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ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติมิ
งกาลาดง - พระมหาเจดียชเวดากอง - พระพุทธไสยาสนเจาทัต
ยี - เจดียงาทัตจี - เทพทันใจ/นัตโบโบยี - เทพกระซิบ หรือ อะ
มาดอวเมี๊ยะ - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง - ทา
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เชา
04.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน
้ 3 เคาน เตอรสายการบินไลออนแอร ประตู 6 Thai Lion Air
(SL)โดยมีเจาหน าที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
06.45 น. ออกเดินทางสก
ู รุงยางกุง โดยเที่ยวบิน SL200
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็ นที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เมีย
นมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง)
จากนั ้ นนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสอง
พันหารอยกวาปี เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ใี หญท่ส
ี ุดในพมาสถานที่แหงนี้ มีลาน
อธิษฐาน ซึ่งเป็ นจุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนํ าดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ
ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคลได นอกจากนี้ รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปดทิศ หากใคร
เกิดวันไหนก็ใหไปสรงนํ้ าพระประจําวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแกชีวิต
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร **เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุงมังกร**
จากนั ้ นพระพุทธไสยาสน เจาทัต ยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวย
ที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
จากนั ้ นสักการะ พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัต จี หลวงพอที่สูงเทาตึก 5 ชัน
้ เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลัก
จากหินออน ทรงเครื่องแบบกษั ต ริย จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง
นํ าทานขอพร นั ต โบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพมาและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปั ้ นเทพทันใจ(นั ต โบ
โบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปรารถนา ใหเอาดอกไม ผลไมโดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอ่ น
ื ๆมาสักการะ นั ต โบ
โบยี จะชอบมาก จากนั ้ นก็ใหเอาเงินจะเป็ นดอลลา บาทหรือจาดก็ได (แตแนะนํ าใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเป็ นคนไทย) แลว
เอาไปใสมือของนั ต โบโบยีสัก2ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากนั ้ นก็เอาหน าผากไปแตะกับนิ้ วชีข้ องนั ต
โบโบยีแคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว
นํ าทานขามฝั่ งไปอีกฟากหนึ่ งของถนนเพื่อสักการะเทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา“อะมาดอวเมีย๊ ะ” ชาวพมาเคารพกราบไหวกันมา
นานแลวการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิ ยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกันการบูชา
เทพกระซิบ บูชาดวยนํ้ านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม
สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
คํ่า
19.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่ SL207
20.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม



เชา

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง
เป็ นสนามบินที่ต งั ้ อยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ส
ี ุด
เป็ นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็ นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

พระมหาเจดียชเวดากอง
ตัง้ อยูบริเวณเนิ นเขาเชียงกุต ระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็ นมหาเจดียท่บ
ี รรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนั งสือ Guinness Book of Records ได
จัดใหพระเจดียชเวดากองเป็ นเจดียท่ส
ี ูงที่สุดและเกาแกท่ส
ี ุดในโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุงมังกร

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี
สักการะ พระพุทธไสยาสน เจาทัต ยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มี
ความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

เจดียงาทัตจี
วัดนี้ ต งั ้ อยูฝั่งตรงขามเยื้องๆพระตาหวานเป็ นอีกวัดที่นาสนใจ ความน าสนใจของวัดนี้ คือ
พระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขัน
้ ทรงเครื่องกษั ต ริย เป็ นพระที่สวยแปลกดู
อลังการดีคะ จากหน าพระไปทางขวาดานขางนี้ จะมีรูปพระพุทธประวัต ิท่เี ป็ นภาพวาด และ
ปูนปั ้ นลอยตัวเหมือนภาพสามมิต ิ ใกลๆมีระฆังใบใหญมากคะเราเอาศรีษะกมลงไปดูขาง
ในระฆังเขียนภาษาพมา

เทพทันใจ/นัตโบโบยี
นั ต โบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะ
รูปปั ้ นเทพทันใจ (นั ต โบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม
โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั ้ นก็ใหเอาเงินจะเป็ นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลว
เอาไปใสมือของนั ต โบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จาก
นั ้ นก็เอาหน าผากไปแตะกับนิ้ วชีข้ องนั ต โบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปราถนาที่ต งั ้ ใจ
ไว

เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมี๊ยะ
เป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้ อ
สัต วจนเมื่อสิน
้ ชีวิต ไปกลายเป็ นนั ต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อ เวลาที่จะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท



คํ่า

ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง
เป็ นสนามบินที่ต งั ้ อยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ส
ี ุด
เป็ นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็ นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทัง้ หมดกรณี ทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึน
้ ไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
- กรณี ใชหนั งสือเดินทางราชการ(เลมนํ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา–ออกประเทศ
ใดๆก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
้
- บริษัทฯ มีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
- เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ น
สําคัญ
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณี ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือเจาหน าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน
กรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้ หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุท่เี กิดจากความประมาท
ของนั กทองเที่ยวเองหรือในกรณี ท่ก
ี ระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่ก
ี ารตรวจคนเขาเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะไมคืนคาบริการไมวากรณี ใด ๆ ทัง้ สิน
้
- ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ท่ท
ี านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อ
ไดหากมีการปรับราคาบัต รโดยสารสูงขึน
้ ตามอัต ราคานํ้ ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิป
์ รับราคาตัว๋ ดังกลาว
- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้ หมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทัง้ หมด
- กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทงั ้ หมด

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระเต็มจํานวนเนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ มิฉะนั ้ นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัต โนมัต ิ

อัตรานี้รวม:
- ตัว๋ เครื่องบินชัน
้ ทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูต อตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิใ์ นการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
- คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
- คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
- คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
- คาไกดทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
- ภาษี นํ้ามันและภาษี ต วั๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเ์ ก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน
้ กอนวันเดินทาง)

อัตรานี้ไมรวม:
- ภาษี หัก ณ ที่จาย 3%และภาษี มูลคาเพิ่ม 7%

- คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
- คานํ้ าหนั กกระเป าเดินทางในกรณี ท่เี กินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน
- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั่ เพิ่มพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, อินเทอรเน็ ต , มินิบาร, ซักรีด ที่ไมไดระบุไวใน
รายการ
- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การจลาจล ,การนั ดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไมใหออกและเขาเมือง จากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษัทฯ
- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 500 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
- คาทิปหัวหน าทัวรต ามสินนํ้ าใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้ น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)
** ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถ ือหนั งสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพ
์ ํานั กในดินแดนของอีกฝ ายหนึ่ ง เป็ นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชต งั ้ แตวันที่ 11 สิงหาคม
2558 ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท **

หมายเหตุ
**กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน ของทานเอง**
- คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึน
้ ไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่ม
ี ีผูเดินทางไมถ ึง 10 ทานไมมีหัวหน าทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย
โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหน า 7 วันกอนการเดินทาง
- กรณี ท่ท
ี านตองออกตัว๋ ภายใน เชน (ตัว๋ เครื่องบิน,ตัว๋ รถทัวร,ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน าทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณี ถ าทานออกตัว๋ ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทงั ้ หมด ยกเวนในกรณี วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนั กขัต
ฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิน
้
- ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทัง้ หมด
- ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินคาทัวรทงั ้ หมดไมวากรณี ใดๆทัง้ สิน
้
กรณี เจ็บป วย
- กรณี เจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทงั ้ นี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง
- ในกรณี เจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี

