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โปรแกรมการเดินทาง : เดินทางโดยสายการบินไลอ้อนแอร์
กําหนดการ กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -พระมหาเจดียช์ เวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ
(-/กลางวัน/-)
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาท์เตอร์สายการบินไลออนแอร์ ประตู 6
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู ่กรุงย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน SL 200

05.30 น.
08.20 น.

**ตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม 2561 เป็ นต้นไป ไฟล์ทบินจะเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็ นเวลา
ออกจากกรุ งเทพเวลา 07.10 น. ถึงย่างกุง้ เวลา 08.00 น**
09.30 น.
จากนัน้

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแลว้
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง)
นมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์ องคําคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้า
ร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ่ ใี หญ่ท่ สี ุดในพม่า สถานที่แห่งนี้ มี ลานอธิ
ฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนํ าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากองณ ลาน
อธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปด ทิศรวม 8องค์
หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ้ าพระประจําวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวติ พระเจดียน์ ้ ไี ด้รบั การบูร ณะและต่อเติม โดย
กษัตริยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่อหุม้ ด้วยแผ่นทองคาทัง้ หมด
นา้ หนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสน้ พระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าจานวนแปดเสน้ และเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธ
เจ้าองค์ก่อนทัง้ สามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอย
และอัญมณีต่างๆจานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ป ระดับ
อยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึง่ ทา
เป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ อ้ นเป็ น ชัน้ ๆงาน
ศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของ
พุทธเจดียล์ ว้ นมีตานานและภูมหิ ลังความเป็ นมาทัง้ สิ้นชมระฆัง
ใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น า้ ย่างกุง้ เสียก่อนอังกฤษกูเ้ ท่ าไหร่ก็ไ ม่ข้ นึ ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ นึ มา
แขวนไวท้ ี่เดิมได้จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซงึ่ ชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆัง ศักดิ์สิทธิ์ให้ตี ระฆัง 3ครัง้ แลว้ อธิษฐานขออะไร
ก็จะได้ดงั ่ ต้องการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุ ดชมแต่ละจุ ดท่านจะได้เห็ นแสงสีต่างกัน ออกไปเช่นสีเหลือง,สี
นา้ เงิน, สีสม้ ,สีแดงเป็ นต้น

**ร่วมทําพิธีนําสวดมนต์เสริมบารมี ขอพรแก้ปีชง โดยอาจารย์และผู ท้ ี่มีประสบการณ์ในประเทศพม่า **
วันเกิด
สัตว์สญั ลักษณ์

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
หนู หางยาว

ศุกร์
หนู หางสัน้

เสาร์
พญานาค
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คําไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิอตุ ตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัต ตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสนั ธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงั โกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยงั กัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงั โคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธ าตุโยอหังวัน ทามิสพั พะทาอหัง วันทามิสิระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ท่ แี ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***

เที่ยง
จากนัน้
จากนัน้

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนู พิเศษ เป็ ดปักกิ่ง+สลัดกุง้ มังกร**
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มคี วามยาว 55ฟุต สู ง 16ฟุตซึ่ง เป็ น พระที่ ม ีค วาม
พระที่มคี วามสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภ าพมงคล 108 ประการ
สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชัน้ เป็ นพระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ช ัย ที่ แ กะสลัก จากหิ น
อ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์ เครื่องทรงเป็ นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็ นไม ้สักแกะสลักทัง้ หมด และสลักเป็ น
ลวดลายต่างๆจาลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่ องสมัยยะตะนะโบง
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นาท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาว
ไทยวิธีการสักการะรูปปัน้ เทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความ
ปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อ่นื ๆมา
สักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาทหรือจ๊าด
ก็ได้ (แต่แนะนํ าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือ ของ
นัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั้นก็
เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ ี ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่
ขอไว้นําท่านข้ามฝั่งไปอีกฟาก หนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึง่ มีนามว่า
“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาใน
พุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมือ่ สิ้นชีวิตไปกลายเป็ น
นัตซึง่ ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ นั มานานแลว้ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไป
กระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิ ยมขอพรจากเทพองค์น้ ี กนั มากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ้ า นม ข้า วตอก
ดอกไม้ และผลไม้
สมควรเวลาเดินสู ่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 207

20.45 น.

**ตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม 2561 เป็ นต้นไป ไฟล์ทบินจะเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็ นเวลา
ออกจากย่างกุง้ เวลา 19.00 น. ถึงกรุ งเทพฯเวลา 20.50 น**
22.45 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรลู ้ ืม

........................................................................................................
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

สายการบิน

จํานวน

ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก

13 พ.ย.61
20 พ.ย.61
27 พ.ย.61
4 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61
8 ม.ค.62
15 ม.ค.62
22 ม.ค.62

13 พ.ย.61
20 พ.ย.61
27 พ.ย.61
4 ธ.ค.61
11 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61
8 ม.ค.62
15 ม.ค.62
22 ม.ค.62

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-
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29 ม.ค.62
12 ก.พ.62
26 ก.พ.62
5 มี.ค.62
12 มี.ค.62
19 มี.ค.62
26 มี.ค.62

29 ม.ค.62
12 ก.พ.62
26 ก.พ.62
5 มี.ค.62
12 มี.ค.62
19 มี.ค.62
26 มี.ค.62

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

SL

31

4,999.-

อัตราค่าบริการรวม









ตัว๋ เครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือ เปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนํ้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ภาษี นํ้ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม





ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั่ เพิ่มพิเ ศษ,โทรศัพท์- โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต ,มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ไ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้า ของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมื องไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุม ของ
บริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิ ปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิป ค่ะ)
** ขณะนี้ รฐั บาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ้ ือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสทิ ธิพํานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม
2558 ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอ ีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท **
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เงื่อนไขการสํารองที่น่ งั และการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ลว่ งหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเต็มจํานวนเนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
2.กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทงั้ หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่ อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงิ นมัดจําทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดไม่วา่ กรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อน ล่วงหน้า
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผ ลทําให้คณะเดินทางไม่ค รบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้
(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ ดิน ทางอื่นที่เดิน ทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่ มี ีผเู ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัท
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ ที ่านต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่องบิน,ตัว๋ รถทัวร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่ เี กิด เหตุ สุด วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือ น และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่ อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่ สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ ( ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณี ท่ เี กิด
เหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณี ท่ เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษั ททัวร์)
 ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเท ศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมา
ขาด
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ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบ ัติเหตุท่ เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่ กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือ ชํารุดจากสายการบิน
กรณี ท่ กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเ สธมิให้เดิน ทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณี ใดๆทัง้ สิ้น
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ท่ ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินแ ละไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษั ทฯหรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงิน มัดจําหรื อค่าทัวร์ทงั้ หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

