
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24267 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

เวยีดนามใต ้4 วนั 3 คนื  

เกาะฟกูว๊ก 
ซุปตาร.์..วนัเดอรฟ์ลู ฟกูว๊กก 

ก าหนดการเดนิทาง ตลุาคม 2565 – มกราคม 2566 



 ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ำ Aquarium Vinpearl อำคำรรูปเต่ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
 ชมควำมน่ำรักของสัตว์ใน Safari Vinpearl 
 เล่นเครื่องเล่นหวำดเสียวชวนสนุกระทึกใจที่ Vin Wonder สวนสนุกใหญ่สุดในเวียดนำม 
 สนุกเพลิดเพลินนั่งกระเช้ำชมวิว 360 องศำ เที่ยวทะเล Hon Thom 

“มนี ำ้ดืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

 

วันเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว 
21 – 24 ตลุำคม 2565 

(วนัปิยะมหำรำช, วนัหยดุพเิศษ) 
19,888 8,000 

04 – 07 พฤศจกิำยน 2565 18,888 7,500 

06 - 09 พฤศจกิำยน 2565 16,888 7,500 

11 – 14 พฤศจกิำยน 2565 18,888 7,500 

13 – 16 พฤศจกิำยน 2565 17,888 7,500 

18 – 21 พฤศจกิำยน 2565 18,888 7,500 

20 – 23 พฤศจกิำยน 2565 17,888 7,500 

25 – 28 พฤศจกิำยน 2565 18,888 7,500 

27 – 30 พฤศจกิำยน 2565 17,888 7,500 

02 – 05 ธนัวำคม 2565 
(วนัคลำ้ยวนัพระรำชสมภพ รชักำลที9่, วนัหยดุพเิศษ) 

19,888 8,000 

04 – 07 ธนัวำคม 2565 
(วนัคลำ้ยวนัพระรำชสมภพ รชักำลที9่, วนัหยดุพเิศษ) 

19,888 8,000 

09 – 12 ธนัวำคม 2565 
(วนัรฐัธรรมนูญ, วนัหยดุพเิศษ) 

19,888 8,000 

11 – 14 ธนัวำคม 2565 
(วนัรฐัธรรมนูญ, วนัหยดุพเิศษ) 

19,888 8,000 

16 – 19 ธนัวำคม 2565 18,888 7,500 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



 

 วันแรก      กรุงเทพฯ – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติฟูก๊วก – Grand 
  World Phu Quoc – The Sleepless City - ชมกำรแสดงชุด “Once” 

 
 
 
 
 
 
06.30 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ ประตูทำงเข้ำหมำยเลข R เคำน์เตอร์ 8 

สำยกำรบนิเวียดเจท็แอร์ (VZ)  โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยจัดเตรียมเอกสำรกำรเดินทำงส้ำหรับทุกท่ำนและน้ำท่ำน
โหลดสัมภำระ  

 
09.45 น. ออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนำม โดยสำยกำรบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ 

VZ980  
 
11.00 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนำม ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร 

เรียบร้อยแล้วน้ำท่ำนรับสัมภำระ (เวลำท้องถิ่นประเทศเวียดนำมเหมือนกับเวลำท้องถิ่นประเทศไทย)  
บ่ำย บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1) 

น้ำท่ำนเดินทำงสู่  Grand World Phu Quoc – The Sleepless City เมืองที่ ไม่เคยหลับใหล ซึ่งเป็นจุด
ศูนย์กลำงของ Phu Quoc United Center ที่ยกเอำสถำนที่ช๊อปปิ้งยอดฮิตจำกรอบโลก อำทิ เวนิส เซี่ยงไฮ้ 
ถนนนเดินในเกำหลี และเวียดนำม มำจ้ำลองไว้ในพื นที่กว่ำ 500 ไร่ ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับกำรช๊อปปิ้งและ

18 – 21 ธนัวำคม 2565 17,888 7,500 

23 – 26 ธนัวำคม 2565 22,888 10,000 

25 – 28 ธนัวำคม 2565 22,888 10,000 

30 ธนัวำคม 2565 – 02 มกรำคม 2566 
(วนัปใีหม,่ วนัหยดุพเิศษ) 

25,888 10,000 

30 ธนัวำคม 2565 – 02 มกรำคม 2566 
(วนัปใีหม,่ วนัหยดุพเิศษ) 

25,888 10,000 



บรรยำกำศอันแสนคึกคักของเทศกลำงต่ำงๆ มีร้ำนอำหำรให้เลือกช้อปเลือกชมมำกมำย อำทิเช่น ร้ำนเบียร์ 
ร้ำนกำแฟ สตรีทฟู้ด เป็นต้น ได้รับฉำยำนำมว่ำ Venice แห่งเวียดนำม 

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2)  
19.00 น้ำทุกท่ำนเข้ำชมกำรแสดงชุด “Once” ณ สวนจัดแสดง 
 อิสระให้ทุกท่ำนได้มีเวลำเล่นคำสิโนเสี่ยงโชค รับทรัพย์ที่ Corona Casino 
ที่พัก โรงแรม Vinpearl resort and spa หรือ Vinpearl Oasis ระดับ 5 ดำว 

 
 วันที่สอง      สวนสนุก Vin Wonders Phu Quoc - Aquarium Vinpearl - ชมสวนสัตว์ - Safari Vinpearl 
  ศำลเจ้ำดิงเกำ (Ding Cau) – อิสระอำหำรเย็นตลำดไนท์ดวงดง Duong Dong Night market 

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 
น้ำท่ำนสู่ Vin Wonders Phu Quoc สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในเวียดนำม รวมเครื่องเล่นกว่ำ 
100 ประเภท มีทั งหมด 6 โซน ได้แก่ Fantasy World, Mysterious Viking Village, Adventure World, The 
Sea Shell, Typhoon World, European Streetmostphere 
 จำกนั นน้ำท่ำนชม Aquarium Vinpearl เป็นอำคำรรูปเต่ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีสัตว์น ้ำนำนำชนิดให้ท่ำนได้
เดินชม นอกจำกนั นยังมีโชว์นำงเงือก และ โชว์โลมำให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลิน 
 
 

 
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรบุฟเฟต์ (4) 



 จำกนั นน้ำท่ำนไปยังสวนสัตว์ Safari Vinpearl ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกและแห่งเดียวของเวียดนำมที่
สร้ำงขึ นเลียนแบบที่อยู่อำศัยจริงของสัตว์ป่ำ และเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์หำยำกมำกกว่ำ 150 ชนิด จำก
ภูมิภำคต่ำงๆทั่วโลก 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

น้ำท่ำนเดินทำงสู่ ศำลเจำ้ดงิเกำ (Ding Cau) เป็นศำลเจ้ำเล็กๆที่ยื่นออกมำจำกชำยฝั่งริมทะเล เป็นสถำนที่แสดงให้เห็นถึง
ควำมเก่ำแก่ของวัฒนธรรมจีนที่มีอิทธิพลคู่เกำะนี มำยำวนำน จำกนั นน้ำท่ำนเลือกช้อปปิ้งชิมอำหำรที่ Duong Dong Night 
market เป็นตลำดที่เป็นที่นิยมอย่ำงมำกในกลุ่มนักท่องเที่ยวคล้ำยๆถนนคนเดินบ้ำนเรำ มีสินค้ำให้ทุกท่ำนได้เลือกชม
หลำกหลำยอย่ำงทั งของกิน ของใช้ ทุกท่ำนสำมำรถเลือกซื ออำหำรทะเลและอำหำรพื นเมืองได้อย่ำงอิสระ 

เย็น อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย   
ที่พัก โรงแรม Pullman Phu Quoc ระดับ 5 ดำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 วันที่สำม      นั่งกระเช้ำสู่เกำะ Sun World Hon Thom Nature Park - สวนน ้ำอควำโทเปีย Aquatopia 
  Water Park - ชำยหำด Hon Thom - หำดปลำดำว 

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 
น้ำทุกท่ำนนั่งกระเช้ำข้ำมทะเลที่ยำวที่สุดในโลกด้วยควำมยำวถึง  7,899 เมตร สู่เกำะ Sun World Hon 
Thom Nature Park ซึ่งภำยในเกำะจะมีกิจกรรมต่ำงๆให้ท้ำมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น สวนสนุก โรงแรม และหำด
ทรำย ให้ท่ำนได้นั่งพักผ่อนชิวๆ ถ่ำยรูปสวยๆ พร้อมกิจกรรมทำงน ้ำให้ท่ำนได้เลือกเล่นมำกมำย (ไม่รวมอยู่
ในค่ำทัวร์) อำทิเช่น เจทสกี พำรำเซลลิ่ง บำนำน่ำโบ๊ท พำยเรือคำยัค ฯลฯ  น้ำท่ำนสนุกเพลิดเพลินกับ สวน
น ้ำอควำโทเปยี Aquatopia Water Park สวนน ้ำชั นน้ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีโซนให้ท่ำนได้เลือก

เล่นมำกมำย หลังจำกนั นให้ท่ำนได้เพลิดเพลินเดินชม ชำยหำด Hon Thom อย่ำงอิสระ 
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ เกำะ Hon Thom อำหำรบุฟเฟ่ต์ (6) 
 น้ำทุกท่ำนนั่งกระเช้ำกลับเพื่อเดินทำงต่อไปยัง Sunset Sanato เพื่อชมพระอำทิตย์ตกและเพลิดเพลิดไปกับ

บรรยำกำศสุดผ่อนคลำย (มีค่ำเข้ำชม 5 USD ไม่รวมอยู่ในรำคำทัวร์)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น้ำทุกท่ำนเดินชมควำวมสวยงำมของ หำดปลำดำว หรือ หำดไบ่สำว (Bai Sao) เป็นหำดที่ขดตัวยำวเปน็รปู
พระจันทร์ มีหำดทรำยสีขำวละเอียด ชำวบ้ำนว่ำกันว่ำชื่อไบ่สำวนั นถูกตั งมำนำนจำกตอนที่พระอำทิตย์ลับ
ฟ้ำ และเมื่อควำมมืดปกคลุมชำยหำด เหล่ำปลำดำวน้อยใหญ่จ้ำนวนมำกทยอยกันมำอำบแสงจันทร์เต็ม

หำดจนชำวบ้ำนเรียกหำดแห่งนี ว่ำหำดปลำดำว 
 
เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรพื นเมือง (7)  
 
ที่พัก โรงแรม Pullman Phu Quoc ระดับ 5 ดำว 
 

 วันที่สี่     ช้อปปิ้งร้ำนไข่มุก - ท่ำอำกำศยำนเมืองฟูก๊วก - ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ 
เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

 หลังจำกนั นน้ำทุกท่ำนช้อปปิ้ง รำ้นไขม่กุ ที่ตั งอยู่ระหว่ำง Long Beach และ Sao Beach ที่มีกำรสำธิตกำร
แกะหอย กำรแงะไข่มุก และกระบวนกำรแต่ละขั นตอนกว่ำจะออกมำเป็นเครื่องประดับไข่มุกต่ำงๆ ให้ท่ำนได้
เลือกซื อเครื่องประดับที่ท้ำจำกไข่มุกในแบบต่ำงๆ 

 จำกนั นน้ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนเมืองฟูก๊วก เพื่อเดินทำงกลับประเทศไทย 
12.00 น. เดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ 

VZ981 
13.20 น.     เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 



 

 

 

 

 

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ : ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสลับโปรแกรมทัวร์ตำมควำมเหมำสม โดยไม่แจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ อัน
เนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่อำจเกดิขึ นจำกเหตุสุดวิสยั เช่น เหตุกำรณ์ทำงธรรมชำติ กำรเมือง สภำพกำรจรำจรทั งทำง
บกและทำงอำกำศ สถำนะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภำพอำกำศที่ไม่เอื ออ้ำนวย ทั งนี ทำงเรำจะค้ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส้ำคัญ และกำรบริกำรของรถบัสน้ำเที่ยว ตำมกฎหมำยของเวียดนำม สำมำรถ
ให้บริกำรวันละ 10 ชั่วโมง มิอำจเพิ่มเวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับ
สภำพกำรจรำจรในวันเดินทำงนั น ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธิ์ในกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนที่ในโปรแกรมกำร
เดินทำง 

 
 
 
 ค่ำต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตำมรำยกำรที่ระบุ รวมถึงค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน ้ำมัน  
 ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศ  
 โรงแรมที่พักตำมที่ระบุ หรือเทียบเท่ำ (พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง)  
 ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำง ๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ    
 ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรที่ระบุ   
 ค่ำเบี ยประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงท่องเที่ยว วงประกันท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรรมธรรม์) 
 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 %  
 ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 % 
  

 
 

× ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวของผู้เดินทำง อำทิ ค่ำท้ำหนังสือเดินทำง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซักรีด ค่ำมินิบำร์ใน
ห้องและค่ำพำหนะต่ำง ๆ ที่มิได้ระบุในรำยกำร 

× ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศเวียดนำมส้ำหรับคนไทย กรณีประกำศให้กลับมำยื่นร้องขอวีซ่ำอีกครั ง (เนื่องจำกทำง
เวียดนำมได้ประกำศยกเว้นกำรยื่นวีซ่ำเข้ำประเทศให้กับคนไทยส้ำหรับผู้ที่ประสงค์พ้ำนักระยะสั นในประเทศเวียดนำม
ไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศเวียดนำมส้ำหรับชำวต่ำงชำติ ที่ไม่ได้รับกำรงดเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศเวียดนำม 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



× ค่ำธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ำสัมภำระที่มีน ้ำหนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินนั น ๆ ก้ำหนดหรือสัมภำระใหญ่เกินขนำด
มำตรฐำน 

× ค่ำภำษีน ้ำมัน ที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่ม ภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ำทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บำท/ท่ำน/ทริป, ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน  
 

 

 

 มัดจ้ำท่ำนละ 10,000 บำท ภำยหลังจำกที่ท่ำนส่งเอกสำรกำรจอง 3 วัน  กรณีลูกค้ำท้ำกำรจองก่อนวันเดินทำง
ภำยใน 30 วัน ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำทัวร์เต็มจ้ำนวน  

 ส่วนที่เหลือ ช้ำระก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน 

 หำกไม่ช้ำระมัดจ้ำตำมที่ก้ำหนด ขออนุญำตตัดที่นั่งให้ลูกค้ำท่ำนอื่นที่รออยู่ 

 หำกช้ำระไม่ครบตำมจ้ำนวน บริษัทฯถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่ำนช้ำระเงินไม่ว่ำจะทั งหมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทฯถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่ำงๆที่ได้ระบุ
ไว้ทั งหมดนี แล้ว 

 หำกช้ำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส้ำเนำกำรโอนเงิน มำทำงอีเมลล์ของเซลล์ที่ท่ำนติดต่อ 

 ส่งรำยชื่อส้ำรองที่นั่ง ผู้เดินทำงต้องส่งส้ำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่ำต้องกำร
เดินทำงท่องเทีย่วทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ำง, เบอร์โทร // [หำกไมส่ง่สำ้เนำหนังสอืเดนิทำง (Passport) มำให้ 
ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยอันเกิดจำกควำมผิดพลำดจำกกำรสะกดชื่อ -นำมสกุล และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในกำรจองตั๋วเครื่องบินทั งสิ น 

 

 

 

 

 

 

 

 เนื่องจำกยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตั งแต่ 30 วันขึ นไป คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริง  
ในกรณีที่วันเดินทำงตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่ำทัวร์ หรือหักค่ำใช้จ่ำยตำมจริง เช่น ค่ำมัดจ้ำตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรม และค่ำใช้จ่ำยจ้ำเป็นอื่นๆ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำทัวร์ที่ช้ำระแล้วทั งหมด  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



 หำกมีกำรยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษัททัวร์ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่ำทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่ำนได้ไม่ว่ำกรณีใดๆทั งสิ น เช่น สถำนทูตปฏิเสธวีซ่ำ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง นโยบำยห้ำมเข้ำออก
ประเทศฯลฯ 

 กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงผู้เดินทำง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทำงบริษัททรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทำง กรณีแจ้งหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ออกเอกสำรเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่ำส่วนใดส่วนหนึ่ง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำร
เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ทั งนี ขึ นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทำง และกระบวนกำรของแต่ละคณะ เป็น
ส้ำคัญด้วย กรุณำสอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทำง (เลื่อนวันเดินทำง) ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช้จ่ำยกำร
ด้ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกิดขึ นจริงส้ำหรับกำรด้ำเนินกำรจองครั งแรก ตำมจ้ำนวนครั งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ำกรณีใดๆทั งสิ น 

 
 

 
1. กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที่จะเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ทำงบริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหัวหน้ำทัวร์ (มีไกด์ท้องถิ่นตลอดกำร

เดินทำงที่เวียดนำม) 
2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน ้ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ นก่อนวันเดินทำง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุด

งำน,กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน้ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน , เกิดจำกกำร

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่ำนตกลงช้ำระเงินมัดจ้ำหรือค่ำทัวร์ทั งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ต่ำงๆ ทั งหมด  
7. รำยกำรนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯ อีกครั งหนึ่ง หลังจำกได้ส้ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้ำพัก  โดยมีห้องพักส้ำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได้ โดยอำจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พัก ทั งนี ขึ นอยู่กับควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และไม่
สำมำรถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อย่ำงนอ้ย 7 วันกอ่นกำรเดนิทำง 
มิฉะนั นบริษัทฯไม่สำมำรถจัดกำรได้ล่วงหน้ำได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรให้ค้ำสัญญำใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดย
ผู้มีอ้ำนำจของผู้จัดก้ำกับเท่ำนั น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำง
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุก
ประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท้ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำร
เดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องกำรพักแบบ 3 ท่ำน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในกำร
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม  

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



13. สภำพกำรจลำจรในช่วงวันเดินทำงตรงกับวันหยุดเทศกำลของเวียดนำม หรือ วันเสำร์อำทิตย์ รถอำจจะติด อำจท้ำให้
เวลำในกำรท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถำนที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในกำรบริหำรเวลำ 
ซึ่งอำจจะขอควำมร่วมมือจำกผู้เดินทำงในบำงครั งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตำมโปรแกรม 

14. บริกำรน ้ำดื่ม 1 ขวด/ท่ำน/วัน 
15. กำรบริกำรของรถบัสน้ำเที่ยว ตำมกฎหมำยของประเทศเวียดนำม สำมำรถให้บริกำรวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั นๆ มิอำจ

เพิ่มเวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับสภำพกำรจรำจรในวัน
เดินทำงนั นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ในโปรแกรมกำรเดินทำง 

16. ในกรณีที่พำสปอร์ตของท่ำนช้ำรุด หรือมีตรำปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเดินทำง และสำยกำรบินแจ้งว่ำไม่สำมำรถใช้
เดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ เนื่องจำกทำงบริษัทได้มีกำรช้ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ทั งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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