
 
 
 
 

 
 

ตารางเส้นทางการบิน 

เส้นทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เที่ยวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-PQC ฟูโก๊วก 09.45-11.00 VZ980 1.15 ชั่วโมง 
ฟูโก๊วก PQC-BKK สุวรรณภูมิ 12.00-13.20 VZ981 1.20 ชั่วโมง 



 

ตารางการเดินทาง 

วันที่ สถานที่ท่องเที่ยว 
รายละเอียด อาหาร 

โรงแรมท่ีพัก  
เช้า กลางวัน เย็น 

วันที่หนึ่ง สนามบินสุววรณภูมิ – เกาะฟูโก๊วก – นั่งกระเช้า
ไป Hon Thom– SUNWORLD HON THOM 
สวนสนุกและสวนน้ํา Aquatopia – ชมวิว Eagle 
Eye – ชายหาด Hon Thom – นั่งกระเช้ากลับ 

-   
PULLMAN PHU QUOC  

5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง  Grand World Phu Quoc – หมู่บ้านเวนิช – 
บ้านไม้ไผ่ – สวนสัตว์ Vinpearl Safari Phu 
Quoc - Vin Wonder สวนสนุกและสวนน้ํา – 
Aquarium Vinpearl – ตลาดไนท์มาเก็ต 
Duong Dong (อิสระอาหารค่ํา) 

  - 
PULLMAN PHU QUOC  

5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ เกาะฟูโก๊วก – ร้านไข่มุก - สนามบินสุวรรณภูมิ   - -  
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ และ ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดียวเพิ่ม 

13-15 ม.ค. 66 
20-22 ม.ค. 66 

14,999 บาท  3,900 บาท 

27-29 ม.ค. 66 16,999 บาท  3,900 บาท 

10-12 ก.พ. 66 
17-19 ก.พ. 66 

15,900 บาท  3,900 บาท 

24-26 ก.พ. 66 14,999 บาท  3,900 บาท 

03-05 มี.ค. 66 16,500 บาท  3,900 บาท 

10-12 มี.ค. 66 
17-19 มี.ค. 66 

14,999 บาท  3,900 บาท 

 
  



รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – เกาะฟูโก๊วก – นั่งกระเช้าไป Hon Thom– SUNWORLD HON THOM สวนสนุกและสวนน้ํา 

Aquatopia – ชมวิว Eagle Eye – ชายหาด Hon Thom – นั่งกระเช้ากลับ  (-/L/D) 
06.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว G  (ทางด้านใน) เคาน์เตอร์ สายการบิน ไทย เวียด

เจ็ท แอร์ (VZ)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน  
09.45 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฟูโก๊วก เที่ยวบินที่ VZ980 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเคร่ือง 
11.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฟูโกว๊ก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เกาะฟูโก๊วก เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดใน

เวียดนาม ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเกียนซาง พื้นที่ 574 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยู่
ประมาณ 85,000 คน เขตการปกครองของเกาะฟู้โก๊วกนั้นประกอบด้วยเกาะใหญ่และเกาะเล็กน้อยอีก 21 เกาะ 
ศูนย์กลางของเกาะตั้งอยู่ที่เมืองใหญ่ที่สุดคือเซืองโดงทางชายฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะอีก
ด้วย เศรษฐกิจของเกาะขึ้นกับการประมง เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว เกาะนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของ
เวียดนาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า เพ่ือ นั่งกระเช้า ข้ามทะเลสู่ เกาะ Sun World Hon Thom ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพ

แบบ 360 องศา ที่สวยงามจากมุมสูง  กระเช้าไฟฟ้าสามารถจุคนได้มากถึง 30 คน และเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุด
ในโลก ด้วยความยาว 7,899 เมตร  ใช้เวลาประมาณ 15 นาที  ภายในเกาะจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย  

  
 



 
สวนนํ้า Aquatopia ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 โซนที่ไม่เหมือนใคร สามารถรองรับผู้เล่นได้ทกุเพศทุกวัย   

 
นําท่านขึ้นชมวิวที่ Eagle’s Eys ซึ่งมีความสูงถึง 120 เมตร และห้องโดยสารที่มีความจุถึง 70 คน   



 
  อิสระให้ท่านเดินเล่นที่ชายหาด Hon Thom  

   
  ได้เวลาอันสมควรนําท่าน  นั่งกระเช้า กลับ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก PULLMAN PHU QUOC ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า(ฟูโก๊วก) 

วันที่สอง  Grand World Phu Quoc – หมู่บ้านเวนิช – บ้านไม้ไผ่ – สวนสัตว์ Vinpearl Safari Phu Quoc - Vin 
Wonder สวนสนุกและสวนน้ํา – Aquarium Vinpearl – ตลาดไนท์มาเก็ต Duong Dong  

  (อิสระอาหารค่ํา)          (B/L/อิสระ) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่  Grand World Phu Quoc ซึ่งได้รับสมญานามว่า เวนิชแห่งเวียดนาม เมืองที่ไม่เคยหลับไหล 
เป็นศูนย์รวมความบันเทิงและการช้อปปิ้งของ Phu Quoc United Center ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเกาะฟูโก๊
วก ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 531 ไร่  ให้คุณได้เพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรมที่สวยงามตระการตาซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ
จากเมืองต่างๆ ในยุโรป   
 



 
นําท่านเดินชม อาคารไม้ไผ่ หรือโครงการต้นไม้ในตํานานสร้างจากต้นไผ่ 32,000 ต้น ภายใต้ฝีมือของสถาปนิกชาว
เวียดนาม ซึ่งมีพ้ืนที่เกือบ 700 ตารางเมตรและสูง 14.4 เมตร  ตั้งอยู่ที่ประตู Grand World Phu Quoc   

 
 

นําท่านเดินทางสู่  Vin Wonders สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและเป็นระดับชั้นนําในเอเชีย  มีทั้งหมด 6 โซน 
ได้แก่ European Avenue , Fantasy World , Mysterious Viking Village , Typoon World , The Sea 
Shell , Adventure World มีเครื่องเล่นและเกมต่างๆ เช่น ซุปเปอร์โรลเลอร์โคสเตอร์สมัยใหม่ที่เร็วที่สุดในโลก 
(110 กม./ชม.) , สไลเดอร์ยาว 175 เมตร และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีสวนน้ําที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย   



 
 

 
 



 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ Vinpearl) 

นําท่านชม Aquarlum Vinpearl อควาเรียมรูปเต่าที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Vin Wonders Phu 
Quoc ให้ท่านได้สัมผัสกับอาณาจักรใต้น้ําอันย่ิงใหญ่ ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่ใหญ่ติด 1 ใน 5 ของโลก ซึ่งมีทั้งหมด 5 
โซน ได้แก่ ทะเลพเนจร, สมบัติมหาสมุทร, วังน้ําแข็ง, อาณาจักรยักษ์และอาณาจักรฉลาม     

            
นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ Vinpearl Safari Phu Quoc เป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกและแห่งเดียวของเวียดนาม 
ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ สร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 2,375 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่สวนสัตว์เปิดและ



อุทยานสัตว์ป่า มีสัตว์มากว่า 4,500 ตัว จาก 200 สายพันธุ์ รวมถึงมีสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดใน โลก 
เช่น เสือเบงกอล สิงโตแอฟริกา ยีราฟ ม้าลาย และแรดขาว Vinpearl Safari Phu Quoc ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นอุทยานอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามอีกด้วย 

 
 

 
 



 
 

  นําท่านเดินทางสู่ ตลาดไนท์มาเก็ต Duong Dong ตลาดกลางคืนในฟูโก๊วกมีร้านอาหารเล็กๆ มากกว่า 100 แห่ง ที่
จําหน่ายอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาย่าง กุ้งย่าง หอยนางรมปรุงสุก ปลาหมึกบาร์บีคิว และอื่นๆ อีกมากมาย 
นอกจากอาหารทะเลแล้ว ยังมีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เช่น งานฝีมือ เครื่องประดับ ของที่ระลึกต่างๆ 

   
 



   
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (อิสระตามอัธยาศัย) 
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก PULLMAN PHU QUOC ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า(ฟูโก๊วก) 

วันที่สาม เกาะฟูโก๊วก – ช้อปปิ้งร้านไข่มุก - กรุงเทพฯ      (B/-/-) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่  ฟาร์มไข่มุก  ชมการสาธิตการแกะหอยไข่มุกและกระบวนการผลิตจนออกมาเป็นเครื่องประดับ
ไข่มุกต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่ทําจากไข่มุกในรูปแบบต่างๆ  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ 
สนามบินฟูโก๊วก เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 

12.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์  เที่ยวบินที่ VZ981 
13.20 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการในบริการ 

 
 

*** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิป*** 
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาท 
ชําระค่าทิปไกด์+หัวหน้าทัวร์+คนขับรถ ที่สนามบิน ณ วันเดินทาง 

 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทําการจองไว้กบัทางบริษทัฯ 
กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

ทุกกรณี 

 

 



 

อัตรานี้รวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ-เกาะฟูโก๊วก-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์   
 ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า รวมท้ังสิ้น 2 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
 ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ 
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 

บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุตํ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % 
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)  

 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ประกันการคุ้มครองการรักษาโควิด มูลค่า 10,000 USD 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ชําระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง , ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิม, ค่า

น้ําหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 

 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองท่ีนั่ง ท่านละ 10,000 บาท (หลังจากที่ได้ทําการจองภายใน 3 วัน) และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับ
ค่ามัดจําแล้วเท่านั้น 

 งวดที่ 2 ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, 
ค่ามัดจําห้องพัก เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , 
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกคร้ัง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถ
คืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ 
เป็นสําคัญ 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

 ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การ
เรียกเก็บค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

 หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริง และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 



กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอน
เวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซ่ึง
ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิ เศษ(Wheelchair), เด็ก, และ
ผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะ
ผู้เดินทางเป็นสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 สําหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้า

แจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจาก
ประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา ร้านไม้
ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทางบริษัทฯ 
ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ท่ีพูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบินเวียดนาม และ จะ
คอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าตํ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางใน
กรุ๊ปนั้น 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าท่ีเหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 

 


