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วนัแรก กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานดานงั – เมอืงดานงั –  น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – บานา่ 

ฮลิส ์– สวนสนกุแฟนตาซพีารค์  (-/L/D) 
08.00 พรอ้มกนัทีส่นามบนิ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 แถว F บางกอกแอรเ์วย ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
ทุกท่านสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS ไดบ้รเิวณช ัน้ 3 ของ
สายการบนิสวุรรณภมู ิกอ่นเวลา BOADING TIME 

11.00 เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 947  
(สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.40  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง 
เมอืงดานงั เป็นเมอืงใหญอ่นัดับสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอยา่งรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญซึง่ตัง้อยูร่ะหว่าง
ชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม  

เทีย่ง บรกิารบนรถขนมปงัฝร ัง่เศสบนรถ สไตลเ์วยีดนาม BANHMI (1) 
 

 
 
น าท่านน่ังกระเชา้สู ่บานาฮลิล ์ดืม่ด ่าไปกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิล์
เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊
คเมือ่วันที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบานา
ฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์
และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบา
นาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมือ่สมัยทีฝ่ร่ังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีาร
สรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพั่ก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่ักผ่อน เนื่องจากทีน่ี่มอีากาศ
หนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน้  
บรเิวณลานกวางเมือ่ท่านเดนิทางขน้มาถงึ บานา่ฮลิส ์แห่งนี้ท่านจะไดพ้บกับลูกโลกขนาดใหญ่ทีต่กแต่ง
ดว้ยดอกไมต้่างๆตามฤดูกาล หรอืเมือ่มเีทศกาลต่างๆ  
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซึง่มเีครือ่งเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัส์

ของหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ
ของสวนสนุก 

 
รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครือ่งเลน่ภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอยา่ง 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุน่ขีผ้ ึง้ ราคาคา่เขา้ 100,000.- ดอง 
 

 

 
 
 เครือ่งเล่นทีก่ าลังเป็นทีย่อดฮติส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้งของเครือ่ง

เล่นจะมเีนื้อเรือ่งทีแ่ตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาทิ เกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมทีี่
น่ังคลา้ยอานมา้พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนงึว่าท่านก าลังขีม่า้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนว
ใหม ่ทีใ่หค้วามสมจรงิแบบครบรส ทีน่ี่ถอืเป็นอกีทางเลอืกทีจ่ะท าใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของ
ท่านเปลีย่นไป 



 
 
 
 
 

CODE:ZV34 

 

 
กระเชา้ไฟฟ้าบานา่ฮลิส ์เนื่องจากในสวนของบาน่าฮลิสม์หีลากหลายโซน ดังนัน้นอกจากกระเชา้ไฟฟ้าทีน่ า
ท่านมายังดา้นบนแลว้ยังมกีระเชา้อกี 2 สาย หากท่านใดทีช่ ืน่ชอบและอยากจะขึน้กระเชา้ซ ้าอกี ก็สามารรถน่ัง
ไดเ้ท่าทีท่่านพอใจ ท่านสามารถเยีย่มชมบาน่าฮลิสแ์ห่งนี้ไดโ้ดยรอบ ท่านจะไดส้ัมผัสกับลมหนาวระหว่างที่
กระเชา้เลือ่นไป และไดส้มัผัสกบัการตกแตง่ในรปูแบบไสลฝ์ร่ังเศส 
 

 
 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนบานา่ฮลิส.์..พเิศษ !! เมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ(2) 
พกัที ่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดบั 4 ดาว 
 



 
 
 
 
 

CODE:ZV34 

 

 

 
 
วนัทีส่อง บานา่ ฮลิส ์– สะพานมอื – โรงเก็บไวน ์– สวนดอกไมแ้หง่ความรกั – เมอืงดานงั – เมอืงเว ้– พระราชวงัเว ้– 

ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่วใหมล่่าสดุซึง่อยูบ่นเขาบาน่า ฮลิส ์เป็น
สะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่ว
นงึทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ได ้
อยา่งเต็มอิม่ 
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น าทา่นชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวนท์ีม่ลีักษณะคลา้ยถ ้าทีถ่กูสรา้งขึน้มา ตัง้อยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้ง
แห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกนั ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานทีเ่ก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแตง่เป็นรูปแบบ
ตา่งๆ หลากหลายสไตล ์ 

ส าหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบการดืม่ไวนก์็สามารถซือ้ไดจ้ากทีแ่หง่ หรอืจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็นของฝากก็ได ้
 

 
 

หลังจากนัน้น าท่านชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส 
ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่มว่า่ทา่นจะอยู่
มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านไดเ้ดนิทางถ่ายรูปพรอ้มกับสัมผัส
บรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 
 

 
 



 
 
 
 
 

CODE:ZV34 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางลงสูเ่มอืงดานังดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าสายเดมิ น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงเว ้ตัง้อยูใ่จกลาง
ของประเทศเวยีดนาม อยูห่่างจากชายฝ่ังทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีน ซึง่ไดป้กครองตอ่
กนัมาเพยีง 33 ปี ฝร่ังเศสก็บกุเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญีปุ่่ นก็เขา้มายดึครองบงัคับใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราช
สมบัต ิต่อมาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของเวยีดนามใต ้ตามการแบง่ประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สือ่มสลายลง
ภายใตก้ารปกครองของโงดนิหเ์ยยีม เมอืงเวด้งึดูดนักท่องเทีย่วเพราะมแีหล่งประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ทีไ่ร ้
กาลเวลาของสถาปัตยกรรมทีล่ ้าคา่มแีบบฉบบัของตนเอง และยงัมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝ่ังแมน่ ้าหอมดว้ย ระหวา่ง
ทางน าทา่นชมสิน้คา้ otop จากวัสดเุยือ้ไผ ่และรา้นไขม่กุ 
 

 
 
น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทีรั่บรองเชือ้พระวงศร์ะดับสงูและนักการทูต
ต่างประเทศ สถานทีจั่ดงานฉลองส าคัญๆ ตกแตง่อยา่งวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตง่ดว้ยน ้ามันคร่ังสแีดง
และลวดลายสทีอง มตี าหนักหลายหลัง อทุยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 
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หลังอาหารค ่าน าท่าน ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม แหล่งก าเนดิของแมน่ ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้าทีอ่ดุมไปดว้ย
ดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแมน่ ้าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และ 
นักรอ้งชาวเวียดนามที่จะ มาขับกล่อมบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 
จากนัน้ 

พกัที ่ GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL 4 ดาว*หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
 
วนัทีส่าม เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู่ – ฮอยอนั – หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน – สะพานญีปุ่่ น – ศาลเจา้โบราณ – 

บา้นเลขที ่101 – หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – ลอ่งเรอืกระดง้ – วดัหลนิอึง๋ – เมอืงดานงั   (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านสู ่วดัเทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มรีูปปั้น
เทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์หง่นี ้ภายในเจดยีม์พีระสังกจัจายนปิ์ดทองพระพักตรอ์ ิม่เอบิกบัพระพทุธอกีสามองค์
อยูใ่นตูก้ระจก 
 

 
 
เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าทโูบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรอืเกา่ทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากในชือ่
ไฟโฟฮอยอันเป็นศูนยก์ลางส าคัญของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือ่ฮอย
อันไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแมน่ ้าตืน้เขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ท าใหฮ้อยอันใน
ปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโก
และรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให ้ทุนท าโครงการบูรณะ เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตร์
ของ 
ระหว่างทางน าท่านชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ซึง่เป็นหมูบ่า้นแห่งหนึง่อยูใ่นตัวเมอืงดานังทีม่ชี ือ่เสยีงโด่ง
ดังไปทั่วโลกในเรือ่งงานฝีมอื การแกะสลักหนิออ่น หนิหยก ทา่นสามารถซือ้งานแกะสลักเหลา่นีเ้พือ่เอากลับไป
เป็นของฝาก หรอืซือ้กลับไปเป็นของประดับในบา้น อกีทัง้ยงัมสีนิคา้แบนดเ์นมอกีมากมาย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงโบราณฮอยอัน น าทา่นชม สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรปูทรงโคง้ 
มหีลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง 
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น าท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่ของเมอืงฮอยอัน สีเ่หลีย่มจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาว
ญีปุ่่ น กับชาวจนี บา้นประจ าตระกลูทีส่รา้งขึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝู เป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมา
จากฟกุเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกัน น าท่านเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ 
หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ย
ความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศัย มลีาดเปิดโล่งเห็น
ทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มต่อสว่นทีพั่กอาศัยหลายสว่น รูปแบบของหลังคาทรงกระดองป ูจากนัน้อสิระใหท้า่น
เดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยูใ่นบา้นโบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนีม้ ี
เสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญีปุ่่ น ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็น
อยา่งด ีผสมผสานกนัอยา่งน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู 
และรา้นคา้ตา่งๆ 
 

ไม่ควรพลาดเมือ่มาเวียดนาม ใน
การมาฮอยอันนั้น หรือเมืองต่างๆของ
เ วี ย ดน ามท่ า น จ ะ ได ้พบกั บพิซซ่ า
เวียดนาม ซึง่ดูแลว้อาจจะไมไดค้ลา้ย
กับพชิซ่าเท่าไหร่เมือ่ดูจากหนา้ตาของ
มัน แต่หากพบเห็นรถขายพิซซ่า หรือ
รา้นที่ตัง้อยู่ขา้งทางดว้ยรูปลักษณ์และ
รสชาตขิองมันแลว้ ตอ้งบอกเลยว่าท่าน
ไม่ควรพลาดจรงิ โดยตัวแป้งของพซิซา่
จะเป็นแผ่นแป้งหนาๆที่น ามาป้ิงกับเตา
ถ่าน โรยหนา้ดว้ยเครื่องต่างๆใส่ไข่ ไส ้

กรอก ผักโรย หรือท่านที่ชอบชีสก็
สามารถใสล่งไปเพิม่ได ้
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
น าท่าน ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดตี
ชว่งสงครามหมู่บา้นแห่งนี้เคยเป็นทีพั่กอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทีห่มูบ่า้นแห่งนี้คอืประมง ระหว่าง
การลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี ้ 
 

 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงดานงั เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึง่เติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและ 
ความส าคัญซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม 
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ไดเ้วลาสมควรน าท่านน่ังกระเชา้ลงดา้นล่างกลับสู่เมอืงดานัง น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจา้แม่
กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงทีสุ่ดในเวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสู่

ทะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา 
หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็น
หนิออ่นแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร...พเิศษ เมนซูฟีู๊ ด และเมนกูุง้มงักร (8) 
พกัที ่ ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงดานงั – สะพานแหง่ความรกั – สะพานมงักร – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิสุวรรณ

ภมู ิ– กรงุเทพฯ (B/-/-)  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าทา่นชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีถ่กูประดับตกแตง่ดว้ยเสารปูหัวใจ และจากสะพานแหง่นีใ้หท้่าน
ไดเ้ห็นววิของสะพานมงักรแบบเต็มๆ  
น าท่านชม สะพานมงักร อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 
เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 
มนีาคม พ.ศ. 2556 เนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมงักรแหง่นีเ้ป็น 
Landmark แห่งใหมข่องเมอืงดานัง ซึง่มรีูปปั้นทีม่หีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์ (วนั
เสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น า้ และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 
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เดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานัง ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าฮาน ไมไ่กลจากสะพานขา้มแมน่ ้า ดา้นหนา้ตลาด
มปีระตมิากรรมรมิแม่น ้าเป็นรูปปั้นหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดและของที่
ระลกึใหเ้ลอืกซือ้  
 
 
 

ณ ตลาดฮานแห่งนี้มขีองฝากใหท้่านเลอืกซือ้มากมายไม่ว่าจะ
เป็นขนม เสือ้ผา้ชดุชุดอ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขีช้ะมด และที่
เป็นของฝากทีข่ ึน้ชือ่ส าหรับการมาเวยีดนามคงหนีไม่พน้กาแฟ ซึง่เป็น
ของฝากทีห่ากมาเวยีดนามแลว้ไมซ่ือ้คงจะไมไดนั้น้คอืกาแฟ อาท ิG7 
Coffee ,Legend Coffee 
 
 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงั 

13.35  เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์บางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบนิที ่PG 948  
(สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.25   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 
 

*********************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่12

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่12

ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

08 – 11 มนีาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999 

10 – 13 มนีาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999 

13 – 16 มนีาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999 

16 – 19 มนีาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

17 – 20 มนีาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

20 – 23 มนีาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

22 – 25 มนีาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

27 – 30 มนีาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

01 – 04 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

02 – 05 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

03 – 06 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

06 – 09 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,500 14,999 

07 – 10 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,500 14,999 

08 – 11 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

09 – 12 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

10 – 13 เมษายน 2562 15,999 15,999 15,999 4,500 13,999 

15 – 18 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,500 14,999 

16 – 19 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

17 – 20 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

18 – 21 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

19 – 22 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

20 – 23 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

21 – 24 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

22 – 25 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

23 – 25 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 
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24 – 27 เมษายน 2562 15,999 15,999 15,999 4,500 13,999 

27 – 30 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

02 – 05 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

04 – 07 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

08 – 11 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999 

09 – 12 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999 

10 – 13 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

11 – 14 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

15 – 18 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

16 – 19 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

18 – 21 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

19 – 22 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

22 – 25 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999 

25 – 28 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

30 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999 

01 – 04 มถิุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

06 – 09 มถิุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

08 – 11 มถิุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

12 – 15 มถิุนายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 12,999 

13 – 16 มถิุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999 

15 – 18 มถิุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

19 – 22 มถิุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 12,999 

20 – 23 มถิุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

22 – 25 มถิุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

26 – 29 มถิุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

27 – 30 มถิุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 

29 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 12,999 
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** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกประเภทหอ้งพกับนบานา่ฮลิส ์ในกรณีหอ้งพกัเต็ม** 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: เมือ่มืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื

วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี ้
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 



 
 
 
 
 

CODE:ZV34 

 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย

กวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด

จ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิ
ตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

*******************************************************

 


