
 
 

        

 
 

➢ ชมนาข้ันบันไดใหญ่ที่สุดในโลก , ชอ้ปป้ิงตลาดดังฮานอย ตลาด 36 สาย 

➢ เช็คอินแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่ 

➢ พิเศษ น าท่านไปชมสะพานแกว้เมฆมังกรฟ้า 

➢ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ตน์านาชาติ SEN / หมอ้ไฟปลาแซลมอน 

➢ ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

➢ พักที่ ซาปา 2 คืน / ฮานอย 1 คืน / พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน 



 
 

 

 

ก าหนดวันที่เดินทาง : พฤศจิกายน 2565 

วันแรก ดอนเมือง - ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  - โบสถ์หินท่ีเก่าแก่ – ตลาดไนตเ์มืองซาปา 

04.20 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ( FD ) เจา้หน้าที่บริษัทฯคอยใหก้าร

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

06.40 น.      ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยเท่ียวบินท่ี FD642 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินฮานอย  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  

น าท่านเดินทางขึ้ นเหนือมุ่งหน้าสู่  เมืองซาปา ซ่ึงตั้งอยู่ทาง

ภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขต

จังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน ้าทะเล

ถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่ง

ปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่ส าคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็น

ดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุด

ในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ ถูกพัฒนาขึ้ นเป็นเมืองตาก

อากาศของชาวฝรัง่เศส...สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่ง เศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ)  จ าลอง

ไฮไลท์ ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวม ไว้ให ้ท่ านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้ วยภู เข า 

นอกจากนี้ ยังมีเคร่ืองดื่มจ าหน่ายให ้ท่านได้พักดื่มเคร่ืองดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ 

พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติก (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

พาคณะชม โบสถ์หิน  The Ancient Stone Church เป็นโบสถ์

ฝรั่ง เศสที่ส ร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม 

ด้วยวัสดุอิฐสีน ้าตาลแดง ที่นี่จะนิยมถ่ ายภาพตอนกลางคืนที่ มี

การเปิดไฟสีส่องสว่าง จะได้บรรยากาศสวยงาม น าท่านช้อปป้ิงที่ 

ตลาดไนต์เมืองซาปา มีสินค้าใหท้่านเลือกช้อปป้ิงมากมาย ไม่

ว่าจะเป็นสินค้าพื้ นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่าน 



 
 

 

 

สามารถช้อปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  (2) 

น าท่านเขา้สู่ที่พัก AZURE , SAPA CHARM , SAPAHIGHLAND ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสอง สะพานมังกรเมฆ – หมู่บา้น Cat Cat 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (3) 

จากนั้นน าท่านไป สะพานมังกรเมฆ ตั้งอยู่ที่ภูมิภาค

เวียดนามเหนือ ติดประเทศจีน ที่เมือง "ซาปา" เมือง

ที่เคยมีหิมะตกที่เคยเป็นข่าวในวงการท่องเที่ยวเม่ือง

หลายปีก่อน สะพานแก้วมังกรเมฆนี้ ห่างจากตัวเมือง

ประมาณ 18 Km กับระดับความสูงจากพื้ นด้านล่าง 

300 เมตรและสูงจากระดับน ้าทะเลถึง 2,200 เมตร 

ทางขึ้ นจะให ้ผู้เข้ าชมมาจากทางลิฟต์ แก้วขึ้ นไปสู่

ระเบียงด้านบนและต้องใช้ถุงผ้าใส่ทับรองเท้าอีกทีเพื่อ

เดินในทางเดินกระจกทอดยาวไปจนถึงระเบียงชมวิวแก้วกับวิ ว 360 องศาท่ามกลางเมฆหมอกและ

ธรรมชาติป่าเขียวขจีของเมืองซาปา สวยงามเหนือค าบรรยายจริงๆ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4) 

จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านกั ต๊กั ต๊ (Cat Cat Village)  หมู่

บ้านกั๊ตกั๊ตเป็นหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้

และเป็นที่ รู้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยชาวม้งด า 

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตเป็นสถานที่ที่ เหมาะส าหรับทุกคนที่ต้องการ

ประสบการณ์การเดินเขา รวมถึงสัมผัสวิถีชีวิตในพื้ นที่ภูเขาด้วย

และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนท้องถิ่น หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

ล้อมรอบด้วยนาข้าวขั้นบันไดบนหุบเขาที่สวยงาม, เนินเขาที่

เขียวขจี และน ้าตกที่สวยงาม ท าใหน้ักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามของซาปา 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษหมอ้ไฟปลาแซลมอน  (5) 

น าท่านเขา้สู่ที่พัก AZURE , SAPA CHARM , SAPAHIGHLAND ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – เจดียเ์สาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6) 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ฮานอย ใช้เวลาประมาณ 5 ชม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) บุฟเฟ่ตน์านาชาติ  SEN 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่  สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิ

มินห์ (ชมดา้นนอก) อยู่ที่  จัตุรัสบาดิงห์  ใจกลางกรุง

ฮานอยเป็นสถานที่เก็บศพภายในบรรจุศพอาบน ้ายา

ของโฮจิมินห์นอนส งบอยู่ในโลง จากนั้นน าท่านไป 

ทะเลสาบคืนดาบ มีทะเลสาบน ้าสีเขียวอยู่ที่ใจกลาง

เมืองฮานอย (Hanoi) ทะเลสาบน ้าจืดแห่งนี้ ช่ือฮว่าน

เกี๋ยม (Hoan Kiem) แปลว่า ทะเลสาบคืนดาบ มี 



 
 

 

 

ต านานเล่าต่อกันมาว่า ในศตวรรษที่ 15 จักรพรรดิจักรพรรดิเล เหล่ย (Le Loi) ได้รับดาบวิเศษจาก

สวรรค์และใช้ดาบนั้นต่อสู้กับกองทัพจีนจนได้รับเอกราช หลังจากนั้น วันหนึ่ง จักรพรรดิได้ลงเรือล่องไป

ในทะเลสาบพร้อมกับดาบ มีเต่ายักษ์ขึ้ นมารับดาบวิเศษแล้วด าลงสู่ใต้น ้าหายไป จึงเป็นที่มาของช่ือ

ทะเลสาบกลางเมืองฮานอย จากนั้นให ้ท่านได้ อิสระช้อปป้ิง ถนนสาย 36 street แหล่งช้อปป้ิงของ

ฮานอย  มีต้นไม้ปกคลุมสองฝั่งถนน สาเหตุที่ ช่ือถนน 36 มาจาก 36 อาชีพที่ท าการค้าขายบนถนนแห่ง

นี้  ตั้งแต่อดีตอย่างงานด้านหัตถกรรมสอดคล้องกับช่ือถนนแต่บะเส้น ในอดีตอย่าง เคร่ืองเงิน ผ้าไหม บน

ถนนแห่ง แต่ปัจจุบันมากกว่า 36 ไปแล้ว ที่นี้ จะเป็นแหล่ง Shopping มีสินค้าเกือบทุกชนิด ร้านขายชุด

กีฬามีทุกแบรนด์เพราะที่นี้ เป็นแหล่งผลิตใหห้ลาย ๆ แบรนด์ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (8) 

น าท่านเขา้สู่ที่พัก LONDON HOTEL , THE LIGHT HOTEL , ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันท่ีส่ี  ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย - ดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 จากนั้ นน าท่าน เดินท างสู่ นิ งห์ บิง ก์  ตามก๊ก  ( Tam Coc) 

หมายถึงถ ้าสามถ ้า ตามต านานกล่าวว่าถ ้านี้ ถูกบรรจงสร้างโดย 

สายลมและกระแสน ้า เ ม่ือคร้ังน ้าทะเลยังท่วมถึง ซ่ึงยังคงมีรอย

คราบน ้าปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น ้า Hoang 

Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขา

สองฝั่งแม่น ้าซ่ึง มีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามต านาน

กล่าวว่าถ ้านี้ ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน ้า เม่ื  อคร้ัง

น ้าทะเลยังท่วมถึง ซ่ึงยังคงมีรอยคราบน ้าปรา  กฎเป็นหลักฐาน 

ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน 

กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่าน

ท้องน ้า สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ 

ชาวนา ใหเ้ห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อย

ใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

จากนั้นน าท่านไป วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่

อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของ

เมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มร่ืน 

และบรรยากาศดี จึงเป็นที่ นิยมของนักท่องเที่ยวทั้ งที่ ช่ืนชม

ความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  จากภาพมุมสูงของ

สถานที่ตั้ง  ที่นี่เหมือนตั้งอยู่บนเกาะที่ย่ืนลงไปในทะเลสาบ แต่มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงที่ สิ่งปลูกสร้างมี

การวางผังเป็นอย่างดี ใช้สีสันที่กลมกลืนในโทนสีเหลือง น ้าตาล ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ใหญ่ที่โอบล้อมอยู่ 

ในมุมถ่ายภาพจากอีกฝั่งหนึ่ง จะเห็นสิ่งปลูกสร้างสไตล์จีน และเจดีย์หลายช้ันโดดเด่น มีภาพที่สะท้อนลง

สู่ผืนน ้า เป็นภูมิทัศน์ที่งดงามทั้งยามกลางวันและยามค า่คืนที่มีการเปิดไฟส่องสว่าง 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮานอย เตรียมตวัเดินทางสู่กรงุเทพฯ 

 

 



 
 

 

 

20.50 น. เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยเท่ียวบินท่ี FD645 

22.40 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการท่องเท่ียวนี้ อาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันไดต้ามความเหมาะสม  

ท้ังนี้ ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจั้ดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ** 

 

อัตราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 
หัวหน้าทัวรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้ันทัศนาจร (เคร่ืองเหมาล าต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 

✓ ค่าสัมภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเคร่ือง 7กก. 

✓ ค่าที่พักตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักหอ้งเดี่ยว)  

✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามันเช้ือเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรับ-ส่งน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ หัวหน้าทัวร์ที่ช านาญเส้นทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในหอ้งพัก , รวมถึง 

วันท่ีเดินทาง 
หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน 
พักเดี่ยว 

พฤศจิกายน 2565 

วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2565 14,899.- 3,900.- 

วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2565 14,899.- 3,900.- 

ธันวาคม 2565 

วันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 14,899.- 3,900.- 

วันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 16,899.- 3,900.- 



 
 

 

 

 

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 700 บาท ขึ้ นอยู่กับอัตรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%   

 คา่ทิปไกด์ทอ้งถ่ินและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 

 

หมายเหตุ  

 เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

 ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ

ว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น 

 ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้ น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง 

เง่ือนไขในการจอง 

• ช าระมัดจ าในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนที่เหลือช าระทั้งหมดอย่าง

น้อย 25 วันก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์

ทั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 
 

เง่ือนไขในการจอง 

• ช าระมัดจ าในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนที่เหลือช าระทั้งหมดอย่าง

นอ้ย 25 วันก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที่ เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์

ทั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 
 

หมายเหตุ  

➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

➢ ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษทัฯจะถือ

ว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น 

➢ ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้ น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 

หากไม่ไดร่้วมบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์

ไม่สามารถคืนเงินได ้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 

 



 
 

 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ินในกรณีดังต่อไปนี้  

 หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อจลาจล , การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจา้หน้าที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว

นกัท่องเที่ยวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตั ๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อน

วันเดินทางหรือคืนเงินได้ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 


