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นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก- พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน
รวมค่ากระเช้าขึ้นฟานซีปัน บริการ SEN BUFFET 1 มื้อ

พักซาปา 2 คืน / ฮานอย 1 คืน
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วันแรก
04.00 น.
07.10 น.
09.05 น.

เที่ยง

คา่
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

กรุงเทพฯ - ฮานอย – วัดเฉินก๊วก -ซาปา – โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไลอ้อนแอร์ ( SL ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่ SL 180
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้ นนา
ท่านไหว้พระที่ วัดเฉินก๊วก เป็ นวัดของทางพุธนิ กายมหายานที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากๆ มีอายุนับเป็ น
พันปี เป็ น 1 ใน 10 วัดโบราณที่สวยงามอันดับต้นๆของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ อาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ SEN BUFFET
นาท่านเดินทางขึ้ นเหนื อมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนื อ
ของประเทศเวียดนามใกล้กบั ชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัว
เมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมี
อากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็ นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาว
ที่ ส าคัญ ของเวี ย ดนาม อี ก ทั้ ง ยัง เป็ นดิ น แดนแห่ ง ขุ น เขาที่ มี ค วาม
หลากหลายของชาติพนั ธุม์ ากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้
ถูกพัฒนาขึ้ นเป็ นเมืองตากอากาศของชาวฝรัง่ เศส...สมัยที่เวียดนาม
เป็ นอาณานิ คมของฝรัง่ เศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชั ่วโมง) พาคณะชม โบสถ์หินที่เก่ าแก่ และ
สวยงามอยูใ่ จกลางเมืองซาปา นาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดไนต์เมืองซาปา
มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าพื้ นเมือง ของ
ฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งให้อย่างจุใจ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SAPA LOGIE NEW ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
นั ่งกระเช้าขึ้ นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้า) – น้ าตกสีเงิน – หมู่บา้ น Cat Cat
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเข้าสู่สถานนี เพื่อนั ง่ รถรางเพื่อชมวิวสองข้างทางไปสู่ สถานนี ขึ้นกระเช้า จากนั้นนาท่าน
นั ่งกระเช้าขึ้ นเขาฟานซีปัน ข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่
มากมายสู่เทื อกเขา ฟานซี ปัน ท่ ามกลางมวลเมฆหมอกที่ ลอยละล่ องอยู่รอบๆชมทัศ นี ยภาพที่ แสน
สวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุ ดที่ได้รบั การขนานมานว่าเป็ นหลังคาแห่งอินโดจีน
ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้ง ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วย
เครื่องแต่งกายประจาเผ่าต่างๆ (ไม่รวมรถรางขึ้ นสูย่ อดเขา)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม น้ า ตกสี เ งิ น หรื อ ชาวเวี ย ดนามเรี ย กว่ า Thac Bac เป็ นน้ าตกที่มีความงดงาม
ทางธรรมชาติ อยูบ่ ริเวณริมถนนมีความสูงกว่า 100 เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจากหน้าผาหินลงมาสร้าง
ความสวยงาม และความประทับใจได้อย่างมาก เราสามารถเดินขึ้ นบันไดที่เลียบขึ้ นไปตามไหล่เขา มีจุด
สาหรับยืนถ่ายภาพบนสะพานที่ ทอดข้ามสายน้ าตก ซึ่ งจุ ดนี้ นั กท่ องเที่ ยวนิ ยมมายืนถ่ายภาพกันเป็ น
จานวนมาก จากนั้นนาท่านชม หมู่ บ ้า นชาวเขา Cat Cat Village ตั้งอยูส่ ูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ
1500เมตร หมูบ่ า้ นชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวเขาในหมู่บา้ นนี้ ชมแปลงนาข้าวแบบ
ขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดตา โดยเราจะใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ในการเดินเท้าเยี่ยมชมหมู่บา้ น รวม
ระยะทางประมาณ 3 กม.
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คา่
วันที่สาม
เช้า
เที่ยง

คา่
วันที่สี่
เช้า

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษหม้อไฟปลาแซลมอล
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SAPA LOGIE NEW ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
ซาปา – ลาวไก – ฮานอย – สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – ทาเนียบประธานาธิบดี – เจดีย ์
เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ฮานอย ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ า นเข้า สู่ สุ ส านอดี ต ประธานอธิ บ ดี โ ฮจิมิ น ห์ อยู่ที่
จัตุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอยเป็ นสถานที่เก็บศพภายในบรรจุ
ศพอาบน้ ายาของโฮจิมินห์นอนสงบอยูใ่ นโลงแก้วในห้องปรับอากาศ
(สุ ส านโฮจิมิ น ห์จ ะปิ ดบริก ารทุ กวัน จันทร์แ ละวันศุ ก ร์ในช่ ว ง
เดือ นตุลาคมพฤศจิก ายน) ชมสถาปั ตยกรรมการก่อสร้างแบบ
ฝรัง่ เศสของอดีต ทาเนี ยบประธานาธิบดี ถ่ายภาพเป็ นที่ ระลึ กซึ่ง
ปั จจุบนั ใช้ตอ้ นรับแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ซึ่งเป็ นบ้านไม้ยก
พื้ นสูงชมห้องทางานห้องนอนและห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย ชม เจดีย์
ไม้ที่งดงามที่ต้งั อยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว จากนั้ นนาท่านชม
ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้ มีตานานกล่าวว่า ใน
สมั ย ที่ เ วี ย ดนามท าสงครามสู ้ร บกั บ ประเทศจี น กษั ต ริ ย์แ ห่ ง
เวียดนามได้สงครามมาเป็ นเวลานาน แต่ ยงั ไม่สามารถเอาชนะ
ทหารจากจี น ได้สัก ที ท าให้เ กิ ด ความท้อ แท้พ ระทั ย เมื่ อ ได้ม า
ล่องเรื อที่ ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่ าขนาดใหญ่ ตัวหนึ่ งได้คาบดาบ
วิ เ ศษมาให้พ ระองค์ เพื่ อ ท าสงครามกับ ประเทศจี น หลัง จากที่
พระองค์ได้รบั ดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทาสงครามอีกครั้ง และ
ได้รบั ชัยชนะเหนื อประเทศจีน ทาให้บา้ นเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึก
สงครามแล้ว พระองค์ได้นาดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SUNRLSE HOTEL , MOON VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก - ฮานอย – 36 สาย – สนามบิน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่นิงห์บิงก์ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ้า
สามถ้ า ตามต านานกล่ า วว่า ถ้ า นี้ ถู ก บรรจงสร้า งโดย สายลมและ
กระแสน้ า เมื่อครั้งน้ าทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ าปรากฎ
เป็ นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น้ า Hoang Longในช่วงแรกของ
การเดินทางท่านจะได้ชมทัศนี ยภ์ าพ ภูเขาสองฝั ง่ แม่น้ าซึ่งมีความยาว
หลายกิโลเมตร Tam Cocตามตานานกล่าวว่าถ้านี้ ถูกบรรจงสร้างโดย
สายลมและกระแสน้ า เมื่ อครั้งน้ าทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอย
คราบน้ าปรา กฎเป็ นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทาง
หลายท่านเปรียบเหมือน กุย้ หลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนัง่ เรือ
กระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ า สองข้างทางเป็ นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บ
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เที่ยง

21.15 น.
23.10 น.

เกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนี ยภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับ
ภาพสามมิติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ เมืองฮานอย จากนั้ นนา ท่านช้อปปิ้ ง
ย่านถนน 36 สายเก่า ฮานอย หรือ ย่านเฝอเฟื อง แหล่งขายของที่
ระลึกและสินค้าพื้ นเมืองที่ ใหญ่สุดใจกลางเมืองของกรุ งฮานอย เป็ น
ย่านหัตถกรรมที่มีประวัติยาวนานร่วม 600 กว่าปี คืนวันศุกร์-อาทิตย์
ที่ยา่ นนี้ มี Night Market ค่อนข้างคึกคักไปด้วยผูค้ น ทั้งชาวเวียตนาม
และนั กท่ องเที่ ย วที่ เดิ นทางมาจับ จ่ายใช้ส อย มีข องขายมากมายทั้ง
แบรด์แนมและของก๊อปปี๊ ของเด่ นๆ น่ าจะเป็ นพวกตุ๊กตาเวียดนาม
น่ ารักๆ กระเป๋า และของจุกจิกสไตล์เวียดนาม สามารถต่อรองราคาได้
ประมาณ 30-50% แม่คา้ บางคนพูดภาษาไทยได้ ชอบคนไทย และรับ
เงินไทยด้วย นาท่านชม วัดเนินหยก ที่มีสต๊าฟของเต่าขนาดใหญ่ที่เคย
อยูใ่ นทะเลสาบ
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL 185
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ**
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อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 62
วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 62
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 62
วันปิ ยมหาราช
วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 62
วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 62
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 62
วันที่ 29พ.ย. – 2 ธ.ค. 62
วันที่ 6-9 ธันวาคม 62
วันที่ 13-16 ธันวาคม 62
วันที่ 20-23 ธันวาคม 62
วันที่ 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 62

ห้องเตียงคู่
นอน 2 ท่าน

ห้องเตียงคู่
นอน 2 ท่าน

พักเดี่ยว

12,899.-

12,899.-

2,900.-

13,899.-

13,899.-

2,900.-

13,899.-

13,899.-

2,900.-

12,899.12,899.12,899.12,899.14,899.12,899.12,899.15,899.-

12,899.12,899.12,899.12,899.14,899.12,899.12,899.16,899.-

2,900.2,900.2,900.2,900.2,900.2,900.2,900.2,900.-

12,899.12,899.14,899.12,899.12,899.12,899.12,899.12,899.12,899.-

2,900.2,900.2,900.2,900.2,900.2,900.2,900.2,900.2,900.-

2563
วันที่ 10-13 มกราคม 63
วันที่ 17-20 มกราคม 63
วันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 63
วันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 63
วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 63
วันที่ 6 – 9 มีนาคม 63
วันที่ 13 – 16 มีนาคม 63
วันที่ 20 – 23 มีนาคม 63
วันที่ 27 – 30 มีนาคม 63

12,899.12,899.14,899.12,899.12,899.12,899.12,899.12,899.12,899.-

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท
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อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้นั ทัศนาจร (เครื่องเหมาลาต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเครื่อง 7กก.
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 หัวหน้าทัวร์ที่ชานาญเส้นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 700 บาท ขึ้ นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง
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
เงื่อนไขในการจอง
 ชาระมัดจาในวันที่จองที่นัง่ ละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสาเนา) ส่วนที่เหลือชาระทั้ งหมดอย่าง
น้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
 กรุ๊ป ที่ เ ดิ นทางช่ว งวัน หยุ ด หรื อ เทศกาลที่ ตอ้ งการัน ตี มัด จากับสายการบิ น หรื อผ่ า นตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั้งเต็มจานวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น
เงื่อนไขในการจอง
 ชาระมัดจาในวันที่จองที่นัง่ ละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสาเนา) ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่าง
น้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
 กรุ๊ป ที่ เ ดิ นทางช่ว งวัน หยุ ด หรื อ เทศกาลที่ ตอ้ งการัน ตี มัด จากับสายการบิ น หรื อผ่ า นตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั้งเต็มจานวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น
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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

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจาและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ได้รว่ มบริการทานอาหาร หรือค่าตั ๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์
ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็ นแบบเหมาจ่าย
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงั ต่อไปนี้
หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิ ดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุ สูญหายที่ เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่ สามารถนามาเลื่อน
วันเดินทางหรือคืนเงินได้
หนั งสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

