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วันแรก กรุงเทพฯ–หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง –วังเวียง–ถนนโรตี     (-/กลางวัน/เย็น) 

06.30น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน        
09.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงนครเวียงจนัทน์ โดยเท่ียวบิน PG943 (**มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถลอ็กที่นั่งได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้นั่งติดกนัและ
ไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนั่งบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

11.00 น. เดินทางถึงสนามบินวตัไต เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวันดว้ย ขา้วจ่ีปาเต ้(ขนมปัง

ฝร่ังเศสท่ียดัใส้ดว้ยปาเต ้และเคร่ืองเคียง) ท่ีขึ้นช่ือ
ของเวียงจันทร์ จากนั้นพาคณะเยี่ยมชม หอพระ
แก้ว ซ่ึงเคยเป็นท่ีประดิษฐานขององค์พระแก้ว
มรกต ในสมยัก่อนหอพระแกว้แห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 
ค.ศ.1565 ในรัชกาลของพระไชยเชษฐา ปัจจุบนัได้
เป ล่ียนมาเป็น พิพิธภัณฑ์ใช้ เ ป็นท่ีเก็บสะสม
พระพุทธรูป  
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จากนั้น น าท่าน ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของนครเวียงจนัทน์บนถนน
ลา้นชา้งจะไปส้ินสุดท่ีบริเวณประตูชยั สร้างเสร็จ
ในปี พ.ศ.2512เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึง
ประชาชนชาวลาวท่ีสละชีวิตในสงครามก่อน
หน้าการปฏิวติัพรรคคอมมิวนิสต์ประตูชัยมีช่ือ
เรียกอีกอย่างว่า รันเวยแ์นวตั้งเพราะการก่อสร้าง
น้ีใช้ปูนซีเมนส์จากประเทศอเมริกาท่ีซ้ือมาเพื่อ
สร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่าง
สงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงไดน้ ามาสร้างประตูชยัแทนเป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานศิลปะลา้นชา้งกบั
ฝร่ังเศสเขา้ดว้ยกนัอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง จากนั้นน าท่านเดินทางต่อเพื่อไปสักการะบูชา พระธาตุหลวง 
ซ่ึงเป็นศาสนสถานท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศลาว เป็นสัญลกัษณ์ประจ าชาติลาว และมีความหมายต่อจิตใจของ
ประชาชนชาวลาวอย่างยิง่ สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์มีลกัษณะโดดเด่นท่ีสุดในอาณาจกัรลา้นชา้ง เป็น
การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนา กบัสถาปัตยกรรมของอาณาจกัรลา้นชา้ง 
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จากนั้น น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ เมืองวังเวียง จากนครหลวงเวียงจนัทร์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) สัมผสัวิถีชีวิต
ความเป็นอยูแ่ละธรรมชาติท่ามกลางขนุเขาท่ีรายลอ้มอยู่โดยรอบ จนไดช่ื้อวา่เป็น “กุ้ยหลนิแห่งเมืองลาว” 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท่ีวังเวียง  และให้ท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั เพลิดเพลินไปกบัสีสันยามค ่าคืน
ในเมืองวงัเวียงบน ถนนคนเดิน (Walking Street)หรือถนนโรตีซ่ึงมีโรตีใหท้่านไดเ้ลือกชิมกนัอยา่งจุใจ 

เข้าสู่ท่ีพกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 
 

วันท่ีสอง วังเวียง–ล่องเรือคายัค–ถ า้นอน–Zip Line–ถ า้จัง–ถ า้ปูค า–บลูลากูน –บอลลูนยักษ์           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พกั  
น าท่านเดินทางสู่ ตอนตน้ของแม่น ้ าซอง ใหท้่านสนุกสนานกบักิจกรรม ล่องเรือคายัค สัมผสัธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด
(นัง่ล าละ 2 ท่าน) ระหวา่งทางแวะชม ถ า้นอน ซ่ึงคณะจะไดน้ัง่ห่วงยางลอยน ้าเขา้ไปภายในถ ้า เป็นกิจกรรมท่ีทา้ทาย
อีกอยา่งหน่ึง และอีกกิจกรรม คือ Zip Line การโหนสลิงทา้ทายความสูง (ไม่รวมในค่าบริการ 600 บาท/ท่าน) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

หลงัรับประทานอาหารพาท่านตระการตากับความงามของหินงอกหินยอ้ยในถ ้าจังภายในบรรยากาศเย็นสบาย
รวมทั้งสูดอากาศแสนบริสุทธ์ิบนยอดถ ้า พร้อมทั้งชม จุดชมวิว สุดยอดถ ้าท่ีท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวงัเวียงได้
ทั้งเมือง จากนั้นน าท่านชม ถ ้าปูค า เป็นถ ้าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัมีกองทพัปูท่ีมีสีทองค า ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือท่ีว่าถ ้าปูค  า 
(นัง่รถสองแถว 14-16 ท่าน/คนั) ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีลอ้มดว้ยภูเขาหินปูน  
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หลงัจากนั้นอิสระเล่นน ้ าตามอธัยาศยัท่ี บลูลากูน จากนั้น
น าท่านไปยงัสถานท่ีเช่า บอลลูนยักษ์ ส าหรับท่านท่ีอยาก
ขึ้นบอลลูนยกัษ์เพื่อชมเมืองวงัเวียงอนัสวยงามในมุมสูง
เพื่อความประทับใจแปลกใหม่อย่างท่ีไม่เคยพบเห็นท่ี
ไหน(ไม่รวมในค่าบริการ 3,000 บาท/ท่าน) ได้เวลาสมควร
เดินทางกลบัที่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BT-LAO03_PG_SEP-JAN20 

 
 
ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั 

เข้าสู่ท่ีพกั THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของประเทศลาว 

วันท่ีสาม วังเวียง – เวียงจันทร์ – กรุงเทพฯ                  (เช้า/-/-) 

06.00 น.       บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พกั พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอาทเ์พื่อเดินทางกลบั  
06.30 น.       น าท่านเดินทางออกจากวงัเวียงมุ่งหนา้สู่ นครหลวงเวียงจนัทร์ เพื่อไปยงัสนามบินนานาชาติวตัไต  
11.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) เท่ียวบินท่ี PG944  

(**มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

....................................................................................... 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว เวยีงจันทน์ วังเวยีง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน PG 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

02 พ.ย.62 04 พ.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 พ.ย.62 18 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

23 พ.ย.62 25 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

30 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

14 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

21 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
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อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่งและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลกิ : 
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 
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• ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน
ท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความประมาท
ของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


