ทัวร์ เวียดนาม : TOUR19267

WOW HANOI - HALONG
NINH BINH 4D3N BY FD
เวียดนามเหนือ ฮานอย-นิงบิงห์- ฮาลอง 4วัน3คืน
ล่ องเรือชมมรดกโลกอ่ าว “ฮาลองเบย์ ” อร่ อยกับอาหาร Seafood
สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”ล่ องเรือชมธรรมชาติที่ นิงบิงห์
ช้ อปปิ้ งสินค้ าพืน้ เมืองหลากหลายชนิด ถนนสาย 36
พิเศษ... ชมการแสดงระบาหุ่นกระบอกน้า!!
กำหนดกำรเดินทำง
วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ

กรุป๊ ไซส์

08-11 พ.ค. 62
11-14 พ.ค. 62*
15-18 พ.ค. 62
24-27 พ.ค. 62
08-11 มิ .ย.62
15-18 มิ .ย.62
22-25 มิ .ย.62
06-09 ก.ค.62
13-16 ก.ค.62*

15,300.15,300.- *
15,300.15,300.14,500.14,500.14,500.14,500.18,500.- *

5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1

20-23 ก.ค.62
09-12 ส.ค. 62*
17-20 ส.ค. 62
24-27 ส.ค. 62
07-10 ก.ย. 62
14-17 ก.ย. 62
21-24 ก.ย. 62

วันแรก

04.00 น.

14,500.19,300.- *
14,500.14,500.14,500.14,500.14,500.-

5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1

สนามบินดอนเมือง – ฮานอย - วัดเฉิ นก๊วก - ทะเลสาบคืนดาบ
สะพานแสงอาทิ ตย์ - วัดหงอกเซิ น - ชมระบาโชว์ห่นุ กระบอกน้า

พร้อมกันที่สนามบิ นดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาท์เตอร์สายการบิ นไทยแอร์
เอเชียประตู 2 Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้ าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.40 น. ออกเดิ นทำงสู่กรุงฮำนอย ประเทศเวียดนำม โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย เที่ ยวบิ น
ที่ FD650 (ใช้ระยะเวลำในกำรเดิ นทำงประมำณ 1.50 ชัวโมง)
่
08.30 น. เดิ นทำงถึงสนำมบิ นกรุงฮำนอย หลังผ่ำนพิ ธีตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว นำท่ ำนเดิ นทำงสู่
กรุงฮำนอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ทีต่ งั ้ อยู่ภาคเหนือ เป็ นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์
ยาวนานกว่า 2,000 ปี นาท่านเดินทางข้ามแม่น้ าแดง แม่น้ าสายลอยฟ้ าทีอ่ ยู่สูงกว่าตัวเมือง
ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนามทีอ่ อกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรังเศส
่
ปั จจุบนั ใช้เฉพาะรถไฟเท่านัน้ กรุงฮานอยในอดีตได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นเมืองหลวงทีส่ วย
ทีส่ ุดในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris” เป็ นเมืองหลวงทีไ่ ด้รบั การวางผังเมืองไว้อย่างดี มี
ทะเลสาบและแม่น้ าล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ช่อื ว่า
City of Lakes มีถนนหนทางทีร่ ม่ รืน่ ด้วยต้นไม้้ใหญ่ มีอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่
งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปั จจุบนั ฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์
ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ หเ์ มืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นคร
หลวงเก่าแก่ ซึง่ จะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็ นเมืองหลวงของประเทศ
เวีย ดนาม ซึ่ ง เมื อ งแห่ ง นี้ ย ัง คงรัก ษาความเป็ นเอกลัก ษ ณ์ ได้ อ ย่ า งเหนี ย วแน่ น ชม
สถาปั ตยกรรมแบบฝรังเศส
่
ตึก อาคารที่สาคัญต่างๆ ยังคงเป็ นการก่อสร้าง สไตล์ ฝรังเศส
่
ต้ น ไม้ส องข้า งทางอายุ ก ว่ า ร้อ ยปี ให้ ค วามร่ม รื่น และสบายตายิ่ง นั ก น าท่ า นเที่ย วชม
ทะเลสำบตะวันตก ทะเลสาบที่ใหญ่ท่สี ุดของฮานอย สักการะ วัดเฉิ นก๊วก วัดเก่าแก่ของ
ชาวพุทธทีเ่ คยรุง่ โรจน์ในอดีต วัดนี้เป็ นเกาะเล็กๆ ริมทะเลสาบ
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาทุกท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบชม วัดหงอกเซิ นวัดโบรำณ ภายใน
ประกอบด้ว ยศาลเจ้า โบราณและเต่ า สต๊ า ฟขนาดใหญ่ ซ่ึง มีค วามเชื่อ ว่ า เต่ า ตัว นี้ ค ือ เต่ า
ศักดิ ์สิทธิ ์ 1 ใน 2 ตัวทีอ่ าศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็ นเวลาช้านาน จากนัน้ ชม ทะเลสำบ

คำ่

คืนดำบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย นาท่านชม กำรแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึง่ เป็ นศิลปะ
พื้นบ้านที่มชี ่อื เสียงท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมใิ จในความเป็ น
ธรรมชาติและวิถชี าวบ้านเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกีย่ วพืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใช้
หุ่นกระบอกน้าทัง้ สิน้
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สอง

ฮานอย- จัตรุ สั บาดิ งห์– สุสานโฮจิ มินห์– ท าเนี ยบประธานาธิ บดี–
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดียเ์ สาเดียว - ฮาลอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไป จัตุ รสั บำดิ งห์ ลานกว้างที่ป ระธานาธิบดีโฮจิมนิ ห์ได้อ่ านค าประกาศ
อิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรังเศส
่
เมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็ นเมืองขึ้น
ของฝรังเศสอยู
่
่ถงึ 84 ปี นาท่านเข้าคารวะ สุสำนโฮจิ มินห์ (ปิ ดทุกวันจันทร์และศุกร์ เพื่อนา
ร่างลุงโฮ ไปอาบน้ ายาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน้ ายาของท่านโฮจิมนิ ห์นอนสงบอยู่ในโลง
แก้ว จากนัน้ นาท่านชม ทำเนี ยบประธำนำธิ บดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทัง้ หลังปั จจุบ นั เป็ น
สถานที่ รับรองแขกบ้านแขกเมือง และเดินเท้าต่อไปผ่านสวนอันร่มรื่นเขียวขจีไปด้วยต้นไม้
ใหญ่น้อยที่ ลุงโฮปลูกไว้ ไปชม บ้ำนพักลุงโฮ ทีส่ ร้างด้วยไม้ทงั ้ หลัง ยกพืน้ สูงมีใต้ถุนเหมือน
บ้านไทย สมัย ก่ อ น เป็ น ที่พ ัก ผ่ อ นและต้อ นรับ แขก ชัน้ บนเป็ น ห้อ งท างานและห้อ งนอน
จากนัน้ เดินต่อไปชม วัดเจดียเ์ สำเดียว เป็ นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตัง้ อยูบ่ นเสาต้น
เดียวปั กอยู่ในสระบัว ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคล
รวม 8 อย่าง มีต านานเล่าว่า“พระเจ้าหลีไทโตทรงพระสุบนิ เห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนัง่ อยู่
บนใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์ได้อภิเษกสมรสและได้
ให้กาเนิด ทายาทเพศชายพระองค์ตามที่ทรงสุบนิ จึงได้โปรดให้สร้างวัดนี้ ขึ้ นมาเพื่อแสดง
ความขอบคุณต่อ เจ้าแม่กวนอิม”
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองฮำลองเบย์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศ น์ สองข้างทาง ที่เป็ น
หมู่บ้านสลับ กับ ท้อ งนาที่จ ะเปลี่ย นไปตามฤดูก าล อ่ าวฮาลองย์ ในปี ค .ศ.1994 องค์ก าร
UNESSCO ประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ การเดินทางใช้เวลาเดินทางประมาณ 4
ชม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้าง
ทางและชมชมวิถชี วี ติ ความเป็ นอยูก่ ารเกษตรกรรมและนาข้าว
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
จากนัน้ อิส ระให้ทุ ก ท่ านช้อ ปปิ้ งและเลือ กซื้อ สิน ค้าที่ ตลำดฮำลอง NIGHT MARKET มี
สินค้าพื้นเมืองเวียดนามและสินค้าจากจีนให้ท่านได้เลือกหลากหลาย เหมาะสาหรับซื้อเป็ น
ของฝาก เช่น กระเป๋ าผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก เสือ้ ผ้า ผ้าพันคอ เสือ้ ยืดลายเวียดนาม ฯลฯ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สาม

เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์ - ถา้ สวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองนิ งห์บิงห์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่ ำวฮำลองเบย์ อ่ ำวฮำลอง หรือ ฮาลอง
เบย์ นัน้ ตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนามได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึง่ เคยร่อนมาลงในอ่าว
นี้เมื่อครัง้ ดึกดาบรรพ์และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มังกรร่อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความ
งดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทาให้ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ
จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทไ่ี ด้แต่งแต้มด้วย
เกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ
ที่ม ีรูปร่างแปลกตา ลัก ษณะทัว่ ไปของอ่ าวฮาลองนัน้ ประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้ อ ย
จานวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อ ที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็ นส่ว นหนึ่งของอ่ าว
ตังเกี๋ย ของทะเลจีน ใต้ น าท่ านเข้าชม ถ ำ้ สวรรค์ ชมหิน งอกหิน ย้อ ยต่ างๆภายในถ้ า ที่
ประดับ ตกแต่ งด้ว ยแสงสีส วยงาม หิน แต่ ล ะก้อ นจะมีล ัก ษณะคล้ายกับ สัต ว์ต ามแต่ ท่ า น
จินตนาการ
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ (บนเรือ)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนิ งห์บิงห์ เมืองเก่าแก่ทม่ี คี วามโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพน้ื ทีช่ ุ่มน้ าใน
อาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน" หรือ ฮาลองบก เป็ นเมืองที่
มีภูมทิ ศั น์แปลกตา ทัง้ เทือกเขา เนินเขาหินปูน ทีร่ าบต่ า และนาข้าว เป็ นเมืองทีถ่ ูกล้อมรอบ
ด้วยยอดเขา ๙๙ ยอด จึงถือกันว่าเป็ นเมืองศักดิ ์สิทธิ ์ ถ้าฮาลองเบย์ลอื ชื่อด้วยภูมทิ ศั น์อนั โดด
เด่นด้วยภูเขาหินขนาดใหญ่ลอ้ มรอบด้วยทะเล นิงห์บงิ ห์กโ็ ดดเด่นไม้แพ้กนั เนื่องด้วยภูเขา
หินขนาดใหญ่นนั ้ โอบล้อมนาข้าวในน้า เป็ นทัศนียภาพทีเ่ ปลีย่ นไปตามฤดูกาลทานาซึง่ หาชม
ที่ไ หนไม่ไ ด้ง่า ยนัก จากนัน้ น าท่ านชม วัด ดิน ห์ และวัด เลอ ทัง้ สองวัด อยู่ในบริเวณเขต
เดียวกันมีประวัตศิ าสตร์มากกว่า 1,000 ปี ท่านจะได้พบกับสถาปั ตยกรรมในการสร้างวัดของ
เวียดนามแท้ๆ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมงลง
่
มาทางใต้
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สี่
เช้า

เมืองนิ งห์บิงห์ - นิ งห์บิงห์ - ล่องเรือพายฮาลองบก – ถา้ ตาก๊อก
ฮานอย-ถนน 36 สาย -ท่าอากาศยานนอยไบ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนิ งบิ งห์ เพื่อ ล่องเรือพำย ซึ่งคนพายจะพายด้วยเท้า อันเป็ นสิง่
มหัศจรรย์อกี หนึ่งอย่างในประเทศเวียดนาม นาท่านล่องเรือไปตามคลอง ซึง่ สองข้างทางโอบ
ล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อนั งดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหว่างทาง
นาชม ถำ้ ตำก๊อก ซึ่งเป็ นถ้าที่มหี นิ งอกหินย้อยอันน่ ามหัศจรรย์ซ่อนตัวอยู่ในความลึกของ

เทือ กเขา ภู เขาและทะเลเป็ น อัน หนึ่ งอัน เดี ยวกัน ท าให้ท่ีน่ี มภี ู ม ิป ระเทศที่งดงามราวกับ
ภาพวาด
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮำนอย เส้นทางเดิม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) อิสระ
ให้ท่านเลือกซือ้ สินค้าบนถนน 36 สำย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทัง้ ของทีร่ ะลึก ของ
กิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋ าก๊อปปี้ ย่หี ้อต่างๆ
เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพ
18.00น. นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ น ท่ำอำกำศยำนนอยไบ
20.50 น. ออกเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นไทยแอร์เอเชียเที่ยวบิ นที่ FD645
22.40 น. เดิ นทำงถึงท่ำอำกำศยำนสนามบิ นดอนเมือง โดยสวัสดิ ภำพ
..............................................................................................................................................

กำหนดกำรเดินทำง
วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ

กรุป๊ ไซส์

08-11 พ.ค. 62
11-14 พ.ค. 62*
15-18 พ.ค. 62
24-27 พ.ค. 62
08-11 มิ .ย.62
15-18 มิ .ย.62
22-25 มิ .ย.62
06-09 ก.ค.62
13-16 ก.ค.62*
20-23 ก.ค.62
09-12 ส.ค. 62*
17-20 ส.ค. 62
24-27 ส.ค. 62
07-10 ก.ย. 62
14-17 ก.ย. 62
21-24 ก.ย. 62

15,300.15,300.- *
15,300.15,300.14,500.14,500.14,500.14,500.18,500.- *
14,500.19,300.- *
14,500.14,500.14,500.14,500.14,500.-

5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 900
บาท /ทริป/ต่อท่าน รบกวนชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

หมำยเหตุ
1. กำรเดิ น ทำงในแต่ ละครัง้ จะต้ อ งมี ผ้โู ดยสำรจำนวน 25 ท่ ำนขึ้ น ไป ถ้ ำผู้โดยสำรไม่ ค รบ
จำนวนดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. รำคำนี้ เป็ นรำคำโปรโมชันต้
่ องจองภำยใน 14 พ.ค. 2561
3. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ ละ
ประเทศ หำกไม่ได้รบั กำรอนุญำติ ให้ เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทำงบริ ษัทขอสงวน
สิ ทธิ์ ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
4. ไม่มีรำคำสำหรับเด็ก

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท
ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี และผู้ใหญ่ อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 มีนำคม 2562 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับ
ท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น : กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000 บำท และชำระส่วนที่เหลือก่อนกำร
เดิ นทำง 21 วันทำกำร

กำรยกเลิ ก : ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมด

หมำยเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพอากาศ
การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน /
การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อ ง และความประพฤติส่ อไปในทางเสื่อ มเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือ่ ทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุทา
ให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่รบั ผิดชอบ
ต่อค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ

เมื่อท่ านได้ ทาการจอง ทัวร์ เวียดนาม กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่ านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

