
 

 

รหัสทัวร  BID1900658 
ทัวรพมา ไหวพระ 4 วัดดัง  ไป-กลับ (DD) 
เจดียชเวดากอง  วัดหงาทัตยี  พระนอนตาหวาน  เทพทันใจ  



 

 

 
กําหนดการ กรุงเทพฯ–ยางกุง–พระมหาเจดียชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วดัหงาทัตยี– 

  เทพทันใจ–เทพกระซบิ–   ตลาดสกอต –กรุงเทพฯ     ไ(-/กลางวัน/-) 

04.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคานเตอรสายการบนินกแอร
ประตู 6 Nok Air (DD) โดยมีเจาหนาทีอํ่านวยความสะดวกแกทกุทาน 

06.30 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน DD4230 
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงเปนที่เรียบรอย
แลว (เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) 
จากน้ัน นมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียทองคํา

คูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมืองดากอง 
หรือตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สดุในพมาสถานที่แหงน้ีมีลาน
อธษิฐาน ซึง่เปนจดุทีบุ่เรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธปูเทียน 
ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากองณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิริ
มงคลได นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวนัเกิดประดษิฐานทั้งแปดทศิ หาก
ใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิตพระเจดียน้ี
ไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษตัริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคาํ
ทั้งหมดน้ําหนักยี่สบิสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจาํนวน
แปดเสนและเคร่ืองอัฐบริขารของพระพุทธเจาองคกอนทัง้สามพระองคบนยอดประดับดวย
เพชรพลอยและอัญมณีตางๆจาํนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณ
เจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทศิซึง่ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลงัคาทรงปราสาท
ซอนเปนช้ันๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทกุช้ินที่รวมกันขึน้เปนสวนหน่ึงของพุทธเจดีย
ลวนมตํีานานและภมูิหลงัความเปนมา 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอน
อังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลงัชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมไดจงึถือเปน
สัญลักษณแหงความสามคัคีซึง่ชาวพมาถือวาเปนระฆังศักด์ิสิทธิ์ใหตีระฆัง 3ครัง้แลว
อธิษฐานขออะไรก็จะไดด่ังตองการชมแสงของอัญมณีที่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละ
จุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปเชนสีเหลอืง,สีน้ําเงิน,สีสม,สีแดงเปนตน 

**รวมทําพิธีนําสวดมนตเสริมบารมี ขอพรแกปชง 
โดยอาจารยและผูที่มีประสบการณในประเทศพมา ** 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 
 วันทามิอตุตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสตัตงัสะรัตนะ 
 ปฐมังกกุสนัธังสุวรรณะตันตงัธาตุโยธัสสะตทิุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
 ธัสสะติตติยังกัสสปงพุทธจีวะรังธาตโุยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธสัสะต ิ
 อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตโุยอหังวนัทามิสพัพะทาอหังวันทามิสริะสา 

*** อธิษฐานพรอมดวยใบไมทีแ่ปลวาชัยชนะและความสําเร็จ *** 
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เปดปกกิ่ง+สลัดกุงมังกร** 
จากน้ัน   พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มคีวาม

ยาว 55ฟตุ สงู 16ฟตุซึง่เปนพระทีม่คีวามพระทีม่ีความสวยที่สุดมขีนตาทีง่ดงามพระบาท
มีภาพมงคล 108 ประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน  สักการะ พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัตจ ีหลวงพอที่สูงเทาตกึ 5 ช้ัน เปน
พระพทุธรูปปางมารวิชัยทีแ่กะสลักจากหินออน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย เคร่ืองทรงเปน
โลหะ สวนเคร่ืองประกอบดานหลงัจะเปนไมสกัแกะสลักทั้งหมด และสลกัเปนลวดลาย
ตางๆจาํลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง 

จากน้ัน นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักด์ิสิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย
วิธีการสกัการะรปูปم�นเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพ่ือขอสิง่ใดแลวสมตามความปรารถนา 
ใหเอาดอกไม ผลไมโดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ นัตโบ
โบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเอาเงนิจะเปนดอลลา บาทหรือจาดก็ได (แตแนะนําให
เอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก2ใบ ไหวขอ
พรแลวดกึกลับมา 1ใบ เอามาเกบ็รักษาไวจากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชีข้องนัต
โบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานขามฝم�งไปอีกฟากหน่ึงของถนน
เพื่อสักการะเทพกระซบิซึ่งมีนามวา
“อะมาดอวเม๊ียะ”ตามตาํนานกลาววา 
นางเปนธดิาของพญานาค ที่เกิด
ศรัทธาในพทุธศาสนาอยางแรงกลา
รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อ
สิ้นชีวติไปกลายเปนนัตชาวพมาเคารพ
กราบไหวกันมานานแลวการขอพร
เทพกระซบิตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ี
กันมากเชนกนัการบชูาเทพกระซบิ บชูาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู ตลาดสกอต เปนแหลงศูนยรวมของฝากทุกชนิด ต้ังแตอาหารนานาชาติ 
เส้ือผา ของที่ระลกึตางๆ เคร่ืองเงิน, อัญมณี, ไมแกะสลัก, เคร่ืองลงรักปดทองตางๆ, ถวย
ชามจีนโบราณ, ผาไหมลายตางๆ เปนตลาดทีใ่หญที่สุด มีสินคาวางขายแทบทกุชนิด 
สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

21.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่  DD4239 
22.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลมื 

 ........................................................................................................ 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สายการ
บิน จํานวน ราคาตอทาน/ไมมีราคาเด็ก 

02 พ.ค. 62 02 พ.ค. 62 DD 30+1 4,999 
09 พ.ค. 62 09 พ.ค. 62 DD 30+1 4,999 
16 พ.ค. 62 16 พ.ค. 62 DD 30+1 4,999 
23 พ.ค. 62 23 พ.ค. 62 DD 30+1 3,999 
30 พ.ค. 62 30 พ.ค. 62 DD 30+1 3,999 
06 มิ.ย. 62 06 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,499 
13 มิ.ย. 62 13 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,499 
20 มิ.ย. 62 20 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,499 



 

 

27 มิ.ย. 62 27 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,499 
04 ก.ค. 62 04 ก.ค. 62 DD 30+1 4,499 
11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 DD 30+1 4,499 
25 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62 DD 30+1 4,499 
01 ส.ค. 62 01 ส.ค. 62 DD 30+1 4,499 
08 ส.ค. 62 08 ส.ค. 62 DD 30+1 4,499 
15 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62 DD 30+1 4,499 
22 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62 DD 30+1 4,499 
29 ส.ค. 62 29 ส.ค. 62 DD 30+1 4,499 
05 ก.ย. 62 05 ก.ย. 62 DD 30+1 4,499 
12 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62 DD 30+1 4,499 
19 ก.ย. 62 19 ก.ย. 62 DD 30+1 4,499 
26 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62 DD 30+1 4,499 

 
อัตราคาบริการรวม 
ตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิ์ในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  
คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
คาไกดทองถิน่และหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
ประกันอบุัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  คาประกันอบุัตเิหตแุละคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรบัอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสทิธิเ์ก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
คาทาํหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบนิกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
คาใชจายสวนตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศพัท – โทรสาร, 

อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซกัรดี ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบนิ, อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทวง, การ

จลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมือง จากเจาหนาทีต่รวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบรษัิทฯ 

คาทปิไกดทองถิน่,คนขับรถ,ผูชวยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร 1 ทาน(บังคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

คาทปิหัวหนาทวัรตามสนิน้ําใจของทกุทานคะ(ไมรวมในทปิไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 

 
 
 
 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระเต็มจํานวนเน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

มิฉะน้ันถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
กรณียกเลกิ 

  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บรษัิทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวน
ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขตัฤกษทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงินมัดจําโดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 

** ขณะนี�รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาต ิและจะมสิีทธิ�พาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ�ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ �� วนั ซึ�งจะมผีลบังคบัใช้ตั�งแต่
วันที� �� สิงหาคม ���� ทั�งนี� หากมีการเปลี�ยนแปลงจะต้องกลบัมายื�นวซ่ีาปกตอิกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ�มอกี
ท่านละ �,��� บาท ** 



 

 

  ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดนิทาง หักคาทัวร 50%และรบิเงินมัดจําทั้งหมด 
  ยกเลิกภายใน 14 วนั กอนการเดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงินคาทวัรทั้งหมดไม

วากรณีใดๆทัง้สิน้ 
กรณีเจ็บป�วย 

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื่อนการเดนิทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  
  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็คาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดนิทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บรษัิทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบรษัิทฯและผูเดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลกิของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถงึ 10 ทานไม
มีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบรษัิทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 7 วนั
กอนการเดินทาง 

  กรณีทีท่านตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครือ่งบิน,ตั๋วรถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบนิ 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ
ถือวาทานยอมรบัในเงื่อนไขดังกลาว 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัร
และรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯ มีสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯ รบัเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษัิทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบนิ, สายการบิน
ยกเลิกบนิ, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฏิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ (ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึง่ลกูคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไข
น้ีในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิททัวร) 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบรษัิทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ, เพราะคาใชจายทกุอยางทางบรษัิทฯ ไดชาํระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรอืในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสญูหาย
หรือชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทางได 
ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีชั่ดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท** 
**แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


