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NT558
ทวัรเ์วยีดนามใต ้เกาะฟโูกว๊ก 3 วัน 2 คนื (PG)
ทัวรเ์วยีดนาม , 3 วัน 2 คนื ,

Golden Daisy Hotel

นังกระเชา้ไฟฟ้าชมววิ Hon Thom Island
เรอืนจําฟโูกว๊ก เจดยีโ์ฮโกว๊ก วัดดงิชาว

ล่องเรอื ดําน ้าํตนืชมปะการัง
Long Beach Center

ฟารม์ผงึ และ ไรพ่รกิไท และซมิไวน์
หมูบ่า้นชาวประมงฮามนิง  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ฟโูกวก๊ - นงักระเชา้ชมววิเกาะฟโูกวก๊ - ตลาดกลางคนืดงิเกา

08.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway (PG)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

11.30 น.
ออกเดนิทางสู ่เกาะฟโูกวก๊ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิ PG 991 (บรกิารอาหารรอ้นและเครืองดมืบนเครือง)



13.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิฟโูกวก๊ ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถนิทเีวยีดนาม เทา่กับประเทศไทย) 
เกาะฟโูกวก๊ เป็นเกาะทใีหญ่ทสีดุในเวยีดนาม ตังอยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพนืทขีองจังหวัดเกยีงซาง พนืท ี574 ตารางกโิลเมตร
และมปีระชากรอยู่ถาวร 85,000 คน เขตการปกครองของเกาะฟโูกวก๊นัน ประกอบดว้ยเกาะใหญ่และเล็กนอ้ยอกี 21 เกาะ
ศนูยก์ลางของเกาะตังอยู่ทเีมอืงใหญ่ทสีดุคอืเซอืงโดงทางชายฝังตะวันตก และยังเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุของเกาะอกีดว้ย
เศรษฐกจิของเกาะขนึกับการประมง เกษตรกรรมและการทอ่งเทยีว เกาะนีถอืเป็นสถานททีอ่งเทยีวทสํีาคัญของเวยีดนาม

จากนันนําทา่น นงักระเชา้ไฟฟ้า ชมววิทวิทัศนอั์นสวยงามของ Hon Thom Island Vietnam ทา่นจะไดเ้ห็นววิแบบ 360 องศาตลอดความยาว
7.9 กโิลเมตร

นําทา่นเพลดิเพลนิชอปปิง ณ ตลาดกลางคนืดงิเกา (DinhCau Night Market) เลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงไวเ้ป็นของฝากหรือเป็นทรีะลกึ
ชมิอาหารทอ้งถนิและรสชาตอัินแสนอร่อย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Golden Daisy Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
เรอืนจําฟโูกวก๊ - วดัโฮโกวก๊ - วดัดงิชาว - ดําน้าํตนืเกาะฮอมดํา - Long Beach Center

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นชม เรอืนจําฟโูกวก๊ (Prison Phu Quoc) ตังอยู่ในหมู่บา้นเกยเหยือ ตําบลอานเทย้
ซงึเดมินันเป็นเรือนจําทนัีกลา่เมอืงขนึฝรังเศสสรา้งขนึเพอืคมุขังชาวเวยีดนามทรัีกชาต ิถงึปี 1967
ทางการไซง่อ่นไดทํ้าการกอ่สรา้งเรือนจําเกยเหยือใหม่ โดยเรียกวา่ เรือนจําเชลยสงครามฟโูกวก๊ หรือ เรือนจําเชลยคอมมวินสิตฟ์โูกวก๊ ดว้ยพนืที
400 เฮกตา้ร ์เป็นเรือนจําทใีหญ่ทสีดุของภาคใตโ้ดยคมุขังนักโทษทเีป็นนักโทษการเมอืงชว่งตา่งๆกวา่ 4 หมนืคน
จากนันนําทา่นตอ่ไปยังเจดยีโ์ฮโกวก๊(Ho Quoc Pagoda)วัดแหง่ใหม่ทเีพงิสรา้งขนึบนเกาะแหง่นี ตังตระหงา่นอยู่บนเขาอันเขยีวชะอุ่ม
ทา่นจะเห็นววิทวิทัศนข์องอ่าวไทย ซงึวัดนีใชเ้งนิสรา้งถงึ 166 ลา้นบาท

จากนันนําทา่นสู ่วดัดงิชาว (DinhCau Temple) ศาลเจา้อันศักดสิทิธ ิตังอยู่บนโขดหนิกลางทะเล เนืองจากอาชพีหลักของชาวฟโูกวก๊ คอื
อาชพีการทําประมง ดังนันกอ่นทชีาวบา้นจะออกไปหาปลานัน จะตอ้งทําการไหวเ้ทพเจา้แหง่ทอ้งทะเลกอ่น เพอืใหก้ารออกไปจับปลาแตล่ะครัง
เป็นไปอย่างราบรืน ไม่มอีุปสรรคอันตรายใดๆเกดิขนึ ศาลเจา้แหง่นีมลัีกษณะทโีดนเดน่สวยงามโดยตังตระหงา่นอยู่บนโขดหนิ
ซงึเป็นสญัลักาณ์สําคัญของเกาะฟโูกวก๊แหง่นี 

จากนันออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืซาว นําทา่นลอ่งเรือเดนิทางสูจ่ดุ ดําน้าํตนืชมปะการงั ทสีวยงามทสีดุบนเกาะฟโูกวก๊
เป็นแหลง่ดําน ้าํดปูะการังน ้าํตนืชนัด ีมแีหลง่ปะการังน ้าํตนืสวยงามใหช้มอยู่รอบเกาะแถมยังมปีลาหลากหลายชนดิและชกุชมุ
และมทีรายสขีาวใหช้มอกีดว้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน บนเรือ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่Long Beach Center นําทา่นชมไขมุ่กสนิคา้ขนึชอืทเีกาะแหง่นี เนืองจากเกาะฟโูกวก๊ลอ้มรอบดว้ยทะเล
จงึทําใหเ้ต็มไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาตอัินอุดมสมบณูร ์ทา่นจะไดช้มกรรมวธิตัีงแตก่ารเลยีง
จนกระทังกวา่จะมาเป็นเครืองประดับอันสวยงามทใีหเ้ราไดใ้สก่ัน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Golden Daisy Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3



ฟารม์ผงึ - ไรพ่รกิไท - ซมิไวน ์- หมูบ่า้นชาวประมงฮามนงิ - กรุงเทพฯ

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันเดนิทางสู ่ฟารม์ผงึและไรพ่รกิไท ถา้พดูถงึสนิคา้สง่ออกของคนเวยีดนาม ก็คอืพรกิไทดํา เป็นสนิคา้สง่ออกระดับตน้ของโลก ซงึทดีนิทนีี
เหมาะแกก่ารเพาะปลกูพรกิไทดําเป็นอย่างมาก

จากนันนําทา่นไปชมิ ซมิไวน ์(Sim wine) ลักษณะของลกูซมิจะมขีนาดเทา่กับลกูมะกอกสอีอกม่วง มรีสชาตหิวานอมเปรียว
ชาวบา้นทนีีจงึนําลกูซมิมาหมักเป็นไวนแ์ทนองุน่

จากนันนําทา่นสู ่เมอืงเยอืงดอง หมูบ่า้นชาวประมงฮามนงิ (Ham Ninh Fishing Village) อกีหนงึแหลง่ทอ่งเทยีวสโลวไ์ลฟ์ของเกาะ
ดว้ยความเงยีบสงบของทนีี ชมวชีวีติของชาวบา้นไปเพลนิๆ

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตฟิโูกวก๊

13.35 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG948
(มบีรกิารอาหารรอ้นและเครืองดมืบนเครือง)

15.25 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 16:24 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

อัตราคา่บรกิารรวม

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั - สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ, โทรศพัท  ์- โทรสาร, อนิเตอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน,
การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศ
ซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ ่วยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บังคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่านคะ่ (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่ังคบัทปิคะ่)

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์

• กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจาํโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทงัสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ
ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(15
ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10
ทา่นขอสงวนสทิธเิลอืนวนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง



• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ทา่นออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการทอ่งเทยีวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้ - ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทงัสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเทา่นนั
(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณทีา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจาํตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทยีว
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• การทอ่งเทยีวประเทศเวยีดนามนนัจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพอืเป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทยีวดงักลา่ว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ่
รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พมิ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• อาหารทปีระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี
โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**

รายละเอยีดหอ้งพักทปีระเทศเวยีดนาม

• หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple
Room)หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงเสรมิ

• โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั
และไมม่อีา่งอาบน ้าํบางโรงแรมแตล่ะชันจะมเีพยีงไมก่หีอ้งซงึในกรณมีาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง
หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละชันและบางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์งึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ
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