดฟู้ โกวก๊ไนทม์าเก็ต  
 

 ✈ O 
Phu Van Resort 3* 
HOTEL หรอืเที�ยบเทา่ 
 

2. 
เจดยีร์อ้ยลา้น-เรอืนจําฟู้ โกวก๊-ดํานํ�าตื�นเกาะฮอมดํา––  
Long Beach Center –หาดเยอืงดอง 
 

O O O 
Phu Van Resort 3* 
HOTEL หรอืเที�ยบเทา่ 
 

3. 

เมอืงเยอืงดอง-วดัดงิชาว–-ฟารม์ผึ�ง และไรพ่รกิไท- 
“ซมิไวน”์(Sim Wine)-หมูบ่า้นชาวประมงฮามนงิ-กรุงเทพฯชม
เครื�องประดบัไขมุ่กฟารม์ผึ�ง ไรพ่รกิไท–ซมิไวน-์ 
หมูบ่า้นชาวประมงฮาม นงิ – กรุงเทพฯ 
 

O ✈   

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที� 1: 
กรงุเทพฯ-เกาะฟู้ โกวก๊-น ั�งกระเชา้ชมเกาะฟู้ โกวก๊-ตลาดฟู้ โกวก๊ไนทม์าเก็ต  
 

08.30 น. 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั�น 4 เคานเ์ตอร ์F โดย

มเีจา้หนา้ที�คอยให ้

การตอ้นรับ (ระหวา่งรอขึ�นเครื�อง ทา่นสามารถใชบ้รกิาร เลา้จน ์ ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วย์

ได ้ 

มอีาหารวา่งและนํ �าดื�มบรกิาร)               

11.30 น 
.    

ออกเดนิทางสู ่เกาะฟู้ โกวก๊ โดยเที�ยวบนิ PG991                 
(บนเครื�องมบีรกิารอาหาร และเครื�องดื�ม)  

13.10 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิฟู้ โกวก๊ ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็น 
ที�เรยีบรอ้ยแลว้ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 



 
 
 
 
 
 

 
 3 จาก  

 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางเดนิทางสู ่“ฟู้ โกวก๊” เป็นเกาะที�ใหญท่ี�สดุในเวยีดนาม ตั �งอยูใ่นอา่วไทย โดยอยู่
ในพื�นที�ของจังหวดัเกยีนซาง พื�นที� 574 ตารางกโิลเมตร และมปีระชากรอยูถ่าวร 85,000 คนเขตการ
ปกครองของเกาะฟโูกวก้นั�นประกอบดว้ยเกาะใหญแ่ละเกาะเล็กนอ้ยอกี 21 เกาะ ศนูยก์ลางของเกาะ
ตั �งอยูท่ี�เมอืงใหญท่ี�สดุ 
    คอืเซอืงโดงทางชายฝั�งตะวันตก และยงัเป็นเมอืงที�ใหญท่ี�สดุของเกาะอกีดว้ย เศรษฐกจิของเกาะ
ขึ�นกบัการประมง เกษตรกรรมและการทอ่งเที�ยว เกาะนี�ถอืเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�สําคัญของเวยีดนาม,
ตอ่มานําทา่น  
     นําทา่นนั�ง กระเชา้ไฟฟ้า เพื�อขึ�นชมทวิทศันท์ี�สวยงามของเกาะฟู้ โกวก๊ จากมมุสงูสําหรับ
กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี� เป็นระบบกระเชา้ที�ทันสมยัที�สดุของประเทศเวยีดนามและมคีวามปลอดภยัสงูเพื�อชม
ความงดงามของ “Hon tam island Vietnam” 
 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

 

เดนิทางไปชอปปิ� ง ณ ตลาดกลางคนื (Night Market) เลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงไวเ้ป็นของฝากหรอื
เป็น  
               ของที�ระลกึ ชมิอาหารทอ้งถิ�นรสชาตแิสนอรอ่ย 
 

 
นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Phu Van Resort (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนื ที�เยอืงดอง 
 

 

วนัที� 2: 
เจดยีร์อ้ยลา้น-เรอืนจําฟู้ โกวก๊-ดาํนํ �าต ื�นเกาะฮอมดาํ–– Long Beach Center –หาดเยอืง
ดอง 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นําทา่นสกัการะ เจดยีร์อ้ยลา้น  “ เจดยีโ์ฮโกวก้” (Ho Quoc Pagoa,) วดัแหง่ใหมท่ี�พึ�งสรา้งขึ�นบนเกาะ
แหง่นี� ตั �งตระหงา่นอยูบ่นเขาอนัเขยีนชะอุม่ ทา่นจะเห็นววิทวิทศันข์องอา่วไทย วดันี�ใชเ้งนิสรา้งถงึ 166 ลา้น
บาท ไดเ้วลาอนัสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางตอ่มา  นําทา่นชม เรอืนจําฟู้ โกวก๊ (Phu Quoc Priso )  
ตั �งอยูใ่นหมูบ่า้น เกยเหยื�อ ต.อานเทย้ ซึ�งเดมินั�นเป็นเรอืนจําที�นักลา่เมอืงขึ�นฝรั�งเศสสรา้งขึ�นเพื�อคมุขงัชาว
เวยีดนามที�รักชาต ิ ถงึปี1967 ทางการไซง่อ่นไดทํ้าการกอ่สรา้งเรอืนจําเกยเหยื�อใหม ่โดยเรยี  กวา่ เรอืนจํา
เชลยสงครามฟู้โกวก๊หรอืเรอืนจําเชลยคอมมวินสิตฟ์โูกวก้ดว้ยพื�นที� 400 เฮกตา้รน์ี� เป็นเรอืนจําที�ใหญท่ี�สดุ
ของภาคใตโ้ดยคมุขงันักโทษที�เป็นนักโทษการเมอืงชว่งตา่งๆกวา่4หมื�นคน/  
ตอ่มาออกเดนิทางสูท่า่เรอืซาว นําทา่นลอ่งเรอืทะเล 
 

กลางวนั 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 

 

  ใหท้า่นอสิระดาํนํ �าตื�น ดาํนํ �าลกึชมปะการงัในเกาะใกลเ้คยีง (Snorkling Tour) จดุดํานํ�าตื�นชม
ปะการังที�สวยงามที�สดุบนเกาะฟู้โกวก๊เป็นแหลง่ดํานํ�าดปูะการังนํ�าตื�นชั �นดมีแีหลง่ปะการังนํ�าตื�นสวยงามให ้
ชมอยูร่อบเกาะแถมยงัมปีลาหลากหลายชนดิและชกุชมุไหเ้ราไดช้มอกีดว้ย มทีรายสขีาวสะอาด / ไดเ้วลาอนั
เป็นสมควร  
             นําทา่นเดนิทางสู ่Long Beach Center นําทา่นชมไขม่กุสนิคา้ขึ�นชื�อที�เกาะแหง่นี� เนื�องจาก
เกาะฟู้โกวก๊ลอ้มรอบดว้ยทะเลจงึทําใหเ้ต็มไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ ทา่นจะไดช้ม
กรรมวธิตีั �งแตก่ารเลี�ยง จนกระทั�งกวา่จะมาเป็นเครื�องประดับอนัสวยมากที�เราไดใ้สก่นั  
  

คํ�า 
 

รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
 

 
นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Phu Van Resort (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนื ที�เยอืงดอง 
 



 
 
 
 
 
 

 
 4 จาก  

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 3: 

เมอืงเยอืงดอง-วดัดงิชาว–-ฟารม์ผึ�ง และไรพ่รกิไท-“ซมิไวน”์(Sim Wine)-หมูบ่า้น
ชาวประมงฮามนงิ-กรงุเทพฯชมเครื�องประดบัไขม่กุฟารม์ผึ�ง  
ไรพ่รกิไท–ซมิไวน-์หมูบ่า้นชาวประมงฮาม นงิ – กรงุเทพฯ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ตอ่มานําทา่น เดนิทางสู ่วดัดงิชาว(DinhCau Temple) ศาลเจา้อนัศกัด ิ�สทิธิ�ต ั�งอยูบ่นโขดหนิกลาง
ทะเลเนื�องจากอาชพีหลักของชาวฟู้โกว๊กคอือาชพีการทําประมง ดังนั�นกอ่นที�ชาวบา้นจะออกไปหาปลา
จะตอ้งไหวเ้ทพเจา้แหง่ทอ้งทะเลกอ่น เพื�อใหก้ารออกไปจับปลาแตล่ะครั �งเป็นไปอยา่งราบรื�นดว้ยด ีไมม่ี
อนัตรายใดใดทั �งสิ�น ศาลเจา้แหง่นี�มลีกัษณะที�โดดเดน่สวยงามโดยตั �งตระหงา่อยูบ่นโขดหนิอนัเป็น
สญัลักษณ์ของเกาะแหง่นี�  
,ตอ่มาเดนิทางสูฟ่ารม์ผึ�ง และไรพ่รกิไท ( Honey Garden-Peper Garden) ถา้พดูถงึสนิคา้สง่ออก
ของคนเวยีดนาม ก็คอืพรกิไทดํา เป็นสนิคา้ที�สง่ออกระดบัตน้ตน้ของโลก   ที�ดนิที�นี�เหมาะแกก่ารเพาะปลกู
พรกิไทดําเป็นอยา่งมาก จากนั�น นําทา่นไปชมิ “ซมิไวน”์(Sim Wine)ลักษณะของลกูซมิจะมขีนาดเทา่กบั
ลกูมะกอก สอีอกมว่ง มรีสชาตหิวานอมเปรี�ยว ชาวบา้นที�นี�จงึนําลกูซมิมาหมกัเป็นไวน,์ 
ตอ่มานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเยอืงดองหมูบ่า้นชาวประมงฮาม นงิ (Ham Ninh Fishing Village) อกี
หนึ�งแหลง่ทอ่งเที�ยวสโลวไ์ลฟ์ของเกาะ ดว้ยความเงยีบสงบของที�นี� ชมวถิชีวีติของชาวบา้นไปเพลนิๆ  
 

 สู ่Phu Quoc International Airport (สนามบนิฟู้ โกวก๊) เพื�อเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

 

13.55 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� PG992 

15.45 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�งกอ่นทําการออกต ั�วเนื�องจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายุไม่ถงึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ข ึ�นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ�า 6 หนา้  

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ  



 
 
 
 
 
 

 
 5 จาก  

รวม 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 

โปรแกรม : เกาะฟู้ โกวก๊  เวยีดนามใต ้    3 วนั 2 คนืBYPG   (GO1PQC PG001) 
 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 
 
กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

ทา่นละ่ 

ราคา 

ไมร่วม

ต ั�วทา่น

ละ 

(INFANT)  

สําหรบั"ราคาเด็ก

ทารก(อายไุมถ่งึ 2 

ปีบรบิูรณ ์ณ วนั

เดนิทางกลบั) ทา่น

ละ่ 

พกัเดี�ยว

เพิ�ม 

ทา่นละ่ 

24-26 สงิหาคม 2561 9,900 9,900 9,900 6,100 3,000.- 3,000 

31 สงิหาคม-02 กนัยายน 

2561 

11,900 11,900 11,900 6,100 3,000.- 3,000 

21-23 กนัยายน 2561 11,900 11,900 11,900 6,100 3,000.- 3,000 

28-30 กนัยายน 2561 11,900 11,900 11,900 6,100 3,000.- 3,000 

21-23 ตลุาคม 2561 12,900 12,900 12,900 5,900 3,000.- 3,000 

26-28 ตลุาคม 2561 11,900 11,900 11,900 6,100 3,000.- 3,000 

02-04 พฤศจกิายน2561                                                          12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

09-11 พฤศจกิายน2561                                                          12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

16-18 พฤศจกิายน2561                                                          12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

23-25 พฤศจกิายน2561                                                          12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

30 พฤศจกิายน-02 

ธนัวาคม 2561                                                          

12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

07-09 ธนัวาคม 2561                                                          12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

09-11 ธนัวาคม 2561                                                          13,900 13,900 13,900 8,100 3,000.- 3,000 

14-16 ธนัวาคม 2561                                                          12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

21-23 ธนัวาคม 2561                                                          12,900 12,900 12,900 7,100 3,000.- 3,000 

28-30 ธนัวาคม 2561                                                          17,900 17,900 17,900 8,290.- 3,000.- 3,000 

 
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  

 

 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ  



 
 
 
 
 
 

 
 6 จาก  

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นํ�าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�อง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วนั] 
 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�

สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและพนกังานขบัรถตลอด รวม 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 

เง ื�อนไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วนั   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�

ในการคนืคา่มัดจําทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�บรษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ทา่นขึ�นไป)เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที�

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�วในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ใน

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 


