พม่า 9 วัด สําเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน
เดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 2563
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) | พระงาทัตจี | พระโกทัตจี
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระเจตุนพญาจี | เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์เอ็งตํอหยา | เจดีย์ไจ๏กะสําน | วัดแม๏ะละมุ l ตลาดสก๏อตมาร์เก็ต
เจดีย์เอ็งตํอหยา | เจดีย์ไจ๏กะสําน | วัดแม๏ะละมุ l ตลาดสก๏อตมาร์เก็ต
อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูบุฟเฟต์ Hot Pot
อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง

เริ่มต้นเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ยํางกุ๎ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอน
ตาหวาน)-พระงาทัตจี-พระโกทัตจี-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)- พระเจตุนพญาจี-เจดีย์ชเวดากอง
. เจดีย์เอ็งตํอหยา-เจดีย์ไจ๏กะสําน-วัดแม๏ะละมุ-ตลาดสก๏อตมาร์เก็ต-ยํางกุ๎ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอน
เมือง)-(DD4239 : 21.00- 22.55)

วันที่ 2.

วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุง้ (สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)- พระงาทัตจี-พระโกทัตจี-เจดีย์โบตะทาวน์
(เทพทันใจ / เทพกระซิบ)- พระเจตุนพญาจี-เจดีย์ชเวดากอง

04.00 น.

พร๎อมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมี
เจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให๎กับทุกทําน
ออกเดินทางสูํ ยํางกุ๎ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยํางกุ๎ง ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้า
กว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซึ่งเป็นพระ
นอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมํา ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล๎วนเป็นมิ่ง
มงคลสูงสุด ประกอบด๎วยลายลักษณธรรมจักรข๎างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล๎อมด๎วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล
108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ๎อนกันซึ่งแตกตํางกับศิลปะของไทย

06.30 น.
07.35 น.

จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ วัดงาทัตจี(Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญํ คือหลวงพํองาทัตจี แปลวํา หลวง
พํอที่สูงเทําตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอํอน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ สํวน
เครื่องประกอบด๎านหลังจะเป็นไม๎สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายตํางๆ จําลองแบบมาจากพระพุ ทธรูปทรงเครื่อง
สมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานนมัสการ พระโกทัตจี (Koe Htat Kyee Buddh) พระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งสมาธิที่ใหญํที่สุดในยํางกุ๎ง สูง
ถึง 72 ฟุต ชนะ คําวํา “โก” ในภาษพมํา แปลวําเก๎า หมายถึงความเจริญก๎าวหน๎า วัดโกทัตจี มีทั้งหมด 9 ชั้น มุงด๎วยหลังคา
9 ยอด ทั้งสองข๎างของทางเข๎ามีรูปปั้น กบยักษ์ และ งู ตามตํานานกลําววํา “กบยักษ์กินงู” เชื่อกันวําเป็นสัญลักษณ์ “แหํงชัย
ชนะ” สถานที่แหํงนี้จึงเป็นที่นิยมในการขอพระเรื่องชัยชนะในด๎านตํางๆให๎กับตัวเอง
วิธีการขอพร ทํานสาราถขอพรได๎1ข๎อ อธิษฐานแล๎วนับลูกประคํา9รอบ

ทํานนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botathaung Pagoda) ซึ่งโบตะทาวน์ แปลวํา เจดีย์นายทหาร 1000 นาย ได๎สร๎างเจดีย์
โบตะทาวน์นี้และทรงนําพระเกศธาตุ ไว๎ 1 เส๎น กํอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข๎าไปใน
เจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได๎อยํางใกล๎ชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นําชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูป
ทองคํา ประดิษฐานในวิหารด๎านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติวําเคยประดิษฐาน
อยูํในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพมําตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย๎ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตา
ในอินเดีย ทําให๎รอดพ๎นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถลํมพระราชวังมัณฑะเลย์ ตํอมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัด
แสดงที่พิพิธภัณฑ์
วิกตอเรียและแอลเบิร์ต และด๎านซ๎ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี (Nut Bo Bo Gyi) หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมํารวมถึง
ชาวไทยนิยมไปกราบไหว๎บูชา ด๎วยที่เชื่อวําเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล๎วจะสมปรารถนาทันใจ
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วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม๎ ผลไม๎ โดยเฉพาะมะพร๎าวอํอน กล๎วย หรือผลไม๎อื่นๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งทํานจะ
ชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให๎ทํานนําเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใสํมือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว๎
ขอพรแล๎วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว๎จากนั้นก็เอาหน๎าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพทันใจ ทํานก็จะสมตามความปราถนาที่
ขอไว๎

นําทํานขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตํานานเลําวํา เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จน
สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพมําเคารพกราบไหว๎กัน โดยทํานสามารถกระซิบที่ข๎างหูเบาๆ ห๎ามให๎คนอื่นได๎ยิน และนํา
น้ํานมไปจํอไว๎ที่ปาก บูชาด๎วยข๎าวตอก ดอกไม๎ และผลไม๎
นําทํานเข๎าสูํวัดเจตุน Kyay Thon Pagoda มัสการ พระเจตุนพญาจี พระพุททรูปสําริดที่เกําแกํของพมําอารูปราวร๎อย
กวําปี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เกําแกํคูํบ๎านคูํเมืองของชาวเมียนมาร์อีกแหํงหนึ่ง

นําทํานสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คูํบ๎านคูํเมืองพมํา เป็นเจดีย์ทองคําที่
งดงาม ตั้งเดํนเป็นสงําอยูํกลางเมืองยํางกุ๎ง มีความสูง 109 เมตร ประดั บด๎วยเพชร 544 เม็ด ทั บทิม นิล และบุษราคัมอี ก
2,317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุ๎มอยูํน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชํางชาวพมํา จะใช๎ทองคําแท๎ตีเป็นแผํน
ปิดองค์เจดีย์ไว๎รอบ วํากันวําทองคําที่ใช๎ในการกํอสร๎างและซํอมแซมพระมหาเจดีย์แหํงนี้มากมายมหาศาลกวําทองคําที่เก็บ
อยูํในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล๎อมด๎วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร๎อยองค์ มีซุ๎มประตูสี่ด๎าน ยอด
ฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด๎วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได๎บรรจุเส๎นพระเกศาธาตุของพระ
พุธเจ๎าจํานวน 8 เส๎น เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมํา ซึ่งมีทั้งผู๎คนชาว
พมํา และชาวตํางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยํางไมํขาดสาย ณ ที่แหํงนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยํางนํา
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อัศจรรย์ ไมํวําจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทําเป็นศาลาโถงครอบด๎วยหลังคาทรงปราสาทซ๎อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกวํา พยา
ธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให๎ประชาชนมากราบไหว๎บูชา

วันเกิด
สัตว์สัญลักษณ์

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
หนูหางยาว

ศุกร์
หนูหางสั้น

เสาร์
พญานาค

เป็ นพระธาตุประจาคนเกิดปี มะเมีย (ม ้า) มีคาสวดบูชาดังนี้
ชมพูทเี ป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนร ัมเม ส ัตตะระตะน ัง ปะฐะม ัง กะกุส ันธ ัง สุว ัณณะท ัณฑ ัง ธาตุโย
ฐ ัสสะต ิ ทุต ิย ัง โกนาคะมะน ัง ธ ัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐ ัสสะต ิ ตะตย
ิ ัง ก ัสสะปัง พุทธะจีว ะร ัง ธาตุโย ฐ ัส
สะต ิ จะตุตถ ัง โคตะมะ อ ัฎฐะเกศะ ธาตุโย ฐ ัสสะต ิ ปัญจะม ัง อะริยะเมตตเตยโย อะนาคะโต อุตตะม ัง
ธาตุโย อะห ัง ว ันทามิทร
ู ะโต ฯ

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต์ Hot Pot
**สําหรับชํวงเทศการสงกรานต์12-19เม.ย.63 ภัตตาคารปิดบริการทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม**

ที่พัก

โรงแรม Summit Parkview Hotel หรือ Wyne Hotel หรือเทียบเทํา ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2

เจดียเ์ อ็งต่อหยา-เจดียไ์ จ๊กะส่าน-วัดแม๊ะละมุ-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลา
ดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-(DD4239 : 21.00-22.55)

เช้า

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
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นําทํานสักการะเจดีย์เอ็งต่อหยา (Eain taw Yar pagoda) เจดีย์เกําแกํอายูราว 170 ปี บริเวณรอบองค์เจดีย์มีเหลาบรรดา
องค์เทพให๎ทํานได๎สัการะขอพร ทํานสามารถขอพรได๎รอบองค์เจดีย์ และเจดีย์เอ็งตํอหยาสามารถขอพรเรื่องที่ทาง ที่อยูํ
อาศัย สําหรับผู๎มีจิตศรัทธาสามารถขอกับองค์เจดีย์แหงนี้ได๎ นับเป็นเจดีย์ที่เกําแกํและศักดิ์สิทธิ์อีกแหํงของเมียนมาร์

นําทํานเข๎าสูํ เจดีย์ไจ๊กะส่าน (Kyaikkasan Pagoda) เจดีย์เกําแกํอีกแหํงหนึ่งของเมืองยํางกุ๎ง เจดีย์องค์นี้สร๎างมาแล๎ว 2
พันกวําปี โดยกษัตริย์ชาวอินเดีย ซึ้งเป็นกษัตริย์ในยุคเดียวกับพระเจ๎าอโศกมหาร ภายในองค์พระเจดย์บรรจุพระเกศาของ
พระพุทธเจ๎าและพระธาตุสํวนอื่ นๆ 32 องค์ ตามตํานาน ในสมัยที่เมืองยํางกุ๎ง ได๎กลายเป็นเมืองร๎าง มียักษ์สองพี่น๎อง ชื่ อ
“นองดอ องค์พี่ และ “นยีดอ”องค์น๎อง ทําหน๎าที่คุ๎มคลองรักษาองค์พระเกศาธาตุและพระธาตุที่บรรจุไว๎ ณ เจดีย์ไจ๏กะสําน
แหํงนี้ไว๎จนถึงปัจจุบัน และเจดีย์ไจ๏กะสํานแหํงนี้ยังมี องค์เทพทันใจไจ๏กะสาสนที่สามารถขอพรทํานได๎ เทพทั นใจที่นี่ลักษณะ
ใบหน๎าที่ยิ้มแย๎ม ดูใจดี จึงเป็นอีก1สถานที่ ที่ผู๎มีจิตรศรัทธาชาวเมียร์มาร์นิยมมาขอพรมากอีกแหํงหนึ่ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร)
**สําหรับชํวงเทศการสงกรานต์12-19เม.ย.63 ภัตตาคารปิดบริการทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม**

จากนั้นนําทํานเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (Bogyoke Aung San Market) ซึ่งสร๎างเมื่อครั้งพมํายังคง
เป็นอาณานิคมของประเทศอั ง กฤษ ให๎ ทํ า นได๎ เ ลือกชมและเลือกซื้ อสินค๎า ที่ ร ะลึ ก พื้ นเมื องมากมายในราคาถู ก เชํ น ไม๎
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แกะสลัก พระพุทธรูปไม๎หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ๎าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไขํมุก และหยกพมํา (ตลาดสก๊อตปิดทุกวัน
จันทร์และวันหยุดสงกรานต์) **สําหรับชํวงเทศการสงกรานต์ตลาดปิดบริการทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม**

จากนั้นนําทํานเข๎าชม วัดแม๊ะละมุ (Mae lamu Pagoda) “แม๏ะละมุ” เป็นพระนามของพระมารดาของพระเจ๎าโอคาลาปะ
(Okkalapa) กษัตริย์ผู๎สร๎างพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ภายในบริเวณวัดแม๏ะละมุแหํงนี้มีพระพุทธรูปหลากหลายปางมีอายู
หลายสิบปีให๎ทํานได๎บูชาสักการะ และมีการจําลองพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ทํานสามารถรํวมบุญ
ถวายแผํนกระเบื้องได๎ที่วัดแหํงนี้ ตามความเชื่อ การรํวมบุญถวายกระเบื่อง ผลบุญกุศลจะชํวยเสริมดวงตําแหนํงหน๎าที่การ
งานและการสร๎างหลักปักฐาน

21.00 น.
22.55 น.

สมควรแกํเวลา นําทํานเดินทางสูํ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูํ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมด๎วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : พม่า 9 วัด สําเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 01-02 พฤษภาคม 63
วันที่ 02-03 พฤษภาคม 63
วันที่ 03-04 พฤษภาคม 63
วันที่ 05-06 พฤษภาคม 63
วันที่ 09-10 พฤษภาคม 63
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 63
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 63
วันที่ 06-07 มิถุนายน 63

7,999
7,999
7,555
6,999
7,555
6,999
6,999
6,999

7,999
7,999
7,555
6,999
7,555
6,999
6,999
6,999

7,999
7,999
7,555
6,999
7,555
6,999
6,999
6,999

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
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วันที่ 13-14 มิถุนายน 63
6,999
6,999
6,999
1,500
วันที่ 20-21 มิถุนายน 63
6,999
6,999
6,999
1,500
วันที่ 27-28 มิถุนายน 63
6,999
6,999
6,999
1,500
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
เงื่อนไขการให้บริการ
1.อัตราค่าบริการนี้รวม
คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทั้งคณะ
คําภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี
คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทํานละไม่เกิน 20 ก.ก.
คํารถรับ-สํง และนําเที่ยวตามรายการ
คําที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห๎องละ 2 ทําน)
คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการ
คําอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คําจ๎างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด พร๎อมคําภาษีสนามบิน และคําภาษีน้ํามัน ทุกแหํงตามรายการทัวร์ข๎างต๎น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครื่องบิน
- กรณีที่ทํานมีความประสงค์จะต๎องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จาก ชั้นประหยัด (Economy Class)
- ในการเดินทาง ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกันเป็นหมูํคณะ
หากต๎องการเลื่อนวันเดินทางกลับกํอน (หรือหลัง) ทํานจะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบิน
และบริษัททัวร์เรียกเก็บเพิ่มเติมกํอนออกตั๋วโดยสาร
- การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปจัดการได๎แตํอยําง
ใด
- ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯลํวงหน๎าทุกครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบวํากรุ๏ปมีการออกเเดินทางแนํนอนหรือไมํ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ หากกรุ๏ปไมํสามารถเดินทางได๎ และ
ทํานได๎ออกตั๋วไปแล๎ว
1.2 ค่าที่พัก ประเภทห๎อง ละ 2-3 ทําน ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ หรือ ระดับเทียบเทํา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก
- เนื่องจากการวางแปลนแบบห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Single) ,
ห๎องพักคูํ ( Twin / Double ) และห๎องพักแบบ 3 ทําน (Triple) อาจจะไมํได๎อยูํในชั้นเดียวกัน หรือ อยูํติดกัน
- กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) ซึ่งเป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมาก และห๎องพักในตัวเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือ ย๎ายเมือง เพื่อให๎เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์
1.3 ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร์ข๎างต๎น
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอํานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง
1.5 ค่าน้ําหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรัม
1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเงื่อนไขของแตํละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ
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-

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม
(สําหรับผู๎โดยสารชั้นประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการ
บินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎ (ทํานจะต๎องชําระในสํวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
- สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึ้นเครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว๎าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ้ว)
- กรณีที่ต๎องเดินทางด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให๎ต่ํากวํามาตรฐานได๎ ทั้งนี้
ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบสํวนตํางของคําใช๎จํายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน
(ทํานต๎องชําระในสํวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
- ทางบริษัทฯ ไมํรับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู๎โดยสาร ในทุกกรณี
1.6 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ๎มครองระหวํางการเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ
คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค๎าทํานใด สนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข๎อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได๎
เบี้ยประกันเริ่มต๎น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตํางด๎าวตํางๆ (ทางรัฐบาลพมําประกาศยกเลิกวีซําให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค์จะ
พํานักระยะสั้นในประเทศพมําไมํเกิน 14 วัน **ถ๎ากรณีทางรัฐบาลพมําประกาศให๎กลับมาใช๎วีซํา ผู๎เดินทางจะต๎องเสียคําใช๎จําย
เพิ่มในการขอวีซําตามที่สถานทูตกําหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชํน คําอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คําซักรีด คําโทรศัพท์ คํามินิบาร์
ในห๎องและคําพาหนะตํางๆ ที่ไมํได๎ระบุในรายการ รวมทั้งคําธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวําที่สายการ
บินนั้นๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญํเกินขนาดมาตรฐาน
3. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได๎ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ซึ่งลูกค๎าต๎องชําระสํวนตําง
เพิ่ม
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องชําระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง สําหรับ
สํวนที่เพิ่มเติมแกํหัวหน๎าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตํทํานจะเห็นสมควรขึ้นอยูํกับความพึงพอใจในบริการ
เงื่อนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก
1. การทําการจอง และ การชําระค่าบริการ
1.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชม. หลังจากทําการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายัง
บริษัทฯ กรณีลูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน โดยทุก
การจองจะได๎รับการยืนยันสิทธิ์สํารองที่นั่ง เมื่อมีการชําระมัดจํา เทํานั้น
***สําหรับช่วงการเดินทางที่ติดวันหยุดยาว หรือเทศกาล มัดจําท่านละ 20,000 บาท ตามที่ระบุในรายการทัวร์นั้น
***
1.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไมํชําระตามที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ ไมํมีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให๎สิทธิ์การจองแกํลูกค๎าทํานอื่นที่อยูํลําดับถัดไป
1.3 เมื่อชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่ง
รายชื่อสํารองที่นั่งผู๎เดินทางต๎องสํงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร๎อมยืนยันวํา ต๎องการเดินทางทํองเที่ยวทริป
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ใด วันที่ใดไปกับใครบ๎าง , เบอร์โทร // หากไมํสํงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให๎ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบ
คําเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช๎ในการจองตั๋วเครื่องบิน
** กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู๎เดินทาง : จะต๎องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลักมากกวํา 6
เดือนขึ้นไป และเหลือหน๎ากระดาษวํางอยํางต่ํา 2 หน๎าหากไมํมั่นใจโปรดสอบถาม
** การติดตํอประสานงานกับทางบริษัท เชํน แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต๎องทําในวันเวลาทําการ
ของทาง บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เทํานั้น นอกจากวันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศ ในปีนั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให๎บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช๎บริการของทําน
เนื่องจากเมื่อทํานชําระเงินครบจํานวนหรือมัดจําบางสํวนแล๎ว ทางบริษัทฯ ถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขการบริการและข๎อตกลง
ตํางๆที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ
เงื่อนไขการยกเลิก
กรณีที่นักทํองเที่ยวหรือตัวแทนจําหนํายต๎องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทํองเที่ยวหรือ
ตัวแทนจําหนําย(ผู๎มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต๎องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อยํางใดอยํางหนึ่ง เพื่อ
เป็นการแจ๎งยกเลิกกับทางบริษัทอยํางเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไมํขอรับยกเลิกการจอง ผํานทางโทรศัพท์ไมํวํากรณี
ใดๆ)กรณีนักทํองเที่ยวหรือตัวแทนจําหนําย ต๎องการขอรับเงินคําบริการคืน นักทํองเที่ยวหรือตัวแทนจําหนําย (ผู๎มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต๎องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อยํางใดอยํางหนึ่ง เพื่อทําเรื่องขอรับเงินคําบริการ
คืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร๎อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคําบริการตํางๆ และหน๎าสมุด
บัญชีธนาคารที่ต๎องการให๎นําเงินเข๎าให๎ครบถ๎วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคําบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนํา
เที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563”
ดังนี้
4.1 ยกเลิก ไมํน๎อยกวํา 30 วันกํอนเดินทาง (ไมํนับวันเดินทาง) คืนเงินร๎อยละ 100 ของคําบริการที่ชําระแล๎ว
4.2 ยกเลิก ไมํน๎อยกวํา 15-29 วันกํอนเดินทาง (ไมํนับวันเดินทาง) คืนเงินร๎อยละ 50 ของคําทัวร์ทั้งหมด
4.3 ยกเลิก น๎อยกวํา 15 วันกํอนการเดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ ไมํคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกาหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่าย
จริงเพื่อการเตรียมการจัดนาเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจาที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน การจองที่พัก และ ค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
อื่นๆ เป็นต้น **
4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๏ปที่ออกเดินทางชํวงเทศกาลวันหยุด เชํน ปีใหมํ, สงกรานต์ เป็นต๎น บางสายการบินมีการ
การันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคํามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน CHARTER FLIGHT จะไมํมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คํา
ทัวร์ทั้งหมดที่ชําระแล๎ว ไมํวํายกเลิกด๎วยกรณีใดๆ
4.5 การติดตํอใดๆ กับทางบริษัทเชํน แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ต๎องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวําเป็น
วันหยุดทําการของทางบริษัท
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้ ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง ทางบริษัทยินดี
คืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรด
อ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ***
4.6 กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุ ไว๎ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** สาคัญ !! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศพม่าโดยผิดกฎหมาย
และใน
4.
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ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและพม่า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้อง
ผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
4.7 เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะ
ถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ :
1. จํานวนผู๎ เดินทางต๎องมีขั้นต่ํา 10 ท่านขึ้นไปตํอกรุ๏ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอื่นตํอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า นอกจากผู๎เดินทางทุกทํานยินดีที่จะชําระ
คําบริการเพิ่มเพื่อให๎คณะเดินทางได๎ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให๎ทํานตํอไป
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน, การประท๎วง, การนัดหยุดงาน, การกํอ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทํานอันเกิดจากการ
โจรกรรมและ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง
6. เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไข
ข๎อตกลงตํางๆทั้งหมด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต๎องแจ๎งลํวงหน๎า ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาวะอากาศ การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต๎องแจ๎งให๎
ทราบลํวงหน๎า
8. อัตราคําบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคําบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ คําตั๋วเครื่องบิน
คําภาษีเชื้อเพลิงคําประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. การบริการของรถบัสนําเที่ยวพมํา ตามกฏหมายประเทศพมํา สามารถให๎บริการวันละ 8 ชั่วโมง โดยมัคคุเทศก์และ
คนขับจะเป็นผู๎บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทํองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักทํองเที่ยวเป็นสําคัญ
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมํมีอํานาจในการให๎คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว๎นแตํมีเอกสารลง
นามโดยผู๎มี อํานาจของบริษัทกํากับเทํานั้น
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศพมําให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศพมําไมํเกิน 14 วัน ด๎วย
วัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยว และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันวํามี
คุณสมบัติในการเข๎า ประเทศพมํา
** เอกสารที่อาจจะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตให๎เข๎าประเทศ **
1.
ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศพมํา
2.
เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง
( ทั้ง 2 อยําง ทางบริษัทจะเป็นผู๎จัดเตรียมให๎กับลูกค๎า แตํทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการพิจารณาของกองตรวจคนเข๎าเมืองของพมํา
อีกครั้ง)
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3.สิ่งที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้นระหวํางที่พํานักในประเทศพมํา (เชํน เงินสด บัตรเครดิต เป็นต๎น)
4.ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตํอได๎ระหวํางที่พํานักในประเทศพมํา (เชํน คน รู๎จัก โรงแรม และอื่นๆ) และกําหนดการ
เดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศพมํา
คุณสมบัติการเข้าประพม่า (สําหรับกรณีการเข้าประเทศพม่าตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํ ไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศพมําจะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศพมํา จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 14 วัน
4.เป็นผู๎ที่ไมํมีประวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศพมํา หรือมิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ
และไมํเข๎าขํายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต๎องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไมํเกิน 100 มิลลิลิตรตํอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้น ไมํเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสํถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจได๎อยําง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให๎ถือได๎ทํานละ 1 ใบเทํานั้น ถ๎าสิ่งของดังกลําวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกวําที่กําหนดจะต๎องใสํ
กระเป๋าใบใหญํ และฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกับอาวุธ เชํน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝาก
เจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น
3. ประเทศพมํา มีกฎหมายห๎ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข๎าประเทศ เชํน ผัก ผลไม๎สด ไขํ เนื้อสัตว์ ไส๎
กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดตํอที่จะมาจากสิ่งเหลํานี้ หากเจ๎าหน๎าที่ตรวจพบ จะต๎องเสียคําปรับในอัตราที่สูงมาก
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