บริษัท เทีย่ วทัว่ โลก ดอทคอม แทรเวล อินเตอรกรุป จํากัด
เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-103-9988 Hotline. 086-366-6583, 094-419-2228 LINE ID : @teawtourlok
E-Mail : info@teawtourlok.com Website : www.teawtourlok.com License : 11/06940

รหัสทัวร VN 111-01 PG







กิจกรรมทางน้ํา ไดแก ตกปลาทะเล , ดําน้ําชมปะการัง
ชมวิวทิวทัศนบนกระเชาขามเกาะ Hon Thom Inland
เที่ยวครบทุกไฮไลท อนุสาวรียหมัด , คุกโบราณ , วัดที่ใหญที่สุดบนเกาะฟูโกวก
ตื่นตาไปกับสวนสนุก และ พิพิธภัณฑสัตวน้ํา Vinpearl Land
ฟรีหมวกเวียดนามทานละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
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อัตราคาบริการ
วันเดินทาง

หองเตียงคู
นอน 2 ทาน

เด็ก 1 ทาน พักกับ
ผูใหญ 2 ทาน

พักเดี่ยว

วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2561
วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2561
วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2561
วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561

12,899.12,899.12,899.12,899.12,899.12,899.-

12,899.12,899.12,899.12,899.12,899.12,899.-

2,999.2,999.2,999.2,999.2,999.2,999.-

คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 700 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการ
กําหนดการเดินทาง: ตุลาคม – ธันวาคม 2561
วันแรก
08.00 น.
11.30 น.
13.15น

ค่ํา

กรุงเทพ –เกาะฟูโ กวก – Vinpearl Land
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน
Bangkok Airways โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นําทานเดินทางสู เกาะฟูโกวก โดยเที่ยวบินที่ PG 991(มีบริการอาหารรอนบนเครื่องบิน)
เดินทางถึงสนามบิน Phu Quoc International Airport เกาะฟูโกวก หรือ เกาะฟูกวก (Phu Quoc) คือเกาะที่
ใหญที่สุดในเวียดนาม เปนสวนหนึ่งของจังหวัดเกียนยาง ตั้งอยูในทะเลอาวไทย ที่นี่มีหาดทรายสีขาวละเอียด
น้ําสีฟาใส งดงามจนไดรับสมญานามวาเปน ไขมุกแหงเวียดนามใต โดยรวมมีพื้นที่ 574 ตารางกิโลเมตร
ชาวบานหาเลี้ยงชีพดวยการทําประมง การทําเกษตรกรรมและธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว เปนหลัก สินคา
ทองถิ่นขึ้นชื่อคือ น้ําปลาและพริกไทยดํา จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู Vinpearl Land ใหทานไดอิสระในการ
เลน สวนสนุก และ พิพิธภัณฑสัตวน้ํา รวมบัตรคาเขาชมแลว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม DAO NGOC HOTEL , AMON HOTEL หรือเทียบเทาระดับ ***

www.เที่ยวทัว
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วันที่สอง
เชา

เที่ยง

ค่ํา

กิจกรรมทางน้ํา ดําน้ําชมปะการัง + ตกปลา - กระเชาไฟฟาขามเกาะ - อนุสาวรียหมัด – คุกเกา - วัด
โฮโกวก – ตลาดกลางคืนเกาะฟูโกวก
รับประทานอาหาราเชาที่ โรงแรม
จากนั้นนําทานเขาสูทาเรือ เฮืองดง (DUONG DONG) เพื่อชมความสวยงามของทะเลและหมูเกาะ
ที่ยังคงสภาพสมบูรณตามธรรมชาติ กิจกรรมตางอาทิ ตกปลาทะเล , ดําน้ําชมปะการัง เปนตน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคา
นําทานนั่ง กระเชาไฟฟาขามเกาะ เพื่อขึ้นชมทิวทัศนที่สวยงามของเกาะฟูโกวก
จากมุมสูงสําหรับกระเชาไฟฟาแหงนี้ เปนระบบกระเชาที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ
เวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของ Hon Thom Island Vietnam
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู อนุสาวรียหมัด สรางขึ้นเพื่อเปนการอุทิศใหแกทหาร
อาสาชาวเวียดนาม ประมาณ 4,000 ราย ที่ไดเสียสละชีวิตเพื่อปกปองประเทศ
เวียดนามในสมัยสงครามเวียดนามกับอเมริกัน จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง คุกเกา
Phu Quoc Prison ที่สรางโดยฝรั่งเศสในสมัยอาณานิคมอินโดจีนใชกักขังและทรมาน
กลุมตอตานเรียกรองเอกราช จากฝรั่งเศสในสมัยนั้น ซึ่งปจจุบันคุกแหงนี้เปดเปน
พิพิธภัณฑจากนั้นนําทานเขาสู วัดโฮโกวก (Ho Quoc Temple)เปนวัดที่ใหญที่สุด
ของเกาะฟูโกวก ไดตั้งอยูบนภูเขาลูกหนึ่ง หันหนาไปทางทะเล ถือเปนจุดที่ชมวิว
ทะเลอยางสวยงาม
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินเยี่ยมชมตลาด Dinh Cau Night Market ซึ่งเปนตลาดที่มีของ ขาย
หลากหลายชนิด อาทิเชน อาหารทะเล เครื่องประดับ รวมถึงของพื้นเมืองตางๆ
เพื่อใหทานไดสัมผัสวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น
นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม DAO NGOC HOTEL , AMON HOTEL หรือเทียบเทาระดับ **
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วันที่สาม
เชา

ฟารมไขมกุ – โรงผลิตไวน – สวนพริกไทย – สนามบิน – สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหาราเชาที่ โรงแรม
จากนั้นนําทานเขาสู ฟารมไขมุก ทีใ่ หญที่สุดในเวียดนาม จากนั้นนําทานชม ฟารมผลิตไวน แบบโบราณ
บนเกาะฟูโกวก และนําทานชม สวนพริกไทย
สมควรแกเวลา นําทานเดินทาง สูสนามบิน Phu Quoc International Airport เตรียมตัวเดินทางสูก รุงเทพฯ
13.55 น.
เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 992
(มีบริการอาหารรอนบนเครื่องบิน)
15.45 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพดวยความประทับใจ ….


รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเปนเอกสิทธิ์ของผูจ ัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ**
อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับเสนทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลําตองไป-กลับพรอมคณะเทานั้น)
 คาสัมภาระน้ําหนักทานละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 คาที่พักตามระบุในรายการ หองละ 2 หรือ 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
 คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงแลว และทางบริษทั ขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
คาธรรมเนียมเพิ่ม กอนการเดินทาง
 คาอาหารตามรายการระบุ
 คารถรับ-สงนําเที่ยวตามรายการ และ คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
 หัวหนาทัวรทชี่ ํานาญเสนทางนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
 ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการไมรวม
 คาใชจา ยสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหองพัก , รวมถึง
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาจายเพิ่มเองตางหาก )
 คาสัมภาระทีห่ นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดตอสายการบินโดยตรง)
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
 คาทิปไกดทอ งถิ่นและคนขับรถ ทานละ 700 บาทตลอดการเดินทาง
www.เที่ยวทัว
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เงื่อนไขในการจอง
 ชําระมัดจําในวันที่จองที่นั่งละ 6,000 บาท พรอมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) สวนที่เหลือชําระทั้งหมดอยางนอย
25 วันกอนการเดินทาง
 กรุ ป ที่ เ ดิ น ทางช ว งวั น หยุ ด หรื อ เทศกาลที่ ต อ งการั น ตี มั ด จํ า กั บ สายการบิ น หรื อ ผ า นตั ว แทนในประเทศหรื อ
ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาทัวรทั้ง
เต็มจํานวนหรือบางสวน ในกรณีที่ทานจองแลวยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงให ทราบลวงหนา
 ถาทานเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชากวาเวลานัดหมายเกินกวา 1 ชม.ดวยเหตุอนั ใดก็ตามแต ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานสละสิทธิก์ ารเดินทาง และไมติดใจเรียกรองขอเงินคืนใดๆทั้งสิน้
 ขอสงวนสิทธิถาผูเดินทางไมถึง 10 ทาน จะไมมีหัวหนา / แตถา 15 ทานขึ้น จะมีหัวหนาทัวรตลอดการเดินทาง
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ก็ตอเมื่อไดแฟกซ หรือ อีเมล การยกเลิกใหกับเจาหนาที่ฝายขาย
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินมัดจํา
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร
 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 10 วัน
เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บปวยหรือมีเหตุจากรางกายที่ไมสามารถเดินทางในชวงเวลาที่จองได การ
ยกเลิ ก การเดิน ทาจะต องแสดงใบรับ รองแพทยจ ากโรงพยาบาลใหกั บเจา หนา ที่ฝา ยขายทั้ งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิ ท ธิ์
พิจารณาในการคืนเงินใหกับลูกคาเปนกรณีไป
3. ในกรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมีการการันตีมัดจํา หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสาย
การบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเขามาชวง
วันหยุด หรือ เทศกาลดังกลาว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังตอไปนี้
หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การปดดาน,ภัยธรรมชาติ
หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุก
อยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
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บริษัท เทีย่ วทัว่ โลก ดอทคอม แทรเวล อินเตอรกรุป จํากัด
เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-103-9988 Hotline. 086-366-6583, 094-419-2228 LINE ID : @teawtourlok
E-Mail : info@teawtourlok.com Website : www.teawtourlok.com License : 11/06940

รหัสทัวร VN 111-01 PG
หากเกิ ด ทรั พ ย สิ น สู ญ หายจากการโจรกรรมและ/หรื อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ สู ญ หายที่ เ กิ ด จากความประมาทของตั ว
นักทองเที่ยวเอง
ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ หากทานไมเดินทางพรอมคณะไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม ไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได
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