
 
 

 

เวยีดนามใต ้โฮจมินิห-์มยุเน-่ดาลทั 4 วนั 3 คนื 
โปรแกรมคณุภาพ น ัง่รถไมเ่หนือ่ย เขา้เมอืงโฮจมินิห-์ออกเมอืงดาลทั 

อาหารหลากหลายครบทกุมือ้ พเิศษ พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 

ฟร ี!!! รวมราคาน ัง่รถจีฟ๊ ตะลยุทะเลทรายขาว 
แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บได ้จขุองไดเ้ยอะ + หมวก 

 
 
 
 



 
 

 

หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั

ในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1  กรุงเทพ (สวุรรณภูม)ิ โฮจมินิห-์เช็คอนิ Café Apartment-ตลาดเบนถนั 
                ลอ่งเรอืรบัประทานอาหารเย็นแมน่ า้ไซง่อ่น 

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

 

 
 

11.45 น. ออกเดินทางสู่เมอืงโฮจมินิห  ์ ประเทศเวยีดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ 
VJ8032 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

  อ านวยความสะดวก 

13.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงโฮจมินิห ์หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสูต่ัว
เมอืง โฮจมินิหเ์ป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิหลักของประเทศเวยีดนาม  

 
กลางวนั รบัประทานอาหารขนมปงั(บ ัน๋หมี)่ ขนมปังเวยีดนามทีไ่ดร้ับอทิธพิลมาจากประเทศฝรั่งเศส 

หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 
 

จากนัน้น าทา่นแวะถา่ยรปูเช็คอนิ Café Apartment ซึง่เป็นจดุเช็คอนิยอดนยิมสดุฮติ จากนัน้

น าท่านชอ้ปป้ิงเลือกซื้อของฝากสนิคา้พื้นเมือง รองเทา้ กระเป๋า เสื้อผา้ และอาหารอื่นๆ
มากมาย ณ ตลาดเบนถนั  

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อ่น ชมบรรยากาศสองฟาก
ฝ่ังยามค ่าคนืของเมอืงโฮจมินิห์ซติี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกับวงดนตรพีืน้เมอืงทบีรรเลงเพลง
อยา่งสนุกสนาน 

พักที ่Liberty Hotel, Hochiminh City หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที2่ โฮจมินิห-์โบสถน์อรท์เทรอดาม-ไปรษณียก์ลาง-ฟานเทยีต           
ทะเลทรายมยุเน ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถห์ลังคาสงูทีส่รา้งในสมัยทีเ่วยีดนามยังอยู่ในอาณา

นิคมของฝรั่งเศส โดยสรา้งเพือ่ใหเ้ป็นโบสถป์ระจ าเมอืงไซง่่อนและไดส้รา้งตามตน้แบบของ
ประเทศฝรั่งเศสน าท่าน ชม ไปรษณียก์ลาง ซึ่งถูกสรา้งขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา ชม
อนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิม ินห์ ตั ้งอยู่ด า้นหนา้ศาลากลาง  ก่อสรา้งดว้ย 

สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศสู ่เมอืงมุยเน่ เมอืง
ชายหาดรมิทะเล  

 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟานเทยีต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวทีม่ี
ความสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหว่างการเดนิทางผ่านชมธรรมชาติ

และวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม น าทา่นสมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมยุเน ่ทีอ่บ
อวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค ่า

คนื น าทา่นชม ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกันของทรายสชีมพแูดงจนเป็นลานทราย
กวา้งที่มีชือ่เสยีงของเมืองมุยเน่ แลว้น าท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ล าธาร 
FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกวา่ 20เมตร เปิดใหเ้ห็น

ชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน าท่านสู ่ทะเลทราย
ขาว กองเนนิภเูขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญส่ดุสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพยีงผนื

ทรายและทอ้งฟ้าเทา่นัน้ ไมไ่กลกันมแีหลง่น ้าจดื (โอเอซสิ) ส าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วใชพั้กผอ่น 
ถ่ายรูป และชมววิ ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลายไม่วา่จะเป็น เชา่รถจี๊ ป หรอื

รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรอืสนุกสนานกับการเล่นแซนดด์ูนลืน่ไถลจากจากเนินทรายสงูกวา่ 

40 เมตร (รวมคา่รถจิป๊ โดยสารได ้5-6 ทา่น/1คนั) 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 

พกัที ่Peace Resort, Muine หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

วนัที ่3 ฟานเทยีต-ดาลทั-น า้ตกดาทนัลา-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-บา้นเพีย้น                      
ตลาดกลางคนื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดาลทั เมืองตากอากาศที่มชี ือ่เสยีงอันและโรแมนตคิที่สุดและของ
เวียดนามเนื่องจากตัง้อยู่บนที่สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็น

สบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทัง้ในฤดรูอ้น อุณหภมูเิฉลีย่ประมาณ 15-25 องศาเซสเซยีส แวดลอ้ม
ดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรอืนต่างๆปลูกสรา้งรูปแบบสถาปัตยกรรม

ฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ไดค้น้พบเมืองดาลัด และเห็นว่า
บรรยากาศคอ่นขา้งด ีทางฝรั่งเศสจงึไดเ้ขา้มาพัฒนาและสรา้งเมอืงดาลัด เพือ่ใหเ้ป็นเมอืงตาก

อากาศส าหรับชาวฝรั่งเศส ถงึดาลัทน าท่าน น ัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผนืป่าอันรม่
รื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น า้ตกดาทนัลา 
(Thac Datanla) น ้าตกขนาดไมใ่หญม่ากแตม่ชีือ่เสยีง อกีหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิม

ของดาลัดทีไ่มค่วรพลาด!! 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
  น าท่านสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ทันสมัย

ที่สุดของประเทศเวยีดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ที่
มองเห็นได ้ทัง้เมอืง ทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม น าท่านชม วดัติก๊กลาม เป็นวัดที่

สรา้งอยูบ่นเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์กับทวิ
สนที่ยืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา น าท่านเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้น

สไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธบิดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึง่เรียนจบ
สถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่ เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรือ่งดัง “Alice in Wonderland” 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 
 

  จากน่ันน าท่านเดนิทางสูย่่านชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่า ของเมอืงดาลัดใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 

พักที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

วนัที ่4  ดาลทั-สวนดอกไม-้สวนดอกไฮเดรนเยยี-ฟารม์เลีย้งชะมด-กรุงเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืงดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มอืงหนาวที่อวด

โฉม รปูทรงและสสีนัแปลกตา ซึง่เป็นสายพันธ ์มาจากยโุรปสมัผัสกับบรรยากาศทีแ่สนโรแมน
ตกิ จากนัน้น าทา่นชม สวนดอกไฮเดรนเยยี ใหท้า่นอสิระชมความงามในทุง่ดอกไฮเดรนเยยี 
กับบรรยากาศเมอืงหนาวกลางหุบเขาดาลัท อกีหนึ่งจุดทีม่าเมอืงนี้แลว้ตอ้งแวะถ่ายรูปสวยๆ

เช็คอนิ น าท่านชม ฟารม์เลีย้งชะมด ดูกระบวนการผลติกาแฟจากขีช้ะมด ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืง
ดาลัท ทัง้เอกลักษ์พรอ้มวธิกีารเลี้ยงชะมดหลากหลายสายพันธุอ์ย่างใกลช้ดิ และสามารถ

เลือกซือ้ผลติภัณธก์าแฟขี้ชะมดกลับเป็นของฝากได ้จากนั้นน าท่านเดนิทางไปสู่สนามบนิ
เมอืงดาลทั เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 



 
 

 

13.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดาลัท กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VZ941 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

15.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

……………………………………… 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 
08-11 ก.พ. 63 13,999 13,999 4,500 

14-17 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 

15-18 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 

21-24 ก.พ. 63 10,999 10,999 4,500 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 63 10,999 10,999 4,500 

05-08 ม.ีค. 63 10,999 10,999 4,500 

06-09 ม.ีค. 63 10,999 10,999 4,500 

12-15 ม.ีค. 63 10,999 10,999 4,500 

13-16 ม.ีค. 63 10,999 10,999 4,500 

19-22 ม.ีค. 63 9,999 9,999 4,500 

20-23 ม.ีค. 63 9,999 9,999 4,500 

21-24 ม.ีค. 63 9,999 9,999 4,500 
ราคาเด็กทารก 

อายุต า่กวา่ 2ปี 4,900 บาท 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 
 

 

 

 
**** ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **** 

 ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
▪ คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

▪ ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรดี ค่ามนิิบาร ์ค่าโทรศัพท์ 

ฯลฯ 
▪ คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

▪ คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,000 บาท ตอ่ทา่น/ตอ่ทปิ 
▪   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
▪ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 
▪ การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีม

ค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ 

▪ หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์

ทัง้หมด 
 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 



 
 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

▪ ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

ได ้15 วัน กอ่นการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 

10 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้และจะไมร่ับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

 


