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     VIETNAM  

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

 

 

 

 

 

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG  

 

 

1.น ัง่ กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ข ึน้ชมทวิทศันท์ ีส่วยงามของเกาะฟู้ โกวก๊ จากมมุสงู 
2.ดาํ ตืน้ช  มปะการงั ณ เกาะฮอมดาํ 
3.ชมเจดยีร์อ้ยลา้น “ เจดยีเ์จดยีโ์ฮโกวก้” 
4.ชมเรอืนจําฟู้ โกวก๊ เรอืนจําทีใ่หญท่ีส่ดุในเวยีดนาใต ้
5.ชอ้ปป้ิง ณ ตลาดกลางคนื 
6.พกัผอ่นกอ่นขึน้เครือ่ง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอกแอรเ์วย ์                                                                          
7. FREE WIFI ON BUS 

 

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 
 

 
กรุงเทพฯ-เกาะฟู้ โกวก๊-น ัง่กระเชา้ชมเกาะฟู้ โกวก๊-
ตลาดฟู้ โกวก๊ไนทม์าเก็ต  
 

 

  - 

 

 

 

 
 

 
Phu Van Resort 3* 
HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 
 

 
2 

 
เจดยีร์อ้ยลา้น-เรอืนจําฟู้ โกวก๊-ดํานํา้ตืน้เกาะฮอม
ดํา–– Long Beach Center –หาดเยอืงดอง 
 

 

 

 

 

 

 

 
Phu Van Resort 3* 
HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 
 

 
3 

 
เมอืงเยอืงดอง-วดัดงิชาว–-ฟารม์ผึง้ และไรพ่รกิไท-
“ซมิไวน”์(Sim Wine)-หมูบ่า้นชาวประมงฮามนงิ-
กรุงเทพฯ  

 

 

  

  - 
 

 
 

 

ทีน่ ัง่แบบ 2-2 บรกิารอาหารและนํา้ดืม่ 
บนเครือ่งท ัง้ขาไป-ขากลบั 

นํา้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ-เกาะฟู้ โกวก๊-น ัง่กระเชา้ชมเกาะฟู้ โกวก๊-ตลาดฟู้ โกวก๊ไนทม์าเก็ต  
 

08.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยให ้

การตอ้นรับ (ระหวา่งรอขึน้เครือ่ง ทา่นสามารถใชบ้รกิาร เลา้จน ์ ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ด ้ 

มอีาหารวา่งและนํา้ดืม่บรกิาร)                

11.30 น.   ออกเดนิทางสู ่เกาะฟู้ โกวก๊ โดยเทีย่วบนิ PG991                 

                 (บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่)   

13.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟู้ โกวก๊ ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็น 

                 ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

     จากนัน้นําท่านเดนิทางเดนิทางสู ่“ฟู้ โกวก๊” เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีส่ดุในเวยีดนาม ตัง้อยู่ในอา่วไทย โดยอยู่ในพื้นทีข่องจังหวัด

เกยีนซาง พื้นที ่574 ตารางกโิลเมตร และมปีระชากรอยู่ถาวร 85,000 คนเขตการปกครองของเกาะฟูโกวก้นัน้ประกอบดว้ย

เกาะใหญ่และเกาะเล็กนอ้ยอีก 21 เกาะ ศูนย์กลางของเกาะตัง้อยู่ที่เมืองใหญ่

ทีส่ดุ 

    คอืเซืองโดงทางชายฝ่ังตะวันตก และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะอกีดว้ย 

เศรษฐกจิของเกาะขึน้กับการประมง เกษตรกรรมและการท่องเทีย่ว เกาะนี้ถอืเป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่าํคญัของเวยีดนาม,ตอ่มานําทา่น  

     นําทา่นน่ัง กระเชา้ไฟฟ้า เพือ่ขึน้ชมทวิทศันท์ีส่วยงามของเกาะฟู้ โกวก๊ จาก

มุมสูงสําหรับกระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเชา้ที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ

เวยีดนามและมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของ “Hon tam island 

Vietnam” 

 

 

               เดนิทางไปชอปป้ิง ณ ตลาดกลางคนื (Night Market) เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงไวเ้ป็นของฝากหรอืเป็น  

               ของทีร่ะลกึ ชมิอาหารทอ้งถิน่รสชาตแิสนอร่อย 

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

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

เจดยีร์อ้ยลา้น-เรอืนจําฟู้ โกวก๊-ดาํนํา้ตืน้เกาะฮอมดํา–Long Beach Center 
–หาดเยอืงดอง 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

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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 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสักการะ เจดยีร์อ้ยลา้น  “ เจดยีโ์ฮโกวก้” (Ho Quoc Pagoa,) วัดแห่งใหม่ที่

พึง่สรา้งขึน้บนเกาะแห่งนี้ ตัง้ตระหง่านอยู่บนเขาอันเขยีนชะอุ่ม ท่านจะเห็นววิทวิทัศน์ของ

อา่วไทย วดันี้ใชเ้งนิสรา้งถงึ 166 ลา้นบาท ไดเ้วลาอันสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางตอ่มา  

นําทา่นชม เรอืนจําฟู้ โกวก๊ (Phu Quoc Priso )  ตัง้อยู่ในหมู่บา้น เกยเหยือ่ ต.อานเทย้ 

ซึง่เดมินัน้เป็นเรอืนจําทีนั่กลา่เมอืงขึน้ฝร่ังเศสสรา้งขึน้เพือ่คมุขังชาวเวยีดนามทีรั่กชาต ิ ถงึ

ปี1967 ทางการไซ่ง่อนไดทํ้าการก่อสรา้งเรอืนจําเกยเหยือ่ใหม่ โดยเรีย  

กว่า เรือนจําเชลยสงครามฟู้ โกว๊กหรือเรือนจําเชลยคอมมวินิสตฟ์ูโกวก้

ดว้ยพื้นที ่400 เฮกตา้ร์นี่ เป็นเรือนจําทีใ่หญ่ทีสุ่ดของภาคใตโ้ดยคุมขัง

นักโทษทีเ่ป็นนักโทษการเมอืงชว่งตา่งๆกวา่4หมืน่คน/  

ตอ่มาออกเดนิทางสูท่า่เรอืซาว นําทา่นลอ่งเรอืทะเลเดนิทางสู ่

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

   ให้ท่านอิสระดํานํ้าตื้น ดํานํ้าลกึชมปะการงัในเกาะ

ใกลเ้คยีง (Snorkling Tour) จุดดําน้ําตืน้ชมปะการังทีส่วยงามทีส่ดุ

บนเกาะฟู้ โกว๊กเป็นแหลง่ดําน้ําดปูะการังน้ําตืน้ชัน้ดมีแีหล่งปะการังน้ํา

ตืน้สวยงามใหช้มอยู่รอบเกาะแถมยังมปีลาหลากหลายชนดิและชกุชมุ

ไหเ้ราไดช้มอกีดว้ย มทีรายสขีาวสะอาด / ไดเ้วลาอนัเป็นสมควร  

             นําทา่นเดนิทางสู ่Long Beach Center นําทา่นชมไขม่กุสนิคา้ขึน้

ชือ่ทีเ่กาะแหง่นี ้เนือ่งจากเกาะฟู้ โกวก๊ลอ้มรอบดว้ยทะเล 

            จงึทําใหเ้ต็มไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ ทา่นจะได ้

ชมกรรมวธิตีัง้แตก่ารเลีย้ง จนกระทัง่กวา่จะมาเป็น 

            เครือ่งประดบัอนัสวยมากทีเ่ราไดใ้สก่นั  

                

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

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

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

เมอืงเยอืงดอง-วดัดงิชาว–-ฟารม์ผึง้ และไรพ่รกิไท-“ซมิไวน”์(Sim Wine)-หมูบ่า้น
ชาวประมงฮามนงิ-กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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ต่อมานําท่าน เดินทางสู่ วดัดิงชาว(DinhCau Temple) ศาลเจ้าอ ัน

ศกัดิส์ทิธ ิต์ ัง้อยูบ่นโขดหนิกลางทะเลเนื่องจากอาชพีหลักของชาวฟู้ โกว๊ก

คอือาชพีการทําประมง ดังนัน้กอ่นทีช่าวบา้นจะออกไปหาปลาจะตอ้งไหวเ้ทพ

เจา้แห่งทอ้งทะเลกอ่น เพือ่ใหก้ารออกไปจับปลาแตล่ะครัง้เป็นไปอย่างราบรืน่

ดว้ยด ีไม่มอีนัตรายใดใดทัง้ส ิน้ ศาลเจา้แห่งนี้มลีกัษณะทีโ่ดดเดน่สวยงามโดย

ตัง้ตระหงา่อยูบ่นโขดหนิอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะแหง่นี้  

,ต่อมาเดินทางสู่ฟาร์มผึ้ง  และไร่พ ริกไท  ( Honey Garden-Peper 

Garden) ถา้พูดถงึสนิคา้สง่ออกของคนเวยีดนาม ก็คอืพรกิไทดํา เป็นสนิคา้ทีส่ง่ออกระดับตน้ตน้ของโลก   ทีด่นิทีน่ี่เหมาะ

แก่การเพาะปลูกพรกิไทดําเป็นอย่างมาก จากนั้น นําท่านไปชมิ “ซมิไวน”์(Sim 

Wine)ลักษณะของลูกซมิจะมขีนาดเท่ากับลูกมะกอก สอีอกม่วง มรีสชาตหิวานอม

เปรีย้ว ชาวบา้นทีน่ีจ่งึนําลกูซมิมาหมักเป็นไวน,์ 

ต่อมานําท่านเดนิทางสู่เมืองเยืองดองหมู่บา้นชาวประมงฮาม นงิ (Ham Ninh 

Fishing Village) อกีหนึ่งแหลง่ท่องเทีย่วสโลวไ์ลฟ์ของเกาะ ดว้ยความเงยีบสงบ

ของทีน่ี ่ชมวถิชีวีติของชาวบา้นไปเพลนิๆ  

สู่  Phu Quoc International Airport (สนาม บินฟู้ โกว๊ก) เพื่ อ เดินทางสู่

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

13.55 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG992 

15.45 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 
180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้  

 

   

  เกาะฟู้ โกวก๊...ไขม่กุแหง่เวยีดนามใต.้.

สบาย สบาย  
กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มี ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

Join 

Land 

1 ทา่น 

INFANT 
สําหรบัเฉพาะ

เด็กทารก อายุ

พกัเดีย่วเพิม่ 
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ไมเ่กนิ2 ปี 

4-6 พฤษภาคม 2561 9,991 9,991 9,991 8,991 3,999.- 3,000 

11-13 พฤษภาคม 2561 9,991 9,991 9,991 8,991 3,999.- 3,000 

18-20 พฤษภาคม 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,999.- 3,000 

25-27 พฤษภาคม 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,999.- 3,000 

22-24 มถิุนายน 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,999.- 3,000 

29 มถิุนายน -01 

กรกฎาคม2561 

11,991 11,991 11,991 8,991 3,999.- 3,000 

06-08 กรกฎาคม2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,999.- 3,000 

13-15 กรกฎาคม2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,999.- 3,000 

20-22 กรกฎาคม2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,999.- 3,000 

03-05 สงิหาคม 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,999.- 3,000 

10-12 สงิหาคม 2561 13,991 13,991 13,991 10,991 3,999.- 3,000 

17-19 สงิหาคม 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,999.- 3,000 

24-26 สงิหาคม 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,999.- 3,000 

31 สงิหาคม-02 กนัยายน 

2561 

11,991 11,991 11,991 8,991 3,999.- 3,000 

07-09 กนัยายน 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,999.- 3,000 

14-16 กนัยายน 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,999.- 3,000 

21-23 กนัยายน 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,999.- 3,000 

28-30 กนัยายน 2561 11,991 11,991 11,991 8,991 3,999.- 3,000 

       

   

                             *** ทวัรน์ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 

สําหรบัเฉพาะเด็กทารก อายไุมเ่กนิ2 ปี (INFANT)   3,999.-  

(ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้) 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ รวม 200 /วนั/คน 
รวมตลอดท ัง้การเดนิทาง 600 บาท / คน ** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  
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** แจกนํา้ด ืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนัจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ํานาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

ประกนัเสรมิสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  
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เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น้ําดืม่, บุหรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, ค่า

ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

6. ค่าทิปมคัคุเทศกท์้องถิน่และทิปพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ต่อท่าน) ทิปหวัหน้าทวัร ์(ตามความ

ประทบัใจ) 

7.  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  
 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั

เงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซี่า ตอ้งเตรียมเอกสารยืน่วซี่าใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 

(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 7 วนัทําการ)  

การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วันท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

กําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทาง

โดยอตัโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตั๋วเครื่องบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผา่น) และทา่นไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่น

ทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 

ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 
เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวร์เรยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ     

ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจําตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ   กําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี่

น่ัง  

5. Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 



 

TMTJSBIPQCPG001 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

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

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทาง

บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศ

ไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขที่

บรษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความ

คุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิ

ซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

 


