เกาะฟู
กาะฟู้โกว๊ก เวียดนามใต้
3 ว ัน 2 คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG
โดยสายการบิ

เริมต้นเพียง

8
8,900.-

1.นงั กระเชา้ ไฟฟ้า เพือขึนชมทิ
ชมทิวท ัศน์ทสวยงามของเกาะฟู
สวยงามของ
ี
้ โกว๊ก จากมุมสูง
2.ดํ
ดํานําตืนชมปะการ ัง ณ เกาะฮอมดํา
3.ชมเจดียร์ อ
้ ยล้าน “เจดี
เจดียเ์ จดียโ์ ฮโกว้ก”
4.ชมเรื
ชมเรือนจําฟู้โกว๊ก เรือนจําทีใหญ่ทสุ
ี ดในเวียดนาใต้
้ ปปิ ง ณ ตลาดกลางคืน
5.ชอ
6.พ
พ ักผ่อนก่อนขึนเครือง ณ ห้องร ับรองผูโ้ ดยสายบางกอกแอร์เวย์

กําหนดการเดินทาง
ว ันที 13-15กรกฎาคม25618,900.-ว ันที 20-22 กรกฎาคม2561 11,900.
,900.ว ันที 03-05, 17-19, 24-26 สงิ หาคม 2561 11,900.ว ันที 10-12 สงิ หาคม 2561
13,900.
,900.ว ันที 31 สงิ หาคม-02 ก ันยายน 256111,900.1
ว ันที 21-23 ,28-30 ก ันยายน 256111
1,900.ว ันที 05-07 ตุลาคม 256111,900.ว ันที 12-14 ,19-21 ,21-23 ตุลาคม 2561 12,900.ว ันที 26-28 ตุลาคม 256111,900.ว ันที 02-04 ,09-11,16-18,23-25พฤศจิ
พฤศจิกายน2561
ายน
12,900.ว ันที 30พฤศจิกายน– 02 ธ ันวาคม 256112,900.ว ันที 07-0914-16,-21-23 ธ ันวาคม 256112,900.ว ันที 09-11 ธ ันวาคม 2561 13,900.
,900.ว ันที 28-30 ธ ันวาคม 256117,900.-
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้ ทางการเดินทาง
เสน
กรุงเทพ
1.

กรุงเทพฯ-เกาะฟู้โกว๊ก-น
นงกระเช
ั
า้ ชมเกาะฟู้โกว๊ก-ตลาดฟู้โกว๊ก
ไนท์มาเก็ ต

2.

เจดียร์ อ
้ ยล้าน-เรือนจําฟู้โกว๊ก-ดํ
ดํานําตืนเกาะฮอมดํา–– Long
Beach Center–หาดเยืองดอง

3.

เมืองเยืองดอง-ว ัดดิงชาว–-ฟาร์
ฟาร์มผึง และไร่พริกไท-“ซิมไวน์”(Sim
Wine)-หมูบ
่ า้ นชาวประมงฮามนิง-กรุ
กรุงเทพฯชมเครื
เทพ
องประด ับไข่มุก
ฟาร์มผึง
ไร่พริกไท–ซิมไวน์-หมูบ
่ า้ นชาวประมงฮาม นิง – กรุงเทพฯ

เชา้

เทียง

คํา

✈

O

Phu Van Resort3*
HOTEL หรือเทียบเท่า

O

O

O

Phu Van Resort3*
HOTEL หรือเทียบเท่า

O

✈

โปรแกรม : เกาะฟู้โกว๊ก เวียดนามใต้3 ว ัน 2คืนBYPG (GO1PQC PG001)

โปรแกรมการเดินทาง
ว ันที 1:

08.30 น.

11.30 น
.
13.10 น.

คํา

กรุงเทพฯ-เกาะฟู้โกว๊ก-นงกระเช
ั
า้ ชมเกาะฟู้โกว๊ก-ตลาดฟู้โกว๊กไนท์มาเก็ต
ั 4เคาน์เตอร์F โดยมี
พร ้อมกันณ ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูมอ
ิ าคารผูโ้ ดยสารขาออกชน
เจ ้าหน ้าทีคอยให ้
้ ริการ เล้าจน์ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
การต ้อนรับ(ระหว่
ระหว่างรอขึนเครือง ท่านสามารถใชบ
ได้
มีอาหารว่างและนําดืมบริการ)
าร
ออกเดินทางสูเกาะฟู
เ่ กาะฟู้ โกว๊กโดยเทียวบิน PG991
(บนเครื
บนเครืองมีบริการอาหาร และเครืองดืม)
ม
เดินทางถึง สนามบินฟู้โกว๊ก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองเป็ น
ทีเรียบร ้อยแล ้วหลังผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง
จากนันนํ าท่านเดินทางเดินทางสู่ “ฟู้โกว๊ก”เป็ นเกาะทีใหญ่ทสุ
ี ดในเวี
เวียดนาม ตังอยูใ่ นอ่าวไทย โดยอยู่
ในพืนทีของจั
จังหวัดเกียนซาง พืนที 574 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยูถ
่ าวร 85,000 คนเขตการ
ปกครองของเกาะฟูโกว ้กนันประกอบด ้วยเกาะใหญ่และเกาะเล็กน ้อยอีก 21 เกาะ ศูนย์กลางของเกาะ
ตังอยูท
่ เมื
ี องใหญ่ทสุ
ี ด
คือเซืองโดงทางชายฝั งตะวันตก และยังเป็ นเมืองทีใหญ่ทสุ
ี ดของเกาะอีกด ้วย เศรษฐกิจของเกาะขึนกับ
การประมง เกษตรกรรมและการท่องเทียว เกาะนีถือเป็ นสถานทีท่องเทียวทีสําคัญของเวียดนาม
ดนาม,ต่อมานํ า
ท่าน
นํ าท่านนัง กระเชา้ ไฟฟ้า เพือขึนชมทิวท ัศน์ทสวยงามของเกาะฟู
ี
เกาะฟู้ โกว๊ก จากมุมสูงสําหรับกระเช ้า
ไฟฟ้ าแห่งนี เป็ นระบบกระเช ้าทีทันสมัยทีสุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพือชมความ
งดงามของ“Hon
Hon tam island
i
Vietnam”
ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร
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เดินทางไปชอปปิ ง ณ ตลาดกลางคืน (Night Market)เลือกซือสินค ้าพืนเมืองไว ้เป็ นของฝากหรือ
เป็ น
ของทีระลึก ชิมอาหารท ้องถินรสชาติแสนอร่อย
่ พ
นําคณะเข้าสูท
ี ักPhu Van Resort (ระด ับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พ ัก 1 คืน ทีเยืองดอง

ว ันที 2:

เจดียร์ อ
้ ยล้าน-เรือนจําฟู้โกว๊ก-ดํานําตืนเกาะฮอมดํา–– Long Beach Center–หาดเยือง
ดอง

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านสักการะ เจดียร์ อ
้ ยล้าน “ เจดียโ์ ฮโกว้ก”(Ho Quoc Pagoa,) วัดแห่งใหม่ทพึ
ี งสร ้างขึนบนเกาะ
แห่งนี ตังตระหง่านอยูบ
่ นเขาอันเขียนชะอุม
่ ท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวไทย วัดนีใช ้เงินสร ้างถึง 166 ล ้าน
บาท ได ้เวลาอันสมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางต่อมา นําท่านชม เรือนจําฟู้โกว๊ก (Phu Quoc Priso )
ตังอยูใ่ นหมูบ
่ ้าน เกยเหยือ ต.อานเท ้ย ซึงเดิมนันเป็ นเรือนจําทีนักล่าเมืองขึนฝรังเศสสร ้างขึนเพือคุมขังชาว
เวียดนามทีรักชาติ ถึงปี 1967 ทางการไซ่งอ
่ นได ้ทําการก่อสร ้างเรือนจําเกยเหยือใหม่ โดยเรีย กว่า เรือนจํา
เชลยสงครามฟู้ โกว๊กหรือเรือนจําเชลยคอมมิวนิสต์ฟโู กว ้กด ้วยพืนที 400 เฮกต ้าร์นเป็
ี นเรือนจําทีใหญ่ทสุ
ี ด
ของภาคใต ้โดยคุมขังนักโทษทีเป็ นนักโทษการเมืองช่วงต่างๆกว่า4หมืนคน/
่ า่ เรือซาว นํ าท่านล่องเรือทะเล
ต่อมาออกเดินทางสูท

กลางว ัน

ร ับประทานอาหาร ณ ภ ัตตาคาร
ให้ทา่ นอิสระดํานําตืน ดํานําลึกชมปะการ ังในเกาะใกล้เคียง(Snorkling Tour)จุดดํานํ าตืนชมปะการัง
ทีสวยงามทีสุดบนเกาะฟู้ โกว๊กเป็ นแหล่งดํานํ าดูปะการังนํ าตืนชันดีมแ
ี หล่งปะการังนํ าตืนสวยงามให ้ชมอยูร่ อบ
เกาะแถมยังมีปลาหลากหลายชนิดและชุกชุมไห ้เราได ้ชมอีกด ้วย มีทรายสีขาวสะอาด / ได ้เวลาอันเป็ น
สมควร
นํ าท่านเดินทางสู่ Long Beach Center นํ าท่านชมไข่มก
ุ สินค ้าขึนชือทีเกาะแห่งนี เนืองจาก
เกาะฟู้ โกว๊กล ้อมรอบด ้วยทะเลจึงทําให ้เต็มไปด ้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอน
ั อุดมสมบูรณ์ ท่านจะได ้ชม
กรรมวิธต
ี ังแต่การเลียง จนกระทังกว่าจะมาเป็ นเครืองประดับอันสวยมากทีเราได ้ใส่กน
ั

คํา

ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร
่ พ
นําคณะเข้าสูท
ี ัก Phu Van Resort (ระด ับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พ ัก 1 คืน ทีเยืองดอง

ว ันที 3:

ิ ไวน์”(Sim Wine)-หมูบ
เมืองเยืองดอง-ว ัดดิงชาว–-ฟาร์มผึง และไร่พริกไท-“ซม
่ า้ น
ชาวประมงฮามนิง-กรุงเทพฯชมเครืองประด ับไข่มก
ุ ฟาร์มผึง
ิ ไวน์-หมูบ
ไร่พริกไท–ซม
่ า้ นชาวประมงฮาม นิง– กรุงเทพฯ

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ั สท
ิ ธิตงอยู
ต่อมานํ าท่าน เดินทางสู่ ว ัดดิงชาว(DinhCau Temple) ศาลเจ้าอ ันศกดิ
ั
บ
่ นโขดหินกลาง
ทะเลเนืองจากอาชีพหลักของชาวฟู้ โกว๊กคืออาชีพการทําประมง ดังนันก่อนทีชาวบ ้านจะออกไปหาปลา
จะต ้องไหว ้เทพเจ ้าแห่งท ้องทะเลก่อน เพือให ้การออกไปจับปลาแต่ละครังเป็ นไปอย่างราบรืนด ้วยดี ไม่ม ี
อันตรายใดใดทังสิน ศาลเจ ้าแห่งนีมีลก
ั ษณะทีโดดเด่นสวยงามโดยตังตระหง่าอยูบ
่ นโขดหินอันเป็ น
สัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี
่ าร์มผึง และไร่พริกไท( Honey Garden-Peper Garden)ถ ้าพูดถึงสินค ้าส่งออกของ
,ต่อมาเดินทางสูฟ
4 จาก 7

คนเวียดนาม ก็คอ
ื พริกไทดํา เป็ นสินค ้าทีส่งออกระดับต ้นต ้นของโลก ทีดินทีนีเหมาะแก่การเพาะปลูกพริก
ิ ไวน์”(Sim Wine)ลักษณะของลูกซิมจะมีขนาดเท่ากับลูก
ไทดําเป็ นอย่างมาก จากนัน นํ าท่านไปชิม “ซม
มะกอก สีออกม่วง มีรสชาติหวานอมเปรียว ชาวบ ้านทีนีจึงนํ าลูกซิมมาหมักเป็ นไวน์,
ต่อมานํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองเยืองดองหมูบ
่ า้ นชาวประมงฮาม นิง (Ham Ninh Fishing Village)อีกหนึง
แหล่งท่องเทียวสโลว์ไลฟ์ ของเกาะ ด ้วยความเงียบสงบของทีนี ชมวิถช
ี วี ต
ิ ของชาวบ ้านไปเพลินๆ
่ นามบินสุวรรณภูม ิ
สู่ Phu Quoc International Airport (สนามบินฟู้โกว๊ก)เพือเดินทางสูส
13.55 น.

ออกเดินทางกล ับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทียวบินที PG992

15.45 น.

คณะเดินทางถึงท่าอากาศนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ โดยสว ัสดิภาพ พร้อมด้วยความประท ับใจ

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั างๆทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า โดยทางบริษ ัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และเหตสุดวิสยต่
และความปลอดภ ัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสําค ัญ***
** หากท่านทีต้องออกตวภายใน
ั
(เครืองบิน, รถท ัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครงก่
ั อนทําการออกตวเนื
ั องจากสาย
การบินอาจมีการปร ับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
หมายเหตุ : สําหร ับผูเ้ ดินทางทีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานําพาสปอร์ตติดต ัวมาในว ันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือน หรือ 180
ว ัน ขึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํา 6 หน้า

อ ัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พ ักห้อง

เด็ กมีเตียงพ ัก

เด็ กไม่มม
ี เี ตียง

ราคา

ละ 2 ท่าน

ก ับผูใ้ หญ่

พ ักก ับผูใ้ หญ่

Join

ท่านล่ะ

1 ท่าน

1 ท่าน

Land

ท่านล่ะ

ท่านล่ะ

1 ท่าน
ท่านล่ะ

INFANT
สําหร ับเฉพาะเด็ก
ทารก อายุไม่เกิน2

พ ักเดียว
เพิม
ท่านล่ะ

ปี
ท่านล่ะ

ไม่รวมตัว
13-15 กรกฎาคม2561

8,900

8,900

8,900

6,100

3,000.-

3,000

20-22 กรกฎาคม2561

11,900

11,900

11,900

6,100

3,000.-

3,000

03-05 สิงหาคม 2561

11,900

11,900

11,900

6,100

3,000.-

3,000

10-12 สิงหาคม 2561

13,900

13,900

13,900

6,900

3,000.

3,000

17-19 สิงหาคม 2561

11,900

11,900

11,900

6,100

3,000.

3,000

24-26 สิงหาคม 2561

11,900

11,900

11,900

6,100

3,000.-

3,000

31 สิงหาคม-02 ก ันยายน

11,900

11,900

11,900

6,100

3,000.-

3,000
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2561
21-23 ก ันยายน 2561

11,900

11,900

11,900

6,100

3,000.-

3,000

28-30 ก ันยายน 2561

11,900

11,900

11,900

6,100

3,000.-

3,000

05-07 ตุลาคม 2561

11,900

11,900

11,900

6,100

3,000.-

3,000

12-14 ตุลาคม 2561

12,900

12,900

12,900

7,100

3,000.-

3,000

19-21 ตุลาคม 2561

12,900

12,900

12,900

5,900

3,000.-

3,000

21-23 ตุลาคม 2561

12,900

12,900

12,900

5,900

3,000.-

3,000

26-28 ตุลาคม 2561

11,900

11,900

11,900

6,100

3,000.-

3,000

02-04 พฤศจิกายน2561

12,900

12,900

12,900

7,100

3,000.-

3,000

09-11พฤศจิกายน2561

12,900

12,900

12,900

7,100

3,000.-

3,000

16-18พฤศจิกายน2561

12,900

12,900

12,900

7,100

3,000.-

3,000

23-25พฤศจิกายน2561

12,900

12,900

12,900

7,100

3,000.-

3,000

30พฤศจิกายน-02

12,900

12,900

12,900

7,100

3,000.-

3,000

07-09 ธ ันวาคม 2561

12,900

12,900

12,900

7,100

3,000.-

3,000

09-11 ธ ันวาคม 2561

13,900

13,900

13,900

8,100

3,000.-

3,000

14-16 ธ ันวาคม 2561

12,900

12,900

12,900

7,100

3,000.-

3,000

21-23 ธ ันวาคม 2561

12,900

12,900

12,900

7,100

3,000.-

3,000

28-30 ธ ันวาคม 2561

17,900

17,900

17,900

8,290.-

3,000.-

3,000

ธ ันวาคม 2561

อ ัตราค่าบริการนีรวม
ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพร ้อมคณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงค์อยูต
่ อ
่ จะต ้องไม่เกินจํานวนวัน และ
อยูภ
่ ายใต ้เงือนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการ
ค่าห ้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3ดาว)
ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
ค่าเข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
นํ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีสามารถโหลดได ้ท่านละ 1 ใบ (นํ าหนัก 20 กิโลกรัม)
ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ
200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค ้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูล
เพิมเติมกับทางบริษัทได ้ **
- เบียประกันเริมต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน ้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุน ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
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ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
ค่านํ าหนักเกินจากทางสาย
การบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที
สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต ้น
ค่าทิปม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถินและพน ักงานข ับรถตลอดรายการเดินทาง 600 บาท/ท่าน
ค่าธรรมเนียมนํ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา

เงือนไขการจอง

1. กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร ้อมกับเตรียมเอกสารส่งให ้เรียบร ้อยภายใน 2-3 วัน
หลังจากทําการจองแล ้ว

2. การชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้เรียบร ้อยก่อนกําหนดเนืองจากทาง
บริษัทต ้องสํารองค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าทีพักและตัวเครืองบินมิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
กรณียกเลิกการเดินทาง

1. แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด
2. แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช ้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด
4. สําหรับผู ้โดยสารทีไม่ได ้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู ้ยืนวีซา่ ให ้ เมือผลวีซา่ ผ่านแล ้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการคืนค่ามัดจําทังหมด

5. บริษ ัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใชจ้ า่ ยทงหมดกรณี
ั
ทา
่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบริษ ัทฯ
กําหนดไว้ (15ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต ้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆที
เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไปแต่ทังนีท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้คือค่าธรรม
เนียมในการมัดจําตัวในกรณีทไม่
ี สามารถเดินทางได ้

7. กรณีทา่ นได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักค่าใช ้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริง
เป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัวเครืองบินไปแล ้ว หรือได ้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล ้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใน
การหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป

8. กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ
ในการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั
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