(GHSGN010)

เกาะฟู้โกว๊ก เวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์เ วย์ PG

เริ่มเพียง

12,900.-

GO1-PQC PG01

1.นั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อ ขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะฟูโ้ กว๊ก จากมุมสูง
2.ดําน้ําตื้นชมปะการัง ณ เกาะฮอมดํา
3.ชมเจดีย์ร้อ ยล้าน “ เจดีย์เจดีย์โฮโกว้ก”
4.ชมเรือ นจําฟู้โกว๊ก เรือ นจําที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาใต้
5.ช้อ ปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืน
6.พักผ่อ นก่อ นขึ้นเครื่อง ณ ห้อ งรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 20-22 กรกฎาคม2561
วันที่ 03-05, 17-19, 24-26 สิงหาคม 2561
วันที่ 10-12 สิงหาคม 2561
วันที่ 31 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
วันที่ 07-09 , 14-16 , 21-23 , 28-30 กันยายน 2561
วันที่ 05-07 ตุลาคม 2561
วันที่ 12-14 , 19-21 , 21-23 ตุลาคม 2561
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2561
(GHSGN010) ทัวร์เ วีย ดนาม_GO1PQC-PG001_เกาะฟู้โกว๊ก

12,900.12,900.14,900.12,900.12,900.12,900.13,900.12,900.-

เวียดนามใต้ 3 วัน 2 คืน (PG) ก.ค.-ต.ค.61_12,900.-

(GHSGN010)

เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ
1.

2.

3.

เช้า

กรุงเทพฯ-เกาะฟู้โกว๊ก-นั่งกระเช้าชมเกาะฟู้โกว๊ก -ตลาดฟู้โกว๊ก
ไนท์มาเก็ต
เจดีย์ร้อยล้าน-เรือนจําฟู้โกว๊ก-ดําน้ําตื้นเกาะฮอมดํา –– Long
Beach Center –หาดเยืองดอง
เมืองเยืองดอง-วัดดิงชาว–-ฟาร์มผึ้ ง และไร่พริกไท-“ซิมไวน์”(Sim
Wine)-หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง-กรุงเทพฯชมเครื่ องประดับไข่มุก
ฟาร์มผึ้ง

เที่ยง
✈

O

O

O

✈

ค่ํา
O

O

Phu Van Resort 3*
HOTEL หรือเที่ยบเท่า
Phu Van Resort 3*
HOTEL หรือเที่ยบเท่า

ไร่พริกไท–ซิมไวน์- หมู่บ้านชาวประมงฮาม นิง – กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดิน ทาง
วันที่ 1:

08.30 น.

11.30 น
.
13.10 น.

ค่ํา

กรุงเทพฯ-เกาะฟู้โกว๊ก-นั่งกระเช้า ชมเกาะฟูโ้ กว๊ก -ตลาดฟู้โกว๊กไนท์มาเก็ต
พร๎อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดย
มีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎
การต๎อนรับ (ระหว่างรอขึ้นเครื่อ ง ท่านสามารถใช้บริการ เล้าจน์ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
ได้
มีอ าหารว่างและน้ําดื่มบริการ)
ออกเดินทางสูํ เกาะฟู้โกว๊ก โดยเที่ยวบิน PG991
(บนเครื่อ งมีบริการอาหาร และเครื่อ งดื่ม)
เดินทางถึง สนามบินฟู้โกว๊ก ประเทศเวียดนาม ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็น
ที่เรียบร๎อยแล๎ว หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง
จากนั้นนําทํานเดินทางเดินทางสูํ “ฟู้โกว๊ก” เป็นเกาะที่ใหญํที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยูํในอําวไทย โดยอยูํ
ในพื้นที่ของจังหวัดเกียนซาง พื้นที่ 574 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยูํถาวร 85,000 คนเขตการ
ปกครองของเกาะฟูโกว๎กนั้นประกอบด๎วยเกาะใหญํและเกาะเล็กน๎อยอีก 21 เกาะ ศูนย์กลางของเกาะ
ตั้งอยูํที่เมืองใหญํที่สุด
คือเซืองโดงทางชายฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่ใหญํที่สุดของเกาะอีกด๎วย เศรษฐกิจของเกาะ
ขึ้นกับการประมง เกษตรกรรมและการทํองเที่ยว เกาะนี้ถือเป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่สําคัญของเวียดนาม,
ตํอมานําทําน
นําทํานนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะฟู้โกว๊ก จากมุมสูงสําหรับ
กระเช๎าไฟฟ้าแหํงนี้ เป็นระบบกระเช๎าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพือ
่ ชม
ความงดงามของ “Hon tam island Vietnam”
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เดินทางไปชอปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืน (Night Market) เลือกซื้อสินค๎าพื้นเมืองไว๎เป็นของฝากหรือ
เป็น ของที่ระลึก ชิมอาหารท๎องถิ่นรสชาติแสนอรํอย
นําคณะเข้าสู่ที่พัก Phu Van Resort (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า พัก 1 คืน ที่เยือ งดอง
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วันที่ 2:

เจดีย์ร้อยล้า น-เรือนจํา ฟู้โกว๊ก-ดํา น้ํา ตื้นเกาะฮอมดํา–– Long Beach Center –หาดเยือง
ดอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําทํานสักการะ เจดีย์ร้อ ยล้าน “ เจดีย์โฮโกว้ก” (Ho Quoc Pagoa,) วัดแหํงใหมํที่พึ่งสร๎างขึ้นบนเกาะ
แหํงนี้ ตั้งตระหงํานอยูํบนเขาอันเขียนชะอุํม ทํานจะเห็นวิวทิวทัศน์ของอําวไทย วัดนี้ใช๎เงินสร๎างถึง 166 ล๎าน
บาท ได๎เวลาอันสมควรแกํเวลานําทํานเดินทางตํอมา นําท่านชม เรือ นจําฟู้โกว๊ก (Phu Quoc Priso )
ตั้งอยูํในหมูํบ๎าน เกยเหยื่อ ต.อานเท๎ย ซึ่งเดิมนั้นเป็นเรือนจําที่นักลําเมืองขึ้นฝรั่งเศสสร๎างขึ้นเพื่อคุมขังชาว
เวียดนามที่รักชาติ ถึงปี1967 ทางการไซํงํอนได๎ทําการกํอสร๎างเรือนจําเกยเหยื่อใหมํ โดยเรีย กวํา เรือนจํา
เชลยสงครามฟู้โกว๏กหรือเรือนจําเชลยคอมมิวนิสต์ฟูโกว๎กด๎วยพื้นที่ 400 เฮกต๎าร์นี่ เป็นเรือนจําที่ใหญํที่สุด
ของภาคใต๎โดยคุมขังนักโทษที่เป็นนักโทษการเมืองชํวงตํางๆกวํา4หมื่นคน/
ตํอมาออกเดินทางสูํทําเรือซาว นําทํานลํองเรือทะเล

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านอิสระดําน้ําตื้น ดําน้ําลึกชมปะการังในเกาะใกล้เคียง (Snorkling Tour) จุดดําน้ําตื้นชม
ปะการังที่สวยงามที่สุดบนเกาะฟู้โกว๏กเป็นแหลํงดําน้ําดูปะการังน้ําตื้นชั้นดีมีแหลํงปะการังน้ําตื้นสวยงามให๎
ชมอยูํรอบเกาะแถมยังมีปลาหลากหลายชนิดและชุกชุมไห๎เราได๎ชมอีกด๎วย มีทรายสีขาวสะอาด / ได๎เวลาอัน
เป็นสมควร
นําทํานเดินทางสูํ Long Beach Center นําทํานชมไขํมุกสินค๎าขึ้นชื่อที่เกาะแหํงนี้ เนื่องจาก
เกาะฟู้โกว๏กล๎อมรอบด๎วยทะเลจึงทําให๎เต็มไปด๎วยทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทํานจะได๎ชม
กรรมวิธีตั้งแตํการเลี้ยง จนกระทั่งกวําจะมาเป็นเครื่องประดับอันสวยมากที่เราได๎ใสํกัน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้าสู่ที่พัก Phu Van Resort (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า พัก 1 คืน ที่เยือ งดอง

วันที่ 3:
เช้า

เมืองเยืองดอง-วัดดิงชาว–-ฟาร์มผึ้ง และไร่พริกไท-“ซิมไวน์”(Sim Wine)-หมู่บ้า น
ชาวประมงฮามนิง -กรุงเทพฯชมเครื่องประดับไข่มุก ฟาร์มผึ้ง
ไร่พริกไท–ซิมไวน์-หมู่บ้า นชาวประมงฮาม นิง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
ตํอมานําทําน เดินทางสูํ วัดดิงชาว(DinhCau Temple) ศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนโขดหินกลาง
ทะเลเนื่องจากอาชีพหลักของชาวฟู้โกว๏กคืออาชีพการทําประมง ดังนั้นกํอนที่ชาวบ๎านจะออกไปหาปลา
จะต๎องไหว๎เทพเจ๎าแหํงท๎องทะเลกํอน เพื่อให๎การออกไปจับปลาแตํละครั้งเป็นไปอยํางราบรื่นด๎วยดี ไมํมี
อันตรายใดใดทั้งสิ้น ศาลเจ๎าแหํงนี้มีลักษณะที่โดดเดํนสวยงามโดยตั้งตระหงําอยูํบนโขดหินอันเป็น
สัญลักษณ์ของเกาะแหํงนี้
,ตํอมาเดินทางสูํฟาร์มผึ้ง และไร่พริกไท ( Honey Garden-Peper Garden) ถ๎าพูดถึงสินค๎าสํงออก
ของคนเวียดนาม ก็คือพริกไทดํา เป็นสินค๎าที่สํงออกระดับต๎นต๎นของโลก ที่ดินที่นี่เหมาะแกํการเพาะปลูก
พริกไทดําเป็นอยํางมาก จากนั้น นําทํานไปชิม “ซิมไวน์”(Sim Wine)ลักษณะของลูกซิมจะมีขนาดเทํากับ
ลูกมะกอก สีออกมํวง มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ชาวบ๎านที่นี่จึงนําลูกซิมมาหมักเป็นไวน์ ,
ตํอมานําทํานเดินทางสูํเมืองเยืองดองหมู่บ้านชาวประมงฮาม นิง (Ham Ninh Fishing Village) อีก
หนึ่งแหลํงทํองเที่ยวสโลว์ไลฟ์ของเกาะ ด๎วยความเงียบสงบของที่นี่ ชมวิถีชีวิตของชาวบ๎านไปเพลินๆ
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สูํ Phu Quoc International Airport (สนามบินฟู้โกว๊ก) เพื่อเดินทางสูํสนามบินสุวรรณภูมิ
13.55 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG992

15.45 น.

คณะเดินทางถึงท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อ มด้วยความประทับใจ

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นทํ า การออกตั๋ ว เนื่ อ งจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ ไ ด้ เ ดิ น ทางกั บ บิ ด า มารดา ต้ อ งมี จ ดหมาย ยิ น ย อมให้ บุ ต รเดิ น ทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน หรือ 180
วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า

โปรแกรม : เกาะฟู้โกว๊ก เวียดนามใต้

3 วัน 2 คืนBYPG (GO1PQC PG001)

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้อง

เด็กมีเตียงพัก

เด็กไม่มีมีเตียง

Join

ละ 2 ท่าน

กับผู้ใหญ่

พักกับผู้ใหญ่

Land

ท่านล่ะ

1 ท่าน

1 ท่าน

1 ท่าน

ท่านล่ะ

ท่านล่ะ

ท่านล่ะ

INFANT

พักเดี่ยว
เพิ่ม

สําหรับเฉพาะเด็ก
ทารก อายุไม่เกิน2

ท่านล่ะ

ปี
ท่านล่ะ

20-22 กรกฎาคม2561

12,900

12,900

12,900

9,900

3,000.-

3,000

03-05 สิงหาคม 2561

12,900

12,900

12,900

9,900

3,000.-

3,000

10-12 สิงหาคม 2561

14,900

14,900

14,900

11,900

3,000.

3,000

17-19 สิงหาคม 2561

12,900

12,900

12,900

9,900

3,000.

3,000

24-26 สิงหาคม 2561

12,900

12,900

12,900

9,900

3,000.-

3,000

31 สิงหาคม-02 กันยายน

12,900

12,900

12,900

9,900

3,000.-

3,000

2561
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07-09 กันยายน 2561

12,900

12,900

12,900

9,900

3,000.-

3,000

14-16 กันยายน 2561

12,900

12,900

12,900

9,900

3,000.-

3,000

21-23 กันยายน 2561

12,900

12,900

12,900

9,900

3,000.-

3,000

28-30 กันยายน 2561

12,900

12,900

12,900

9,900

3,000.-

3,000

05-07 ตุลาคม 2561

12,900

12,900

12,900

9,900

3,000.-

3,000

12-14 ตุลาคม 2561

13,900

13,900

13,900

10,900

3,000.-

3,000

19-21 ตุลาคม 2561

13,900

13,900

13,900

10,900

3,000.-

3,000

21-23 ตุลาคม 2561

13,900

13,900

13,900

10,900

3,000.-

3,000

26-28 ตุลาคม 2561

12,900

12,900

12,900

9,900

3,000.-

3,000

อัตราค่าบริการนี้รวม
คําตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ พร๎อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูํตํอ จะต๎องไมํเกินจํานวนวัน และอยูํ
ภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน)
คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ
คํารถโค๎ช ปรับ อากาศนําเที่ยวตามรายการ
คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา (3 ดาว)
คําอาหารตามที่ระบุในรายการ
คําเข๎าชมสถานที่ท ํองเที่ยวตามรายการ
น้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได๎ท ํานละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กิโลกรัม)
คําประกันอุบ ัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท คํา รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบ ัติเหตุวงเงินทํานละ
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับ ครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูล
เพิ่มเติมกับ ทางบริษัท ได๎ **
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบ ัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]
คํามัคคุเทศก์ของบริษัท ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมํรวมทิป มัคคุเทศก์)
คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิเชํน คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
คําน้ําหนักเกินจากทางสายการ
บินกําหนดเกินกวํา 20 ก.ก.และมากกวํา 1 ชิ้น, คํารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บ ป่วยจากโรคประจําตัว , คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่สูญหาย
ในระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้อ งถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 600 บาท/ท่าน
คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท ี่สายการบินมีการปรับ ขึ้นราคา
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เงื่อ นไขการจอง

1.

กรุณาจองลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วันกํอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร๎อมกับ เตรียมเอกสารสํงให๎เรียบร๎อยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแล๎ว

2.

การชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือทางบริษัท ฯจะเรียกเก็บ กํอนเดินทางไมํน๎อยกวํา 15 วันทํานควรจัดเตรียมคําทัวร์ให๎เรียบร๎อยกํอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัท

ต๎องสํารองคําใช๎จํายในสํวนของคําที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉ ะนั้ นจะถือวําทํานยกเลิกการเดิ นทางโดยอัตโนมั ติ
กรณียกเลิกการเดินทาง

1.

แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 30 วัน คืนคําใช๎จํายทั้งหมด

2.

แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บ คําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท

3.

แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 1-14 วันกํอนเดินทาง ทางบริษัท ฯขอสงวนสิท ธิ์ เก็บ คําใช๎จํายทั้งหมด

4.

สําหรับ ผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัท ฯเป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เมื่อผลวีซําผํานแล๎วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ใน

การคืนคํามัดจําทั้งหมด

5.

บริษ ัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้ง หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวนที่บริษ ัทฯ

กําหนดไว้ ( 15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัท และผู๎เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท ต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิด
จากการยกเลิกของทําน

6.

กรณีเจ็บป่วยจนไมํสามารถเดินทางได๎ซึ่งจะต๎องมีใบรับ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรับ รองบริษัท ฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป

แตํท ั้งนี้ท ํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือคําธรรม
เนียมในการมัดจําตั๋ว ในกรณีท ี่ไมํสามารถเดินทางได๎

7.

กรณีท ํานได๎ช ําระคําทัวร์หรือมัดจํามาแล๎ว ทางบริษัท ฯ คืนคําทัวร์หรือมัดจําให๎ แตํท างบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ในการหักคําใช๎จํายบางสํวนที่เกิดขึ้นจริงเป็น

กรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว หรือได๎ช ําระคําบริการในสํวนของทางเมืองนอกเชํน โรงแรม ฯลฯ ไปแล๎ว) ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ ในการหัก
เก็บ คําใช๎จํายจริงที่เกิดขึ้นแล๎วกับ ทํานเป็นกรณีไป

8.

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมือ งได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ไมํวําเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท ของสงวนสิท ธิ์ใน

การ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้ง หมด
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