






ฟรีนั ่งกระเช้าขึ้ นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อ้นั
ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ งตลาดดัง ตลาดฮาน
ตืน่ ตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ สนุกสนานกับล่องเรือกระด้ง
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์บนบาน่าฮิลล์
พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว

กาหนดการเดินทาง: เมษายน - ตุลาคม 2565
วันแรก
สุวรรณภูมิ – ดานัง - บาน่าฮิลล์
07.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน
VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าทีค่ อยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
10.50 น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ960
12.30น
เดิ นทางถึ งสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมื อง ดานัง) นาท่านผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร นาท่านขึ้ นรถโค้ชปรับอากาศ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเยือนภูเขา บานาฮิ ลล์ เพลิดเพลินกับการนั ง่
กระเช้าที่ ยาวที่ สุดในเวี ยดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่ านภูเขา
และสายหมอกสัมผัสอากาศที่ หนาวเย็นตลอดปี ชมวิวทิวทัศที่
สายงามของภู เขาฮายเวิ่น เก็ บ ภาพแห่ งความสวยงาม ซึ่ ง
สมัยก่อนชาวฝรัง่ เศสตั้งใจจะสร้างเป็ นเมืองต่ างอากาศอีกแห่ง
หนึ่ งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ
สวนสนุก (Fantasy Park) ทีร่ อให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบ
ไม่อ้นั นาท่านนั ่งรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนาม
เพื่ อขึ้ นไปชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour
สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิ ด นาท่านชม
พระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่ เป็ นองค์มี
ความสูงถึง 30 เมตร นาท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุรอ้ ยปี
เป็ นผลงานของคนฝรัง่ เศสตอนที่เขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุค
แรกๆสามารถซื้ อไวน์ ช นิ ด ต่ างๆกลับ ไปเป็ นที ระลึ ก ได้ (ให้
ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง
/ ยกเว้นห้องหุ่นขี้ ผึ้ ง) จากนั้นนาท่านชมสถานที่แห่งใหม่บน
บาน่ าฮิลล์น้ันก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Mercure Danang French Village Bana Hills

(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีหอ้ งที่พกั 3 ท่าน / มีแต่หอ้ งพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น)
( ถ้าพัก 3 ท่าน จะต้องพักแบบห้อง Family เพิ่ม 700 บาท / ห้อง )

วันสอง
เช้า

บาน่าฮิลล์ – หมู่บา้ นหินแกะสลักอ่อน - หาดหมีเคว - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่ง
ความรัก – รูปปั้ นปลามังกร - สะพานมังกรไฟ
รับประทานอาหาราเช้าที่ ห้องอาหารบาน่าฮิลล์

ได้เวลาอันเหมาะสม นาท่านลงกระเช้าสู่ดานัง
เที่ยง

คา่

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นาท่ านผ่ านชม ภูเขาหิน อ่อน Marble Mountains
และน าท่ านเข้า ชม หมู่ บ า้ นหิ น แกะสลัก อ่อน ที่ มี แ หล่ ง
วัต ถุ ดิ บ หิ น อ่ อ นเนื้ อดี และช่ า งแกะสลัก ฝี มื อ ประณี ต
ส่งออกจาหน่ าย ทัว่ โลก 17 นาท่ านถ่ ายรูป กับ หาดหมี
เคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็ นหาดที่สวยปั งที่สุดของดานังก็
ว่าได้ หาดหมีเควมีแนวชายหาดกว้างขวาง และมีความยาว
ถึ ง 10 กิ โลเมตร ทรายที่ นี่ ขาวละเอี ย ด เดิ น แล้วนุ่ ม เท้า
มากๆ มีแนวเก้าอี้ ชายหาดที่หลังคามุงด้วยจากตั้งเรียงราย
สามารถนอนเอนและมองดู น้ าทะเลสี ฟ้ าอมเขียวได้แ บบ
เพลิ น ๆทั้ งวัน โดยหาดหมี เควมี ชื่ อ มากในช่ ว งสงคราม
เวีย ดนามเพราะทหารอเมริ กันใช้เป็ นที่ พัก ผ่ อนหย่อนใจ
และภายหลัง สงครามสิ้ นสุ ด ก็ เรี ย กแทนว่า หาดไชน่ า
(China Beach) เราสามารถเดินทางไปเที่ยวหาดหมีเควได้
ง่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองดานั งเพียง 6 กิโลเมตร
จะนั ่งแท็ ก ซี่ ห รื อ รถประจ าทางไปก็ ได้เลย เพราะมี ป้ า ย
รถเมล์แ ถวชายหาดหลายจุ ด เดิ น ไปต่ อ อี ก นิ ด ก็ ถึ งแล้ว
๊
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ หมู่ บา้ นกัมทาน
สนุ กสนานไป
กับการเล่นกิ จกรรม นั ่งเรือกระด้ง เป็ นหมู่บา้ นเล็ กๆใน
เมื องฮอยอัน ตั้งอยู่ ในสวนมะพร้าวริ ม แม่น้ า ในอดี ตช่ วง
สงครามที่นี่เป็ นที่ พกั อาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของ
คนที่ นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลง
พื้ นเมือง ผู ้ชายกับผูห้ ญิ งจะหยอกล้อกันไปมานาที่ พ ายเรือมาเคาะกั นเป็ นจังหวะดนตรีสุด สนุ กสนาน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รบั การขึ้ นทะเบียนจาก
UNESCO มนต์เสน่ หอ์ ยู่ที่บา้ นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่ก ว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของ
เมืองฮอยอัน ซึ่งเป็ น สถาปั ตยกรรมที่ไม่ซ้าแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่า
ค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่ อนุ ญาตให้นารถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมือง
จึงเป็ นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**นาท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็ น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู
ศาลเจ้า ชุ ม ชนชาวจี น และบ้า นโบราณ อายุ ย าวนานกว่ า 200 ปี ซึ่ ง สร้า งในแบบผสมผสาน
สถาปั ตยกรรมที่ยงั คงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู Seafood
จากนั้ นน าท่ านชม สะพานแห่ งความรัก ที่ นิย มของหนุ่ มสาวคู่รัก กัน มาซื้ อกุ ญ แจใสคล้องใส่สะพาน
จากนั้นนาท่านชม รูปปั้ นปลามังกร ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กาลังจากปลากลายเป็ นมังกร
ในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มคี วามยาวถึง 666 เมตร เป็ น

สะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็ นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้ โดยการแสดงนี้ จะเริ่มเวลา
21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น

นาท่านเข้าสู่ที่พกั ดานัง GOLDEN ROSE HOTEL, NOSTAGLA HOTEL, MERRY HOTEL หรือเทียบเท่า***
วันสาม
เช้า

วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม
จากนั้นนาท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินต
ร่า (Son Tra) ทางเหนื อของเมืองดานัง เป็ นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้ นปูน
ขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็ นการ
ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมงที่ ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับ
เสี ยงคลื่ นนั้ นช่ วยให้ชาวเรือรู ส้ ึก สงบ และสร้างขวัญ กาลังใจอย่างดี เยี่ย ม
และเป็ นที่ เคารพนั บถื อของคนดานั งนาท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน
เป็ นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็ นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย
อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้ นเมือง โดยเฉพาะงาน
ฝี มือ อาทิ ภาพผ้าปั กมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปั ก กระเป๋าปั ก ตะเกี ยบไม้
แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็ นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้ น

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
เที่ยง
13.15 น.
14.55 น.

บริการขนมปั งเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้ น
เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เทีย่ วบินที่ VZ961
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….


รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ**

อัตราค่าบริการ
วันทีเ่ ดินทาง

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน

เมษษยน 2565
วันที่ 8-10 เมษษยน 2565
11,899.วันที่ 15-17 เมษษยน 2565 ปรับลดเหลือเพียง 12,899.วันที่ 22-24 เมษษยน 2565
12,899.วันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 65
13,899.พฤษภาคม 2565
วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565
12,899.วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565
13,899.วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565
12,899.วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565
12,899.มิถุนายน 2565
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2565
13,899.วันที่ 10-12 มิถุนายน 2565
11,899.วันที่ 17-19 มิถุนายน 2565
12,899.วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565
12,899.กรกฎาคม 2565
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565
12,899.วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565
12,899.วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565
12,899.วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565
12,899.วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565
13,899.สิงหาคม 2565
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565
12,899.วันที่ 12-14 สิงหาคม 2565
13,899.วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565
12,899.วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565
12,899.กันยายน 2565
วันที่ 2-4 กันยายน 2565
12,899.วันที่ 9-11 กันยายน 2565
12,899.วันที่ 16-18 กันยายน 2565
12,899.-

พักเดีย่ ว

3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.-

วันที่ 23-25 กันยายน 2565
12,899.ตุลาคม 2565
วันที่ 7-9 ตุลาคม 2565
12,899.วันที่ 14-16 ตุลาคม 2565
13,899.วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565
13,899.-

3,000.3,000.3,000.3,000.-

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้นั ทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเครื่อง 7กก.
 ค่าภาษี สนามบินและค่าภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 ค่าอาหารตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 หัวหน้าทัวร์ที่ชานาญเส้นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ประกันโควิดวงเงินค่ารักษา 2ล้าบาท/ท่าน (1-75ปี ) / วงเงินค่ารักษา 1.5ล้าบาท/ท่าน (76-80ปี )
ไม่รวมการเสียชีวิตจากโควิด
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 800 บาท ขึ้ นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขในการจอง
 ชาระมัดจาในวันที่ จองที่นัง่ ละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสาเนา) ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่าง
น้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
 กรุ๊ป ที่ เดิ น ทางช่ วงวัน หยุ ด หรื อเทศกาลที่ ต ้อ งการั น ตี มัด จ ากับ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั้งเต็มจานวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น





1. ชื่ อบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาบางลาพู บัญชี ออมทรัพย์
เลขทีบ่ ัญชี 008-2-42513-8





2.น.ส.ธนพร ลักษณะวิลาศ
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางลาพู บัญชีออมทรัพย์
เลขทีบ่ ัญชี 167-0-17128-0

หมายเหตุ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น
 ขอสงวนสิทธิถา้ ผูเ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวั หน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวั หน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป ยึดเงินมัดจา
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิ กการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การ
ยกเลิกการเดิ นทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายทั้งนี้ บริ ษัทฯขอสงวนสิ ท ธิ์
พิจารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณีไป
3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น
4. ในกรณีกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมดั จา หรือ ซื้ อขายแบบมีเงื่อนไขกับ
สายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามา
ช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงั ต่อไปนี้
หากเกิ ด กรณี ค วามล่ าช้าจากสายการบิ น , การประท้วง, การนั ด หยุ ด งาน, การก่ อจลาจล, การปิ ดด่ าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณี ที่ ท่านถูก ปฏิ เสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ก รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิ ด ทรัพ ย์สิน สูญ หายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิ ดอุ บัติเหตุ สูญ หายที่ เกิ ด จากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อน
วันเดินทางหรือคืนเงินได้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้

