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NT421
ทวัรพ์มา่ ย่างกุง้ ไหวพ้ระ 5 วัดดงั 1 วัน (SL)
ทัวรพ์ม่า , 1 วัน ,

พระมหาเจดยีช์เวดากอง - พระนอนตาหวาน - วดัหงาทตัย ี- เทพทนัใจ - เทพกระซบิ - วดัพระหนิออ่น

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ยา่งกุง้ - พระมหาเจดยีช์เวดากอง - พระนอนตาหวาน - วดัหงาทตัย ี- เทพทนัใจ - เทพกระซบิ - วดัพระหนิออ่น -
กรุงเทพฯ

04.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชนั 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอรป์ระต ู6
Thai Lion Air (SL) โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

08.20 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงยา่งกุง้ โดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิ SL200
**หมายเหต*ุ*
เนืองจากตัวเครืองบนิของคณะ เป็นตัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อคทนัีงได ้
ทนัีงอาจจะไม่ตดิกันและไม่สามารถเลอืกชว่งทนัีงบนเครืองบนิไดใ้นคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ

09.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถนิทเีมยีนมาร์



ชา้กวา่ประเทศไทยครงึชวัโมง)

นําทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)
พระเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรือตะเกงิ ชอืเดมิของเมอืงย่างกุง้
มหาเจดยีท์ใีหญ่ทสีดุในพม่า สถานทแีหง่นีมลีานอธษิฐาน ซงึเป็นจดุทบีเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน
ไปไหวเ้พอืขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพอืเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคลได ้
นอกจากนีรอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทังแปดทศิ หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าํพระประจําวันเกดิตน
จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ
พระเจดยีนี์ไดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคําทังหมดน ้าํหนักยีสบิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวนแปดเสน้และเครืองอัฐบรขิารของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทังสามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่งๆจํานวนมากและยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสทีศิซงึทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชนัๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชนิทรีวมกันขนึเป็นสว่นหนงึของพทุธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลังความเป็นมาทังสนิ

ชมระฆังใบใหญ่ทอัีงกฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแม่น ้าํย่างกุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็ไม่ขนึภายหลังชาวพม่า
ชว่ยกันกูข้นึมาแขวนไวท้เีดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลักษณ์แหง่ความสามัคคซีงึชาวพม่าถอืวา่เป็นระฆังศักดสิทิธใิหต้รีะฆัง
3ครังแลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดดั้งตอ้งการชมแสงของอัญมณีทปีระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไปเชน่สเีหลอืง,สนี ้าํเงนิ,สสีม้,สแีดงเป็นตน้

วันเกดิ อาทติย์จันทร์อังคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหัสบดี ศกุร์ เสาร์
สตัวส์ญัลักษณ์ ครุฑ เสอื สงิห์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาวหนูหางสนัพญานาค

คําไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง

วันทามอิุตตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลัมเมสตัตังสะรัตนะ
ปฐมังกกสุนัธังสวุรรณะตันตังธาตโุยธัสสะตทิตุยัิงโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตโุย
ธัสสะตติตยัิงกัสสปังพทุธจวีะรังธาตโุยธัสสะตจิตกุังโคตะมังอัตถะเกศาธาตโุยธัสสะติ
อหังวันทามติรุะโตอหังวันทามธิาตโุยอหังวันทามสิพัพะทาอหังวันทามสิริะสา
*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้แีปลวา่ชยัชนะและความสําเร็จ ***

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ เป็ดปกักงิ+สลดักุง้มงักร**

บา่ย
นําทา่นมัสการ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรือ พระนอนตาหวาน พระพทุธรูปนอนทมีคีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ
ซงึเป็นพระทมีคีวามงดงามทสีดุ มขีนตาทงีดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ

สกัการะ ลวงพอ่หงาทตัจ ีหลวงพอ่ทสีงูเทา่ตกึ 5 ชนั เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัทแีกะสลักจากหนิอ่อน ทรงเครืองแบบกษัตรยิ์
เครืองทรงเป็นโลหะ สว่นเครืองประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้กัแกะสลักทังหมด
และสลักเป็นลวดลายตา่งๆจําลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครืองสมัยยะตะนะโบง

นําทา่นขอพร นตัโบโบย ีหรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดสิทิธขิองชาวพม่าและชาวไทย
วธิกีารสกัการะรูปปันเทพทันใจ(นัตโบโบยี) เพอืขอสงิใดแลว้สมตามความปรารถนา ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน
กลว้ยหรือผลไมอ้นืๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนันก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาทหรือจ๊าดก็ได ้
(แตแ่นะนําใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้
จากนันก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนวิชขีองนัตโบโบยีแคนี่ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาทขีอไว ้

นําทา่นขา้มฝังไปอกีฟากหนงึของถนนเพอืสกัการะ เทพกระซบิ หรือ อะมาดอวเ์มยีะ ตามตํานานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค
ทเีกดิศรัทธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนือสตัวจ์นเมอืสนิชวีติไปกลายเป็นนัตชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้
การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบา  ๆหา้มคนอนืไดย้นิ ชาวพม่านยิมขอพรจากเทพองคนี์กันมากเชน่กัน การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้าํนม
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เดนิทางสู ่วดัพระหนิขาว หรือทนัีกทอ่งเทยีวชาวไทยเรียกกันวา่ พระหนิอ่อน พระหนิขาวนีสรา้งจากหนิขาวทมีลัีกษณะมันวาว
สขีาวสะอาดและไม่มตํีาหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ หนัก 60 ตัน เป็นพระพทุธรูปประทับนัง
พระหัตถข์วาบรรจพุระบรมสารีรกิธาตทุอัีญเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรีลังกายกขนึหันฝ่าพร ะหัตถอ์อกจากองค์
หมายถงึการไลศั่ตรูและประทานความเจรญิรุ่งเรือง นอกจากนียังมกีารนําหนิทเีหลอืมาสลักเป็นพระพทุธบาทซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยู่
บรเิวณดา้นหลังพระพทุธรูปดว้ย

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง

19.20 น.
นําทา่นออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิท ีSL207

21.15 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื



อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี23 กันยายน 2562 เวลา 14:26 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• เงอืนไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ, โทรศพัท  ์- โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซกัรดี ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยดุงาน, การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืง
จากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บังคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ แตไ่มบ่ังคบัทปิ)

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์

กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

หมายเหตุ

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(15
ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั



บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่านขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธเิลอืนวันเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง
โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 7 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯ มสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ ราคา และรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ, สายการบนิยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง
หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื,
เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ
กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืไดห้ากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ
ตามอตัราคา่น ้าํมนัหรอืคา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท สงวนสทิธปิรบัราคาตวัดงักลา่ว

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม
อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไป ดงันัน
ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์  ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
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