โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์.
วันแรก

กรุงเทพฯ-เกาะฟูโกว้ก - วัดดิงชาว- น้ าตกเสือยแจง – ตลาดฟูโกว้กไนท์มาเก็ต (-/-/เย็น)

09.00น.

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์
Bangkok Airway (PG) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่ เกาะฟูโกว้กโดยเทีย่ วบิน PG991** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

11.30น.

13.15 น.

เดินทางสู่

จากนั้น

เย็น

เดินทางถึง สนามบินฟูโกว้ก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่(เวลาท้องถิน่ ที่ประเทศเวียดนามเท่ากับประเทศไทย)
“ฟูโกว้ก” เป็ นเกาะที่ใหญ่ท่สี ุดในเวียดนาม ตัง้ อยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพื้นทีข่ องจังหวัดเกียนซาง พื้นที่ 574 ตาราง
กิโลเมตร และมีประชากรอยู่ถาวร 85,000 คนเขตการปกครองของเกาะฟูโกว้กนัน้ ประกอบด้วยเกาะใหญ่และเกาะ
เล็กน้อยอีก 21 เกาะ ศูนย์กลางของเกาะตัง้ อยู่ท่เี มืองใหญ่ทส่ี ุดคือเซืองโดงทางชายฝัง่ ตะวันตก และยังเป็ นเมืองทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดของเกาะอีกด้วย เศรษฐกิจของเกาะขึ้นกับการประมง เกษตรกรรมและการท่องเทีย่ ว เกาะนี้ถอื เป็ นสถานที่
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของเวียดนาม
วัดดิงชาว (DinhCau Temple) ศาลเจ้าอันศักดิ์สทิ ธิ์ตง้ั อยู่บนโขดหินกลางทะเลเนื่องจากอาชีพหลักของชาวฟูโก้วก
คืออาชีพการทาประมง ดังนัน้ ก่อนทีช่ าวบ้านจะออกไปหาปลาจะต้องไหว้เทพเจ้าแห่งท้องทะเลก่อน เพือ่ ให้การออกไป
จับปลาแต่ละครัง้ เป็ นไปอย่างราบรื่นด้วยดี ไม่มอี นั ตรายใดใดทัง้ สิ้น ศาลเจ้าแห่ง นี้มลี กั ษณะที่โดดเด่นสวยงามโดยตัง้
ตระหง่าอยู่บนโขดหินอันเป็ นสัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี้
เดินทางต่อไปยัง ลาธารสวยตราง หรือ ลาธารภาพเขียน (SuoiTranhStream)ทางตอนใต้ของเกาะฟูโกว้กนา้ ตกที่
สวยทีส่ ุดของเกาะแห่งนี้ ชมความงามของนา้ ตกที่ตกลดหลันเป็
่ นชัน้ ๆอย่างสวยงาม นักท่องเที่ยวส่วนมากชอบไปนัง่
ปิ กนิกกันทีบ่ ริเวณนี้สภาพป่ าร่มรื่น ท่านสามารถเดินชมรอบๆ นา้ ตกได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

เดินทางไปชอปปิ้ ง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา (DinhCau Night Market)เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็ นของฝากหรือ
เป็ นทีร่ ะลึก ชิมอาหารท้องถิน่ รสชาติแสนอร่อย
นาท่านเข้าสูพ
่ กั ที่รสี อร์ทริมทะเล Phu Van Resortหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง

ดาน้ าตื้นเกาะฮอมดา– ชมเครื่องประดับไข่มกุ –เรือนจาฟูโกว้ก–ไร่พริกไท–ซิมไวน์–หาดเยืองดอง
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสูท่ ่าเรือซาว นาท่านล่องเรือทะเลเดินทางสู่จดุ ดานา้ ตื้นชมปะการังทีส่ วยงามทีส่ ุดบนเกาะฟูโกว้กเป็ น
แหล่งดานา้ ดูปะการังนา้ ตื้นชัน้ ดีมแี หล่งปะการังนา้ ตื้นสวยงามให้ชมอยู่รอบเกาะแถมยังมีปลาหลากหลายชนิดและชุก
ชุมไห้เราได้ชมอีกด้วย มีทรายสีขาวสะอาด

เที่ยง
หลังอาหาร

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
นาท่านเดินทางสู่ Long Beach Center นาท่านชมไข่มกุ สินค้าขึ้นชื่อทีเ่ กาะแห่งนี้ เนื่องจากเกาะฟูโกว้กล้อมรอบด้วย
ทะเล จึงทาให้เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ ท่านจะได้ชมกรรมวิธีตงั้ แต่การเลี้ยง จนกระทัง่ กว่า
จะมาเป็ นเครื่องประดับอันสวยมากทีเ่ ราได้ใส่กนั

จากนั้น

เดินทางสู่

เย็น
คา่

ชม เรือนจาฟูโกว้กตัง้ อยู่ในหมู่บา้ น เกยเหยือ่ ต.อานเท้ย ซึง่ เดิมนัน้ เป็ นเรือนจาทีน่ กั ล่าเมืองขึ้นฝรัง่ เศสสร้างขึ้นเพือ่
คุมขังชาวเวียดนามทีร่ กั ชาติ ถึงปี 1967 ทางการไซ่งอ่ นได้ทาการก่อสร้างเรือนจาเกยเหยือ่ ใหม่ โดยเรียกว่า เรือนจา
เชลยสงครามฟูโกว้กหรือเรือนจาเชลยคอมมิวนิสต์ฟูโกว้กด้วยพื้นที่ 400 เฮกต้าร์น่ีเป็ นเรือนจาที่ใหญ่ทส่ี ุดของภาคใต้
โดยคุมขังนักโทษทีเ่ ป็ นนักโทษการเมืองช่วงต่างๆกว่า4หมืน่ คน
ไร่พริกไทถ้าพูดถึงสินค้าส่งออกของคนเวียดนาม ก็คือพริกไทดา เป็ น
สินค้าที่ส่งออกระดับต้นต้นของโลก ทีด่ นิ ทีน่ ่ีเหมาะแก่การเพาะปลูกพริก
ไทดาเป็ นอย่างมาก จากนัน้ นาท่านไปชิม “ซิมไวน์”(Sim Wine)ลักษณะ
ของลูกซิมจะมีขนาดเท่ากับลูกมะกอก สีออกม่วง มีรสชาติหวานอม
เปรี้ยว ชาวบ้านที่น่ีจงึ นาลูกซิมมาหมักเป็ นไวน์แทนองุน่
นาท่านเดินทางสู่ หาดเยืองดอง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแบบซีฟดู๊
พิเศษ!! เมนู (กุง้ /ปลาเผา/ปูน่ึ ง/ปลาหมึก/หม้อไฟทะเลซีฟด+ไวน์
ู๊
แดง)
นาท่านเข้าสูพ
่ กั ที่รสี อทริมทะเล Phu Van Resortหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม

เมืองเยืองดอง–หมู่บา้ นชาวประมงฮามนิ ง – (เช้า/-/-)

เช้า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่เมืองเยืองดองหมู่บา้ นชาวประมงฮาม นิ ง (Ham Ninh Fishing Village)อีกหนึ่งแหล่งท่องเทีย่ ว
สโลว์ไลฟ์ของเกาะ ด้วยความเงียบสงบของทีน่ ่ี ชมวิถชี วี ติ ของชาวบ้านไปเพลินๆ นาท่านสักการะ เจดียร์ อ้ ยล้าน
เจดียโ์ ฮโกว้กHo Quoc Pagodaวัดแห่งใหม่ทพ่ี ง่ึ สร้างขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ตัง้ ตระหง่านอยู่บนเขาอันเขียนชะอุ่ม ท่านจะ
เห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวไทย วัดนี้ใช้เงินสร้างถึง 166 ล้านบาท

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติฟโู กว้ก

13.50 น.
15.35 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 992
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ........พร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามเกาะฟูโกว้ก 3 วัน 2 คืน บิน PG
เริม่ เดินทาง
08 ธ.ค. 60
22 ธ.ค. 60
12 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
09 ก.พ. 61
23 ก.พ. 61
09 มี.ค. 61

กลับจากเดินทาง จานวน
10 ธ.ค. 60
24 ธ.ค. 60
14 ม.ค. 61
28 ม.ค. 61
11 ก.พ. 61
25 ก.พ. 61
11 มี.ค. 61

24
24
24
24
24
24
24

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

11,900

11,900

10,900

4,000

11,900

11,900

10,900

4,000

11,900

11,900

10,900

4,000

11,900

11,900

10,900

4,000

11,900

11,900

10,900

4,000

11,900

11,900

10,900

4,000

11,900

11,900

10,900

4,000

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และต้องการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนื อความควบคุมของบริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหัน
ก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯ
กาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป
ด้วยโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม

- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมา
ขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**

