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โดยสายการบนิ  VIETJET AIR 
 ลอ่งเรอืชมความงามเวนสิแหง่เวยีดนาม 
 เทีย่วสวนสตัว ์Safari Vinpearl ชมสตัวป่์ากวา่ 200 สายพนัธุ ์
 ชมพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ Aquarium Vinpearl 
 สนกุระทกึใจไปกบัเครือ่งเลน่สดุหวาดเสยีวที ่Vin Wonder สวนสนกุใหญส่ดุในเวยีดนาม 
 เขา้ชมพพิธิภณัฑต์ุก๊ตาหมสีดุนา่รกั Teddy Bear Museum Phu Quoc 
 อสิระใหท้า่นไดเ้สีย่งโชคที ่Corona Casino 
 พกัโรงแรม 5 ดาวทกุคนื 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานเมอืงฟกูว๊ก –  Grand World 
Phu Quoc - ลอ่งเรอืชมความงามเวนสิแหง่เวยีดนาม 

 

06.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข R 
เคาน์เตอร์ 8 สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทาง
ส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

 

09.45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงฟูก๊วก ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ VIETJET AIR 
เทีย่วบนิที ่VZ980 

 

11.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเมอืงฟูกว๊ก ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้น าท่านรับสัมภาระ หลังจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปตรวจโควดิตามมาตรการการเขา้
ประเทศของเวยีดนาม (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 
 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 

 น าท่านเดนิทางสู ่Grand World Phu Quoc – The Sleepless City เมอืงทีไ่ม่เคยหลับใหล ซึง่
เป็นจดุศนูยก์ลางของ Phu Quoc United Center ทีย่กเอาสถานทีช่อ็ปป้ิงยอดฮติจากรอบโลก อาท ิเว
นิส เซี่ยงไฮ ้ถนนนเดินในเกาหลี และเวียดนาม มาจ าลองไวใ้นพื้นที่กว่า 500 ไร่ ใหทุ้กคนได ้
เพลดิเพลนิกับการช๊อปป้ิงและบรรยากาศอันแสนคกึคักของเทศกลางต่างๆ ใหทุ้กท่านได ้ลอ่งเรอื
สมัผสับรรยากาศ สถานที ่ทีไ่ดร้ับฉายานามวา่เป็น Venice แหง่เวยีดนาม 
  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม (2) 
 

ทีพ่กั  โรงแรม Vinpearl Wonder World/Coastalland/Greenhill ระดบั 5 ดาว 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

29 ธ.ค. 64 – 01 ม.ค. 65 25,888 4,500 INF 6,500 

01 ม.ค. 65 – 04 ม.ค. 65 25,888 4,500 INF 6,500 
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วนัทีส่อง สวนสนุก Vin Wonder – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ Aquarium Vinpearl – น ัง่กระเชา้เทีย่วชมสวน
สนกุ Hon Thom 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

 น าทา่นสู ่Vin Wonders Phu Quoc สวนสนุกทีใ่หญท่ีส่ดุและทันสมัยทีส่ดุในเวยีดนาม รวมเครือ่ง
เลน่กวา่ 100 ประเภท มทีัง้หมด 6 โซน ไดแ้ก ่Fantasy World, Mysterious Viking Village, 
Adventure World, The Sea Shell, Typhoon World, European Streetmostphere. 
จากนัน้น าทา่นชม Aquarium Vinpearl ซึง่มสีตัวน์ ้านานาชนดิใหท้า่นไดเ้ดนิชม นอกจากนัน้ยังมี
โชวน์างเงอืก และ โชวโ์ลมาใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิ 
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บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 น าทุกท่านน่ังกระเชา้ขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลกดว้ยความยาวถงึ 7,899 เมตร สูเ่กาะ Sun World 
Hon Thom Nature Park ซึง่ภายในเกาะจะมีกจิกรรมต่างๆใหท้ ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น สวนสนุก 
โรงแรม และหาดทราย ใหท้่านไดน่ั้งพักผ่อนชวิๆ ถ่ายรูปสวยๆ พรอ้มกจิกรรมทางน ้าใหท้่านไดเ้ลอืก
เลน่มากมาย (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร)์ อาทเิชน่ เจทสก ีพาราเซลลิง่ บานาน่าโบท๊ พายเรอืคายัค ฯลฯ  

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม (5) 

ทีพ่กั  โรงแรม Vinpearl Wonder World/Coastalland/Greenhill ระดบั 5 ดาว 
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วนัทีส่าม สวนสตัว ์Safari Vinpearl – พพิธิภณัฑห์มเีทดดี ้Teddy Bear Museum Phu Quoc - อสิระ 

เลน่คาสโินที ่Corona Casino 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากนั้นน าท่านไปยังสวนสัตว์ Safari Vinpearl ซึง่เป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกและแห่งเดียวของ
เวยีดนามทีส่รา้งขึน้เลยีนแบบทีอ่ยู่อาศัยจรงิของสัตวป่์า และเป็นทีอ่ยู่อาศัยของสัตวห์ายากมากกว่า 
150 ชนดิ จากภมูภิาคตา่งๆทั่วโลก 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
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 จากนัน้น าทา่นเขา้ชมพพิธิภัณฑต์ุ๊กตาหม ีTeddy Bear Museum Phu Quoc ซึง่จะเป็นพพิธิภัณฑ์
ทีร่วบรวมตุ๊กตาหมใีนรูปร่างหนา้ตา เสือ้ผา้ทีห่ลากหลายรูปแบบ ใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิ ซึง่ภายใน
พพิธิภัณฑจ์ะแบง่เป็นโซนตา่งๆตามคอนเซ็ปต ์ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกถา่ยรปูตามใจชอบ 
 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารของโรงแรม (8)    

*** หมายเหต ุ*** ในวนันีจ้ะมเีจา้หนา้ทีม่าท าการตรวจ RT-PCR ใหก้บัทกุทา่นเพือ่ออกเอกสารใชใ้นการ
เช็คอนิขากลบัสูป่ระเทศไทย คา่ใชจ้า่ยในสว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์คา่ใชจ่า่ย
ประมาณทา่นละ 25 USD 

 

 อสิระใหท้กุทา่นไดม้เีวลาเลน่คาสโินเสีย่งโชค รับทรัพยก์นัที ่Corona Casino 
  

ทีพ่กั โรงแรม Vinpearl Wonder World/Coastalland/Greenhill ระดบั 5 ดาว 
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วนัทีส่ ี ่ เลอืกซือ้สนิคา้ไขมุ่กที ่Long Beach - ทา่อากาศยานเมอืงฟู้ โกวก๊ – ทา่อากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิ
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 น าทกุทา่นชม ฟารม์ไขม่กุ ทีต่ัง้อยูร่ะหวา่ง Long Beach และ Sao Beach ทีม่กีารสาธติการแกะหอย 
การแงะไขม่กุ และกระบวนการแตล่ะขัน้ตอนกวา่จะออกมาเป็นเครือ่งประดับไขม่กุตา่งๆ ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้เครือ่งประดับทีท่ าจากไขม่กุในแบบตา่งๆ 

 

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงฟกูว๊ก เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

12.00 น. เดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR 

(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ 981  

13.20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เชน่ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพ

อากาศทีไ่มเ่อือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการ

บรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

หมายเหตสุ าคญั : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าให้

ไฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอื

หลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์อง

ตวัทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์
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โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนั

เดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 คา่เบีย้ประกันโควดิ -19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 50,000 US (ไมร่วมคา่ใชจ้่ายในการ

เดนิทางกลับประเทศ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

× ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× ค่าใชจ้่ายในการตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารตอนเช็คอนิกับสายการบนิเพื่อเดนิทางกลับประเทศไทย 

คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 25 USD 

× คา่ใชจ้า่ยในการกกัตัวในโรงแรมหลังจากเดนิทางมาถงึประเทศไทย 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 25 ทา่นตอ่กรุป๊ หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต า่ 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงนิ 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ และ คนื
คา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย
หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เก ิดขึ้นจริงทั ้งหมด ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่าย
การด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 


