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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย์

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-เกาะฟโูกวก้ - วดัดิงชาว
 

09.00น. พรอ้มกนัทสีนามบินสุวรรณภมูิ ชนั 

Bangkok Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน

11.30น. ออกเดนิทางสู่ เกาะฟูโกวก้โดยเทยีวบนิ 

 

 

 

 

 

 
 

13.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบินฟูโกวก้

  พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที

“ฟูโกวก้” เป็นเกาะทใีหญ่ทสีุดใน

กโิลเมตร และมปีระชากรอยู่

เลก็นอ้ยอีก 21 เกาะ ศูนยก์ลางของเกาะตงัอยู่ทเีมอืงใหญ่ทสุีดคือเซอืงโดงทางชายฝงัตะวนัตก และยงัเป็นเมอืงทใีหญ่

ทสุีดของเกาะอกีดว้ย เศรษฐกจิของเกาะขนึกบัการประมง เกษตรกรรมและการท่องเที

ท่องเทยีวทสีาํคญัของเวยีดนาม

เดินทางสู ่ วดัดิงชาว (DinhCau Temple

กลางทะเลเนืองจากอาชีพหลกัของชาวฟูโกว้กคือ

ดงันนัก่อนทชีาวบา้นจะออกไปหาปลาจะตอ้งไหวเ้ทพเจา้แห่งทอ้งทะเล

ก่อน เพอืใหก้ารออกไปจบัปลาแต่ละครงัเป็นไปอย่างราบรืนดว้ยด ีไมม่ี

อนัตรายใดใดทงัสนิ ศาลเจา้แห่งนีมลีกัษณะทโีดดเด่นสวยงามโดยตงั

ตระหงา่อยู่บนโขดหินอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะแห่งนี

จากนัน เดนิทางต่อไปยงัลาํธารสวยตราง หรอื ลาํธารภาพเขียน

(SuoiTranhStream)ทางตอนใตข้องเกาะ

แห่งนี ชมความงามของนาํตกทตี

นกัท่องเทยีวส่วนมากชอบไปนงัปิกนิกกนัทบีริเวณนีสภาพป่าร่มรนื ท่าน

สามารถเดนิชมรอบๆ นาํตกไดอ้ย่างปลอดภยัและสะดวกสบาย

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร

จากนัน  เดินทางไปชอปปิง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา 

เป็นทรีะลกึ ชมิอาหารทอ้งถนิรสชาติแสนอร่อย

นําท่านเขา้สูพ่กัทรีีสอรท์ริม

เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย.์ 

วดัดิงชาว- นําตกเสอืยแจง – ตลาดฟโูกวก้ไนทม์าเกต็

สนามบินสุวรรณภมูิ ชนั 4  ประตู 4 เคาน์เตอร ์ F สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์

) โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

โดยเทยีวบนิ PG991** บริการอาหารรอ้นและเครอืงดืมบนเครอืง

ฟูโกวก้ ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้

พบการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ท(ีเวลาทอ้งถนิทีประเทศเวยีดนามเท่ากบัประเทศไทย

ทใีหญ่ทสีุดในเวยีดนาม ตงัอยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพนืทขีองจงัหวดัเกียนซาง

กโิลเมตร และมปีระชากรอยู่ถาวร 85,000 คนเขตการปกครองของเกาะฟูโกวก้นนัประกอบดว้ยเกาะใหญ่และเกาะ

เกาะ ศูนยก์ลางของเกาะตงัอยู่ทเีมอืงใหญ่ทสุีดคือเซอืงโดงทางชายฝงัตะวนัตก และยงัเป็นเมอืงทใีหญ่

ทสุีดของเกาะอกีดว้ย เศรษฐกจิของเกาะขนึกบัการประมง เกษตรกรรมและการท่องเที

ท่องเทยีวทสีาํคญัของเวยีดนาม 

DinhCau Temple) ศาลเจา้อนัศกัดิสทิธิตงัอยู่บนโขดหนิ

เนืองจากอาชีพหลกัของชาวฟูโกว้กคืออาชพีการทาํประมง 

ดงันนัก่อนทชีาวบา้นจะออกไปหาปลาจะตอ้งไหวเ้ทพเจา้แห่งทอ้งทะเล

ก่อน เพอืใหก้ารออกไปจบัปลาแต่ละครงัเป็นไปอย่างราบรืนดว้ยด ีไมม่ี

อนัตรายใดใดทงัสนิ ศาลเจา้แห่งนีมลีกัษณะทโีดดเด่นสวยงามโดยตงั

ตระหงา่อยู่บนโขดหินอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะแห่งนี 

สวยตราง หรอื ลาํธารภาพเขียน 

ทางตอนใตข้องเกาะฟูโกวก้นาํตกทสีวยทสุีดของเกาะ

ชมความงามของนาํตกทตีกลดหลนัเป็นชนัๆอย่างสวยงาม 

ท่องเทยีวส่วนมากชอบไปนงัปิกนิกกนัทบีริเวณนีสภาพป่าร่มรนื ท่าน

นาํตกไดอ้ย่างปลอดภยัและสะดวกสบาย 

ณ ภตัตาคาร 

ตลาดกลางคืนดิงเกา (DinhCau Night Market)เลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงไวเ้ป็นของฝากหรอื

ชมิอาหารทอ้งถนิรสชาติแสนอร่อย 

รีสอรท์ริมทะเล Phu Van Resortหรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 (-/-/เยน็)     

สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์

บริการอาหารรอ้นและเครอืงดืมบนเครอืง** 

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 

เวลาทอ้งถนิทีประเทศเวยีดนามเท่ากบัประเทศไทย) 

จงัหวดัเกียนซาง พนืท ี574 ตาราง

นนัประกอบดว้ยเกาะใหญ่และเกาะ

เกาะ ศูนยก์ลางของเกาะตงัอยู่ทเีมอืงใหญ่ทสุีดคือเซอืงโดงทางชายฝงัตะวนัตก และยงัเป็นเมอืงทใีหญ่

ทสุีดของเกาะอกีดว้ย เศรษฐกจิของเกาะขนึกบัการประมง เกษตรกรรมและการท่องเทยีว เกาะนีถอืเป็นสถานที

เลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงไวเ้ป็นของฝากหรอื
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วนัทสีอง  ดํานําตนืเกาะฮอมดํา– ชมเครืองประดบัไข่มกุ–เรอืนจาํฟโูกวก้–ไร่พริกไท–ซมิไวน์–หาดเยอืงดอง 

 (เชา้/กลางวนั/เยน็)     

 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทพีกั 
จากนัน ออกเดินทางสูท่่าเรือซาว นําท่านล่องเรือทะเลเดินทางสูจ่ดุดาํนาํตนืชมปะการงัทสีวยงามทสุีดบนเกาะฟูโกวก้เป็น

แหลง่ดาํนาํดูปะการงันาํตนืชนัดีมแีหลง่ปะการงันาํตนืสวยงามใหช้มอยู่รอบเกาะแถมยงัมปีลาหลากหลายชนิดและชุก

ชมุไหเ้ราไดช้มอกีดว้ย มทีรายสขีาวสะอาด  

 

 

 

 

 

 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนับนเรือ 

หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ Long Beach Center นาํท่านชมไขม่กุสนิคา้ขนึชอืทเีกาะแห่งนี เนืองจากเกาะฟูโกวก้ลอ้มรอบดว้ย

ทะเล จึงทาํใหเ้ต็มไปดว้ยทรพัยากรทางธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ ์ท่านจะไดช้มกรรมวธิีตงัแต่การเลยีง จนกระทงักว่า

จะมาเป็นเครอืงประดบัอนัสวยมากทเีราไดใ้ส่กนั 

จากนัน ชม เรือนจาํฟโูกวก้ตงัอยู่ในหมู่บา้น เกยเหยอื ต.อานเทย้ ซงึเดิม

นนัเป็นเรือนจาํทนีกัลา่เมอืงขนึฝรงัเศสสรา้งขนึเพอืคุมขงัชาว

เวยีดนามทรีกัชาติ  ถงึปี1967 ทางการไซ่งอ่นไดท้าํการก่อสรา้ง

เรือนจาํเกยเหยอืใหม ่โดยเรียกว่า เรอืนจาํเชลยสงครามฟูโกวก้

หรือเรือนจาํเชลยคอมมวินิสตฟ์ูโกวก้ดว้ยพนืท ี400 เฮกตา้รนี์เป็น

เรือนจาํทใีหญ่ทสุีดของภาคใตโ้ดยคุมขงันกัโทษทเีป็นนกัโทษการเมอืงช่วงต่างๆกว่า4หมนืคน 

เดินทางสู ่ ไร่พริกไทถา้พูดถงึสนิคา้ส่งออกของคนเวยีดนาม กคื็อพริกไทดาํ เป็น

สนิคา้ทสี่งออกระดบัตน้ตน้ของโลก ทดีนิทนีีเหมาะแก่การเพาะปลูกพรกิ

ไทดาํเป็นอย่างมาก จากนนั นาํท่านไปชมิ “ซิมไวน์”(Sim Wine)ลกัษณะ

ของลูกซมิจะมขีนาดเท่ากบัลูกมะกอก สอีอกมว่ง มรีสชาติหวานอม

เปรียว ชาวบา้นทนีีจงึนาํลูกซมิมาหมกัเป็นไวนแ์ทนองุน่  
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เยน็ นาํท่านเดินทางสู่ หาดเยอืงดอง  

คาํ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารแบบซีฟู๊ ด 

พเิศษ!! เมนู (กุง้/ปลาเผา/ปูนึง/ปลาหมึก/หมอ้ไฟทะเลซีฟู๊ ด+ไวน์แดง) 

นําท่านเขา้สูพ่กัทรีีสอทรมิทะเล Phu Van Resortหรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วนัทสีาม  เมืองเยอืงดอง–หมู่บา้นชาวประมงฮามนิง – (เชา้/-/-)     
 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมทพีกั 
จากนัน นาํท่านเดินทางสู่เมอืงเยอืงดองหมู่บา้นชาวประมงฮาม นิง (Ham Ninh Fishing Village)อกีหนึงแหลง่ท่องเทยีว

สโลวไ์ลฟ์ของเกาะ ดว้ยความเงยีบสงบของทนีี ชมวถิีชวีติของชาวบา้นไปเพลนิๆ นาํท่านสกัการะ เจดยีร์อ้ยลา้น  

เจดียโ์ฮโกวก้Ho Quoc Pagodaวดัแห่งใหมท่พีงึสรา้งขนึบนเกาะแห่งนี ตงัตระหงา่นอยู่บนเขาอนัเขยีนชะอุ่ม ท่านจะ

เหน็ววิทวิทศันข์องอ่าวไทย วดันีใชเ้งนิสรา้งถงึ 166 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตฟิูโกวก้ 

13.50  น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ี PG 992 

  ** บริการอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง** 

15.35  น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ........พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

 
........................................................................................ 

 

 อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

ตารางวนัเดินทางราคาทวัรเ์วยีดนามเกาะฟูโกวก้  3 วนั 2 คืน บิน PG 

เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

12 ม.ค. 61 14 ม.ค. 61 24 11,900 11,900 10,900 4,000 

26 ม.ค. 61 28 ม.ค. 61 24 11,900 11,900 10,900 4,000 

09 ก.พ. 61 11 ก.พ. 61 24 11,900 11,900 10,900 4,000 

23 ก.พ. 61 25 ก.พ. 61 24 11,900 11,900 10,900 4,000 

09 ม.ีค. 61 11 ม.ีค. 61 24 11,900 11,900 10,900 4,000 
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อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
- ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
- ค่าแพ็คเกจ็ดํานําชมปะการงัพรอ้มอปุกรณ์ดํานําตนื (เสอืชูชีพ+สน๊อกเกลิ) 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 
- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอาทอิาหารและเครอืงดืมทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีัง 
1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นทเีหลอืชําระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ย 
กว่า15 วนั มิฉะนันถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลิก 2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ 
เทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลอืนการเดินทางของท่าน 
ไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทไีม่สามารถยกเลิกหรอืเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนั

กอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนทบีริษัทฯ

กาํหนดไว(้15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระ

ค่าเสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 
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        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

6.กรณีทีท่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทวัร,์ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงั 

กอ่นทาํการออกตวั เนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 

รายละเอยีดเพมิเติม 
- บริษทัฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตสุุดวิสยั ซึงอาจจะปรบัเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเทยีว(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของ

นักท่องเทยีวเองหรอืในกรณีทีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
- กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสทิธิทจีะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
- ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
- เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านได ้

ยอมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
- กรุป๊ทีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทตีอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 

 

 

 


