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วันแรก
07.30 น.

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ฟูโกว๊ก

 (-/กลางวัน/เย็น)

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความ
สะดวกแก่ทุกท่าน

09.45 น.

ออกเดินทางสู่ เกาะฟูโกว๊ก ประเทศเวียดนาม โดยเทีย่ วบิน เหมาลา เทีย่ วบินที่ VZ 980

11.00 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฟ้ ูโกว๊ก (Phu Quoc) ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิน่ ที่
เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เกาะฟูโกว๊ก เป็ นเกาะทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเวียดนาม ตัง้ อยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพืน้ ทีข่ องจังหวัดเกียงซาง พืน้ ที่
57 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยู่ถาวร 85,000 คน เขตการปกครองของเกาะฟูโกว๊กนัน้ ประกอบด้วยเกาะใหญ่ และเล็กน้อยอีก 21
เกาะ ศูนย์กลางของเกาะตัง้ อยู่ท่เี มืองใหญ่ท่สี ุดคือเซืองโดงทางชายฝั ง่ ตะวันตก และยังเป็ นเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดของเกาะอีกด้วย เศรษฐกิจ
ของเกาะขึน้ กับการประมง เกษตรกรรมและการท่องเทีย่ ว เกาะนี้ถอื เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ าคัญแห่งหนึ่งของเวียดนาม

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** นาคณะเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test**
ค่าตรวจ Antigen Test รวมอยู่ในราคาค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว
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คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พกั

VIN HOLIDAYS FIESTA HOTEL
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับ
เทียบเท่ากัน)

วันที่สอง

ฟูโกว๊ก • สวนสนุกวิ นวันเดอร์ • วิ นเพิ รล์ ซาฟารี • Grand World • โคโรน่ า คาสิ โน

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนัน้

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ วิ น วั น เ ด อ ร์

(Vinwonders) ส ว น ส นุ ก ที่ ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ใ น
Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์ คาริฟา ชัน้ ที่ 124
เวี(-/บนเครื
่อง/เย็นน) ระดับ ชัน้ น าในเอเชีย มี
ย ดนามและเป็

ดูไบมอลล์

มากกว่ า 100 กิจ กรรม ทัง้ ใน Indoor และ
Outdoor หลากหลายการผจญภัย ไม่ว่าจะ
เป็ น โซน โลกเวทมนตร์, โลกแห่ งการผจญ
ภั ย , พายุ ท อร์ น าโด,พระราชวัง เนปจู น ,
หมู่บา้ นแห่งความลับ, อเวนิวแห่งยุโรป ทัง้ 6
โซน ได้รบั แรงบันดาลใจมาจากอารยธรรม
ของมนุษย์ทม่ี ชี ่อื เสียงและเทพนิยายต่างๆ ซึง่ แต่ละโซนก็จะมีความแตกต่างกันไปทีก่ าลังรอให้ท่านไปพิสจู น์ความท้าทาย
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จากนัน้

นาท่านสู่ Vinpearl Safari เป็ นสวนสัตว์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุด เปิ ดบริการเมื่อปี 2015 มีสตั ว์ป่ามากกว่า 4,000 ชนิด ทีม่ าจาก 200 สปี ช่ี ได้รบั การ
ยกย่องจาก South East Asian Zoo Association (SEAZA) ว่าเป็ นสวนสัตว์ทด่ี ที ส่ี ุดเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลก

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนัน้

นาท่านสู่ GRAND WORLD ได้รบั ฉายาว่าเป็ น “เมืองที่ไม่เคยหลับไหล” ภายในจะประกอบไปด้วยความบันเทิงอันหรูหรา เทคโนโลยีอนั
ทันสมัย สิง่ อานวยความสะดวก แหล่งช้อปปิ้ งต่างๆมากมาย ที่เปิ ดให้บริการตลอด เมื่อท่านเข้าไปจะเหมือนท่านหลุดเข้าไปในโลกของ
เมืองเวนิชแห่งเวียดนาม อีกทัง้ ตึก อาคารสร้างสไตล์ยุโรปทีไ่ ม่เหมือนอยู่ในประเทศเวียดนามอีกด้วย
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นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี Teddy Bear เพลิดเพลินกับสถานทีส่ ุดสร้างสรรค์ทม่ี ตี ุ๊กตาหมี
มากมายโพสท่าในฉากทีด่ ูสนุกสนาน ร่วมผจญภัยไปกับเหล่าบรรดาตุ๊กตาหมีเท็ดดีแ้ บร์ ในหลากหลายสถานที่ ตื่นตาตืน่ ใจ

นาท่านชมการแสดง โชว์ Tinh Hoa สุดอลังการจากนักแสดงมืออาชีพ ร่ายราผสมผสานไปกับดนตรีและน้า
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จากนัน้

นาท่านสู่ Corona Casino คาสิโนเปิ ดใหม่ท่กี าลังเป็ นที่นิยมและมีช่อื เสียงทีส่ ุดในตอนนี้ สามารถรองรับผูม้ าเยือนกว่า 600 ที่นัง่ มีเกมที่
น่าสนใจให้ท่านเลือกสรรเสีย่ งดวงมากกว่า 100 เกม

เย็น
ที่พกั

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม
VIN HOLIDAYS FIESTA HOTEL
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดั บ
เทียบเท่ากัน)
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วันที่สาม

นัง่ Cable Car ที่สถานนี อนั เท้ย • เกาะฮอนทอม • Aquatopia Water Park • เรือนจา
ฟูโกว๊ก • เจดียโ์ ฮโกว๊ก • วัดดิ งชาว • หมู่บ้านชาวประมงฮามนิ ง  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า

จากนัน้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านนัง่ Cable Car จากสถานีอนั เท้ย ท่านจะได้สมั ผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามจากมุมสูง กระเช้าไฟฟ้ าสามารถจุคนได้มากที่สุดถึง
30 คน และเป็ นกระเช้าไฟฟ้ าที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยความยาว 7,899 เมตร เส้นทางผ่านเกาะใหญ่ๆ ถึง 3 เกาะ กระเช้าไฟฟ้ าทาจาก
กระจกทัง้ 4 ด้าน ท่านสามาถเห็นวิวได้ทวแบบ
ั่
360 องศา ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สู่เกาะฮอนทอม (Hon Thom) หรือทีเ่ รียกอีกอย่าง
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หนึ่งว่า Pineapple Island แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จุดรวมความความบันเทิงไว้มากมายทัง้ สวนสนุก หาดทราย ร้านรวงต่างๆ ให้ท่าน
เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองไว้เป็ นของฝากหรือเป็ นที่ระลึก
ต่อไปยัง Aquatopia Water Park สัมผัสประสบการณ์
อันน่ าตื่นเต้นไปกับกิจกรรมมากกว่า 20 กิจกรรมที่มี
หลากหลายระดับ ให้ท่านท้าทายไปกับ 6 จุดเช็คอินที่
ไม่อาจลืม สามารถรองรับผูเ้ ล่นได้ทุกเพศทุกวัย

เที่ยง
จากนัน้

บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะ HON THOM
นาท่านชม เรือนจาฟูโกว๊ก (Prison Phu Quoc) ตัง้ อยู่ในหมู่บา้ นเกยเหยื่อ ตาบลอันเท้ย ซึง่ เดิมนัน้ เป็ นเรือนจาทีน่ ักล่าเมืองขึน้ ฝรังเศส
่
สร้างขึน้ เพื่อคุมขังชาวเวียดนามที่รกั ชาติ ถึงปี 1967 ทางการไซ่ง่อนได้ทาการก่อสร้างเรือนจาเกยเหยื่อใหม่ โดยเรียกว่า เรือนจาเชลย
สงครามฟูโกว๊ก หรือ เรือนจาเชลยคอมมิวนิสต์ฟูโกว๊ก ด้วยพืน้ ที่ 400 เฮกต้าร์ เป็ นเรือนจาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของภาคใต้โดยคุมขังนักโทษทีเ่ ป็ น
นักโทษการเมืองช่วงต่างๆกว่า 4 หมื่นคน
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จากนัน้

นาท่านต่อไปยัง เจดียโ์ ฮโกว๊ก (Ho Quoc Pagoda) วัดแห่งใหม่ท่เี พิง่ สร้างขึน้ บนเกาะแห่งนี้ ตัง้ ตระหง่านอยู่บนเขาอันเขียวชะอุ่ม ท่าน
จะเห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวไทย ซึง่ วัดนี้ใช้เงินสร้างถึง 166 ล้านบาท

จากนัน้

นาท่านสู่ วัดดิ งชาว (Dinh Cau Temple) ศาลเจ้าอันศักดิส์ ทิ ธิ ์ ตัง้ อยู่บนโขดหินกลางทะเล เนื่องจากอาชีพหลักของชาวฟูโกว๊ก คือ
อาชีพการทาประมง ดังนัน้ ก่อนทีช่ าวบ้านจะออกไปหาปลานัน้ จะต้องทาการไหว้เทพเจ้าแห่งท้องทะเลก่อน เพื่อให้การออกไปจับปลาแต่
ละครัง้ เป็ นไปอย่างราบรื่น ไม่มอี ุปสรรคอันตรายใดๆเกิดขึน้ ศาลเจ้าแห่งนี้มลี กั ษณะทีโ่ ดนเด่นสวยงามโดยตัง้ ตระหง่านอยู่บนโขดหิน ซึง่
เป็ นสัญลักาณ์สาคัญของเกาะฟูโกว๊กแห่งนี้ ชมหมู่บ้านชาวประมงฮามนิ ง (Ham Ninh Fishing Village) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสโลว์
ไลฟ์ ของเกาะ ด้วยความเงียบสงบของทีน่ ่ี ชมวีชวี ติ ของชาวบ้านไปเพลินๆ

** นาคณะเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test**
ค่าตรวจ RT-PCR Test รวมอยู่ในราคาค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว
เย็น
ที่พกั

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
VIN HOLIDAYS FIESTA HOTEL
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(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดั บ
เทียบเท่ากัน)
วันที่สี่

เช้า

ช้อปปิ้ ง Long beach center • สนามบินฟูโกว๊ก • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 (เช้า/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่านช้อ ปปิ้ ง ที่ Long beach center ศู น ย์ส ิน ค้าไข่มุก และเครื่องประดับ ที่เป็ น สิน ค้าขึ้น ชื่อ ของเกาะแห่ งนี้ เนื่อ งจากเกาะฟูโกว๊ก
ล้อมรอบด้วยทะเล จึงทาให้เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ ท่านจะได้ชมกรรมวิธี ตัง้ แต่การเลีย้ ง จนกระทัง้ กว่าจะมา
เป็ นเครื่องประดับอันสวยงามทีใ่ ห้เราได้ใส่กนั ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดิ นทางสู่ สนามบินฟูโกว๊ก

12.00 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท(VZ) โดยเทีย่ วบิน เหมาลา เทีย่ วบินที่ VZ 981

13.20 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื

*************************************************
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อัตราค่าบริ การและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
วันเดิ นทางราคา มหัศจรรย์...ฟูโกว๊ก สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) 4 วัน 3 คืน
วันเดิ นทาง

วันเดิ นทางกลับ

จานวนต่อกรุป๊

ไฟท์บิน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

30 ธ.ค.64

02 ม.ค.65

25+1

เหมาลา

23,900

22,900

4,000

02 ม.ค.65

05 ม.ค.65

25+1

เหมาลา

22,900

21,900

4,000

05 ม.ค. 65

08 ม.ค.65

25+1

เหมาลา

23,900

22,900

4,000

08 ม.ค. 65

11 ม.ค.65

25+1

เหมาลา

22,900

21,900

4,000

14 ม.ค. 65

17 ม.ค.65

25+1

เหมาลา

23,900

22,900

4,000

17 ม.ค. 65

20 ม.ค.65

25+1

เหมาลา

22,900

21,900

4,000

20 ม.ค. 65

23 ม.ค.65

25+1

เหมาลา

23,900

22,900

4,000

23 ม.ค. 65

26 ม.ค.65

25+1

เหมาลา

22,900

21,900

4,000

26 ม.ค. 65

29 ม.ค.65

25+1

เหมาลา

23,900

22,900

4,000

**ราคา INFANT (อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั ๋วเครื่องบินแล้ว**
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อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั ๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฟูโกว๊ก-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet (VZ)
เป็ นตั ๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
✓ ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดีย่ ว)
✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
✓ ค่าอาหารทุกมือ้ ตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลั
์
บมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
✓ น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วคนไทย
✓ ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
✓ ภาษีน้ามันและภาษีต ั ๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็
์ บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาล 5,000 USD
✓ ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณีท่ไี ด้รบั อุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ ครองถึงการ
สูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัวและไม่คุม้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ

-

ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน

-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง
จากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ ทีเ่ มืองไทยและต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนื อความควบคุมของบริษทั ฯ

-

ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชัวโมง
่ ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย

-

ค่าโรงแรม AQ 1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

-

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,พนักงานขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

-

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นัง่ และการยกเลิ กทัวร์
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การจองทัวร์ :
•

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนัน้ ถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั ้ หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน
จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั ้ หมด

•

ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้

•

ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเก็
์ บเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
•

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทงั ้ หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทัง้ สิน้

•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทัง้ สิน้

•

ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิเก็
์ บเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทัง้ สิน้

กรณีเจ็บป่ วย :
•

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป
แต่ทงั ้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง

•

ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ

• บ ริ ษั ท ฯ ข อ ส ง ว น สิ ท ธิ ์ ใ น ก า ร เ ก็ บ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ทั ้ ง ห ม ด ก ร ณี ท่ า น ย ก เ ลิ ก ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ มี ผ ล ท า ใ ห้ ค ณ ะ เ ดิ น ท า ง
ไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯ กาหนดไว้ (25 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั
ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผูเ้ ดินทางจานวน 25 ท่านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่มี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ 25 ท่าน ขอสงวนสิทธิเลื
์ ่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดย
ทางบริษทั จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีทท่ี ่านต้องออกตั ๋วภายใน เช่น (ตั ๋วเครื่องบิน, ตั ๋วรถทัวร์, ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั ๋วภายในโดยไม่แจ้งให้
ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
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• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
• เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทงั ้ หมด
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
➢ บริษทั ฯมีสทิ ธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ วเท่านัน้ (หนั งสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอก เหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเทีย่ ว(ซึง่
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่ี เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
หรือในกรณีทก่ี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีทก่ี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
➢ ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ นชื่อได้หากมี การปรับราคา
บัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงินแลกเปลีย่ น ทางบริษทั สงวนสิทธิปรั
์ บราคาตั ๋วดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด
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➢ ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะต้องไม่มกี ารชารุด เปี ยกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทังตราปั
่
ม๊ ลายการ์ตูน ทีไ่ ม่ใช่การประทับตราอย่างเป็ น
ทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครัง้ หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆทัง้ สิน้
➢ กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
➢ กรณี “หญิงตัง้ ครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ทช่ี ดั เจน สิง่ นี้อยู่เหนือ
การควบคุมของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดิ นทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้ าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่านเอง
ทางบริษทั ฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุในรายการทัวรืทงั ้ หมด**

