ทัวร์ เวียดนาม : TOUR5974

เวียดนามเหนื อ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4วัน 3
คืน
โดยสำยกำรบิ
น กำต้ ำร์ แอร์ เวย์ (QR)

ล่ องเรื ออ่ ำวฮำลองเบย์ มรดกโลกทำงธรรมชำติ ชมถำ้ เทียนกุง (ถำ้ นำงฟ้ ำ)
ล่ องเรื อฮำลองบก (นิงบิงห์ ) ชมถำ้ ตำมก๊ ก
ชมกำรแสดงหุ่นกระบอกนำ้ ศิลปะกำรแสดงพืน้ บ้ ำนของชำวเวียดนำม
ช้ อปปิ ้ งสินค้ ำพืน้ เมือง ของที่ระลึก ที่ตลำดกลำงคืน ฮำลองเบย์ และถนน 36 สำย
เมนูพเิ ศษ ทำนอำหำรทะเลสดๆ พร้ อมชิมไวน์ Dalat บนเรื อ

กำหนดกำรเดินทำง :

วันแรก

กรุงเทพฯ – ฮานอย – การแสดงหุ่นกระบอกนา้

11.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ อำคำรผู้ โดยสำร ชัน้ 4

(/-/-D)

ประตู 8 เคำน์ เตอร์ Qเคำน์ เตอร์ สำยกำรบิ น กำต้ ำร์ แอร์ เวย์ (QR)
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
13.55 น.

เหิรฟ้ ำสู่ กรุ งฮำนอย โดยสำยกำรบินกำต้ ำร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834
สะดวกสบำยกับสำยกำรบิน ระดับ 5 ดำว มีทีวีส่วนตัวทุกที่น่ ัง (ท่ ำนสำมำรถเลือกบริกำรดูหนัง,
ฟั งเพลง,เล่ นเกมส์ ) (บริการอาหารและเครื่ องดืม่ บนเครื่ อง / ใช้ เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง )

15.45 น.

ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮำนอย เป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
นาท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกนำ้ ศิลปกรรมประจาชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวี ยดนามและมีแห่ง
เดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน ้าผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่ อง
ดนตรี เวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นาเสนอเรื่ องราวในชีวิตประจาวัน ประเพณี วัฒ นธรรม
ของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย

ค่ำ

 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (มือ้ ที่1)
ที่พัก  Sunny Hotel (3 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

วันทีส่ อง

ฮานอย - นิงบิงห์ – ล่องเรื อชมถา้ ตามก๊ก – ฮาลอง – ช้ อปปิ้ งตลาดกลางคืนฮาลอง

เช้ ำ

 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม (มือ้ ที่2)

(B-L-D)

นาท่านเดินทางสู่นิงบิงห์ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
ในอดีตกาลย้ อนหลังจากนี ้พันกว่าปี โดยระหว่างปี พ.ศ. 1511 ถึง
พ.ศ. 1552 (รวม 41 ปี ด้วยกัน) เมืองนิ งบิงห์ เคยเป็ นเมืองหลวง
ของเวียดนาม ชื่อเดิม คือ อ.ฮวาลื อ และมี ชื่อเรี ยกว่า “กรุ ง ฮวา
ลื อ” จนถึงปี พ.ศ.1552 จึงได้ ย้ายเมื องหลวงไปตัง้ ที่ ก รุ งฮานอย
โดยมีชื่อเรี ยกว่า กรุงมังกรเหิรฟ้า นัน่ เอง นาท่าน ตำมก ก (Tam
Coc ) หมายถึงถ ้าสามถ ้า ลงเรื อพายล องตามแม่น ้าHoang Long ในช่วงแรกของการเดินทาง ท่านจะได
ชมทัศนียภาพ ภูเขาสอง ฝั่ งแม่น ้าซึ่งมีความ ยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามตานาน กล่าวว่าถา้ นี ้
ถูกบรรจงสร้ างโดยสายลมและกระแสน ้าเมื่อครัง้ น ้าทะเล ท้ วม ถึง ถึงซึ่งยังคงมีรอยคราบน ้าปรากฏเป็ น
หลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรี ยบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรื ออ่าวฮาลอง
เบย์ เพลิดเพลินกับการนัง่ เรื อกระจาด ล องเรื่ อผ่านท้ องน ้า สองข้ างทางเป็ นทุ่งข้ าว ยามฤดูเก็บเกี่ยว

ก็จะมีชาวไร ชาวนา ให้ เห็น อย่าเพลิดเพลิน ตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้ อยใหญ่สลับซับซ้ อนราว
กับภาพสามมิติ
กลำงวัน

 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มือ้ ที่3)
นาท่านเดินทางสู่ เมื องฮำลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตังอยู
้ ่ในจังหวัดกว่างนิงห์ ซึ่ง จังหวัดนีจ้ ะมี
พรมแดนร่ ว มกับ จี น ทางทิ ศ เหนื อ ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ ช ปรั บ อากาศ ระยะทาง
ประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ ท่านสัมผัสบรรยากาศข้ างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่การเกษตรกรรมและนา
ข้ าวเขียวขจี

ค่ำ

 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (มือ้ ที่4)
นำท่ ำนชมวิถีชีวิตตอนกลำงคืนในย่ ำนตลำดกลำงคืน ซึ่งมีกำรเปิ ดร้ ำนจำหน่ ำยสินค้ ำพืน้ เมือง
และของที่ระลึกที่น่ำสนใจ ที่พัก  Vanhai Hotel ( 3 ดำว ) หรือเทียบเท่ ำ

วันทีส่ าม ฮาลอง– ล่องเรื ออ่าวฮาลอง – ถา้ เทียนกุง – หมู่บ้านชาวประมง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ ช้ อปปิ้ ง 36 สาย
(B-L-D)
เช้ ำ

 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม (มือ้ ที่5)
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรื อเพื่ อ ล่ อ งเรื อ ณ อ่ ำ วฮำลอง หมายถึงอ่าวที่
มังกรโบราณเคยมาร่อนลงในอ่าวนี ้เมืองครัง้ ดึกดาบรรพ์ เชิญท่านสัมผัส
จากความงดงามและสมบูรณ์ ข องอ่าวฮาลองจนท าให้ ไ ด้ รับ การขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้ เมื่ อปี พ.ศ.
2537 สัม ผัส ความมหัศจรรย์ ของธรรมชาติ ที่ ได้ แต่งแต้ ม ด้ วยเกาะหิน ปูนรู ป ร่ างแปลกตานับพัน เกาะ
สลับซับซ้ อนเรี ยงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่ างแปลกตา ลักษณะทัว่ ไปของอ่าวฮาลอง
นันประกอบไปด้
้
วยเกาะเล็ก เกาะน้ อยจานวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื ้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นาท่านชม ถำ้ เทียนกุง ชมหินงอกหินย้ อยต่างๆภายในถ ้า ที่
ประดับตกแต่งด้ วยแสง สีสวยงาม หินแต่ละก้ อนจะมีลกั ษณะคล้ ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ ชม
กระชังปลา ของชาวประมงโดยจะสร้ างแพและกะชังไว้ สาหรับเลี ้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยว
สามารถเลือกซื ้ออาหารทะเลสดๆได้ จากที่นี่

กลำงวัน

 บริ ก ำรอำหำรกลำงวั น บนเรื อ (อำหำรซี ฟู๊ ด) (มื อ้ ที่ 6 )
ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง
กลั บ ขึ น้ ฝั่ ง น าท่านเดิน ทางสู่ตัว เมื อ งฮำนอย (ใช้ เวลาเดิน ทาง
ประมาณ 4 ชม.) มี ค วามหมายว่า “เมื อ งที่ มี แ ม่ น า้ ไหลผ่ า น” ซึ่ ง

หมายถึงแม่น ้าแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตังอยู
้ ท่ างเหนือของ
ประเทศ มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,000 ปี ชม ทะเลสำบคืนดำบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
ทะเลสาบแห่ง นี ม้ ี ต านานกล่า วว่า ในสมัย ที่ เวี ย ดนามท าสงครามสู้รบกับ ประเทศจี น กษั ต ริ ย์ แ ห่ ง
เวียดนามได้ สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ยงั ไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้ สกั ที ทาให้ เกิดความท้ อแท้
พระทัย เมื่อได้ มาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่งนี ้ ได้ มีเต่าขนาดใหญ่ตวั หนึ่งได้ คาบดาบวิเศษมาให้ พระองค์ เพื่อ
ทาสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้ รับดาบมานัน้ พระองค์ได้ กลับไปทาสงครามอีกครัง้ และ
ได้ รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาให้ บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็ จศึกสงครามแล้ ว พระองค์ได้ นาดาบมาคืน
ณ ทะเลสาบแห่งนี ้ นาท่านข้ าม สะพำนแสงอำทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชมวัด หง๊ อกเซิน วัด
โบราณ ภายในประกอบด้ วย ศาลเจ้ าโบราณ และ เต่าสต๊ าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี ้คือเต่าศักดิส์ ิทธิ์ 1
ใน 2 ตัวที่ อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี ม้ าเป็ นเวลาช้ านาน จากนัน้ นาท่านเลือกซือ้ ของฝากและของที่ ระลึก
บริเวณ ถนนสำมสิบหกสำย ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมือง โดยถนนแต่ละสายจะขายของแตกต่างกัน แยกประเภท
ได้ ชดั เจน สามารถเดินซื ้อกันได้ อย่างจุใจ ร้ านเหล่านี จ้ ะมีทงร้
ั ้ านของรัฐบาลและร้ านของชาวบ้ าน สมควร
แก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
ค่ำ

 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (มือ้ ที่7)
ที่พัก  Sunny Hotel ( 3 ดำว ) หรือเทียบเท่ ำ

วันทีส่ ี่

ฮานอย – สุ สานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม - กรุงเทพ

เช้ ำ

 บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม (มือ้ ที่8)

(B-L-)

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่จตุรัสบำดิงห์ บนถนนเดียนเบียนฟู ณ จัตรุ ัสแห่งนี ้เป็ นสถานที่ที่โฮจิมินห์ได้ อ่าน
คาประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้ นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2
กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็ นเมืองขึน้ ของฝรั่งเศสอยู่
ถึง 48 ปี ที่ ตงั ้ ของอาคารที่ โดดเด่น สง่างาม คือ สุ สำนโฮจิ
มินห์ ภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจิ มินห์ นอนสงบอยู่ใน
โลงแก้ วในห้ องปรับอากาศที่ขดั ต่อความประสงค์ของท่านที่
ต้ อ งการให้ เผาศพ (สุส านประธานาธิ บ ดี โฮจิ มิ น ห์ จะปิ ด
บริ ก ารทุ ก วัน จัน ทร์ และศุก ร์ ข องสัป ดาห์ แ ละจะปิ ดบริ ก ารเพื่ อ อาบน า้ ยาศพ ช่ ว งเดื อ นกั น ยายนพฤศจิกายนของทุกปี ไม่สามารถเข้ าชมภายในสุสานได้ ) นักท่องเที่ยวจะเดินเรี ยงแถวเข้ าคิวอย่างเงียบ
สงบและสารวม เข้ าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ ามนากล้ องถ่ายรูป กระเป๋ าสะพาย หรื อกระเป๋ าถือ

เข้ าไปโดยเด็ดขาด จากนันน
้ าท่านชมทำเนียบประธำนำธิบดี ปั จจุบนั ใช้ เป็ นที่รับรองแขกบ้ านแขกเมือง
ทาด้ วยสีเหลืองทัง้ หลัง มี ทหารเฝ้าห้ ามเข้ าไปใกล้ แต่มี เชือกกัน้ ให้ ถ่ายรู ปได้ ในระยะไกล และต่อด้ วย
บ้ ำนพักของโฮจิมินห์ ที่เคยพานักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้ านพักสร้ างด้ วยไม้ ทงหลั
ั ้ ง จากนันน
้ า
ท่านชมวัดเจดีย์เสำเดียว ใช้ เวลาเดินเท้ าเพียง 3 นาทีก็ถึงที่วดั แห่งนี ้ เรี ยกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้ างด้ วย
ไม้ ทัง้ หลัง เป็ น ศาลาเก๋ง จี น หลัง เดีย วขนาดเล็ ก ตัง้ อยู่บ นต้ น เสาเดีย วปั ก อยู่ในสระบั วขนาดกลางรู ป
สี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรู ปเจ้ าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถื อของมงคลรวม 8
อย่าง จากนัน้ ถัดไปอีกเล็กน้ อยนาท่านชมพิพิธภัณ ฑ์ โฮจิมินห์ (ปิ ดทาการวันจันทร์ และวันศุกร์ ) ที่จัด
แสดงชีวประวัติของโฮจิมินห์ ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีและชาติพั นธุ์วิทยาได้ เป็ นอย่างดี จึงทาให้
น่าสนใจมาก
กลำงวัน

 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มือ้ ที่9) พิเศษ SEN BUFFET
นาท่านชม วิหำรวรรณกรรม วัดโบราณ ที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานนับร้ อยปี เป็ นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกและเป็ นสถานที่ใช้ สอบจองหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัด ประกอบด้ วยป้ายหินประกาศรายชื่อ
ผู้ส อบผ่านเป็ นจองหงวน และมี ศาลเทพเจ้ าขงจื อ้ และสานุศิษย์ ปั จ จุบันเป็ น วัดที่ นักเรี ยนนักศึกษา
เวียดนามมาขอพรในการสอบ

17.20 น.

เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน กาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 835
สะดวกสบำยกับสำยกำรบิน ระดับ 5 ดำว มีทีวีส่วนตัวทุกที่น่ ัง (ท่ ำนสำมำรถเลือก บริกำรดูหนัง,
ฟั งเพลง,เล่ นเกมส์ ) ( บริการอาหารและเครื่ องดืม่ บนเครื่ อง / ใช้ เวลาบิน 2 ชั่วโมง )

19.20 น.

ถึงท่ ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภ์ าพ...พร้ อมความประทับใจ

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

ข้ อควรควรทรำบ : สำหรั บท่ ำนที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำ
สอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยก่ อนทำกำรออก ตั๋วเนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรั บเปลี่ยนไฟล์ หรื อ
เวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ

อัตรำค่ ำบริกำร

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องคู่

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักรวมกับผูใ้ หญ่
มีเตียง+2 ผู้ใหญ่ ไม่ มีเตียง+2 ผู้ใหญ่

พั
ก
เดี่ยว

31ธันวาคม 59 - 3 มกราคม 60

16,900 บาท

16,900 บาท

15,900 บาท

4,000 บาท

19-22 มกราคม 2560

13,900

13,900

12,900

3,500

23-26 กุมภาพันธ์ 2560

13,900

13,900

12,900

3,500

02-05 มีนาคม 2560

13,900

13,900

12,900

3,500

16-19 มีนาคม 2560

13,900

13,900

12,900

3,500

23-26 มีนาคม 2560

13,900

13,900

12,900

3,500

06-09 เมษายน 2560 วันจักรี

14,900

14,900

13,900

3,500

***วันปี ใหม่ ****
QR 834 13.55-15.45/QR 835 17.20-19.20

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุงเทพ ฯ – ฮานอย – กรุงเทพฯ // • ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง // • ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืน (พักห้ องละ 2
ท่าน) // • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ ในรายการ // • ค่าพาหนะที่ใช้ ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ // • ค่าประกัน
อุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทังนี
้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กับบริ ษัทประกัน// • ค่า
มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นนาเที่ยว (พูดไทย) // • ค่านา้ หนักสัม ภาระขึน้ เครื่ องคนละ 20 กิโลกรัม // • ค่ามัคคุเทศก์ ไทยนาเที่ยว
ตลอดการเดินทาง //
ค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
+ ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้ าทัวร์ )
+ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ,ซักรี ด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
-ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
กำรสำรองที่น่ ัง
1.ส่งหนังสือเดินทาง และวางเงินมัดจาท่านละ 6,500 บาท
2.ส่วนที่เหลือทังหมดช
้
าระก่อนเดินทางอย่างน้ อย 10 วัน

เอกสำรเดินทำง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้ าว่าง ๆ สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วัน
หมำยเหตุ
1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่ กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 20 ท่าน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
6. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กันและบางโรงแรมอาจจะ
ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
7. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
*** ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ
จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น ***

***ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ ำงถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจแล้ วจึงวำงมัดจำเพื่อประโยชน์
ของท่ ำนเอง***

เมื่อท่ ำนได้ ทำกำรจอง ทัวร์ เวียดนำม กับ ไทยฟลำย ทรำเวล จำกัด จำกนัน้ เจ้ ำหน้ ำที่จะติดต่ อกลับ เพื่อแจ้ ง
รำยละเอียดกำรชำระเงินโทร 02-713-8992 ท่ ำนสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรจองได้ ตลอดเวลำทำกำรค่ ะ

เมื่อ

