รหัสทัวร์ : THG12-DD-MM-8JUN-30JUL17H

พม่ า อิม่ บุญ สุ ขใจ สบาย...สบาย
ย่ างกุ้ง หงสาวดี ขึน้ พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD
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ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋ า
1. สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า เจดียช์ เวดากอง เจดียช์ เวมอดอร์ และ
พระธาตุอนิ ทร์แขวน
2. ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคา ที่ เจดียโ์ บตาทาวน์
3. ไหว้พระขอพรทาธุระกิจทางการค้า ณ เจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา
4. อิม่ อร่อยกับกุง้ แม่น้ าย่าง เป็ ดปักกิ่ง สลัดกุง้ มังกร และอาหารไทย
5. ช้อปปิ้ งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า เทีย่ ง

1

กรุ งเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุง้ -หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดียช์ เวมอร์
ดอร์–พระราชวังบุเรงนอง –พระธาตุอินทร์แขวน

X

O

2

พระธาตุอินทร์ แขวน–หงสาวดี -พระนอนชเวตาเลียว–เจดี ยไ์ จ๊ปุ่น–
O
ย่างกุง้ -พระนอนตาหวาน–เจดียช์ เวดากอง

O

3

เมืองสิ เรี ยม (เจดียก์ ลางน้ า) – ย่างกุง้ - เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ)
ช้อปปิ้ งตลาดสก๊อต – วัดพระหิ นอ่อน – ช้างเผือก – กรุ งเทพฯ

O

วันแรก

O

คา่

โรงแรมที่พกั
KYAIK HTO HOTEL
O หรื อ YOE YOE LAY
HOTEL หรื อเทียบเท่ า
BEST WESTERN
O GREENHILL HOTEL
หรื อเทียบเท่ า
X

กรุ งเทพฯ ดอนเมือง–ย่ างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้ คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ ดอร์ –พระราชวังบุเรงนอง –พระธาตุ

อินทร์ แขวน
04.00 น.
06.30 น.
07.15 น.

พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน
นกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ ย่ างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD4230
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่
เมียนมาร์ชา้ กว่าประเทศไทยครึ่ งชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี
นาท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รู ป ที่ วัดไจ้ คะวาย สถานที่ที่มีพระภิ กษุและสามเณรไป ศึกษา
พระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก ท่านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริ จาคที่วดั แห่ งนี้ ได้ จากนั้นนาท่าน
สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดียน์ ้ ีเป็ นสัญลักษณ์แห่งความรุ่ งโรจน์แห่ งหงสาวดี และนับเป็ น 1 ใน 5 สิ่ ง
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กลางวัน

ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรี ยกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งครั้ง
ก่ อนเป็ นสถานที่ประกอบพิธีศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ก่ อนออกศึกของบูรพกษัตริ ย ์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็ น
กษัตริ ยม์ อญหรื อพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนาง
สุ พรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่ นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียอ์ งค์น้ ี ยังเคยผ่านการพังทลายจาก
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง ทาให้ปลียอดของเจดียอ์ งค์น้ ี หักพังลงมา แต่ดว้ ยความศรัทธาที่
ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์ งค์น้ ี จึงได้ทาการสร้างเจดียช์ เวมอดอว์ข้ ึนมาใหม่ในปี พ.ศ.2497 ด้วยความสู งถึง 374
ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสู ง 70 ฟุต) นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่ วนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้ งั ไหว้ที่มุมหนึ่ง
ขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั ท่านจะได้นมัสการ ณ
จุดอธิ ษฐานอันศักดิ์ สิ ทธิ์ และสามารถนาธู ปไปค้ ากับยอดของเจดี ยอ์ งค์ที่หักลงมาเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ซึ่ ง
เปรี ยบเหมือนดัง่ ค้ าจุนชีวิตให้เจริ ญรุ่ งเรื องยิง่ ขึ้นไป
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่ นา้ ย่ าง ท่ านละ 1 ตัว)

คา่

จากนั้นนาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางทางการปกครองและ
ใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็ นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและกาแพงเดิมที่ถูก
ฝั งอยู่ในดิ น รั ฐบาลพม่าจึ งได้ทาการขุดค้นและสร้ างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ โดยถอดแบบจาก
ของเดิม ซึ่ งพระตาหนักที่ประทับบรรทมสี ทองเหลืองอร่ ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรู ปแบบสถาปั ตยกรรม
พม่า และท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมพม่าสี ทองเหลืองอร่ ามทั้งภายนอกและ
ภายใน จากนั้นนาท่านออกเดิ นทางสู่ คิมปูนแค้ มป์ (เชิ งเขาไจ้ ก์โท) ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชัว่ โมง
ระหว่างทางท่านจะเห็ นแม่น้ าสะโตง ซึ่ งเป็ นแม่น้ าที่มีความสัมพันธ์กบั พระนเรศวรมหาราช พระองค์
สามารถยิงพระแสงปื นข้ามน้ าที่กว้างใหญ่น้ ี ไปต้องแม่ทพั พม่า จนได้รับชัยชนะ จากนั้นนาท่านเปลี่ยนรถ
เป็ นรถบรรทุกขึ้นบนภูเขาไจ้ก์โท เพื่อเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั ระหว่างทางชมทัศนี ยภาพอันสวยงามสอง
ข้างทาง (นัง่ รถบรรทุกขึ้นไปจนถึงจุดบนสุ ดของภูเขาไจ้กโ์ ท ที่เป็ นที่ต้ งั ของพระธาตุอินทร์แขวน)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร หรื อ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั

ที่พกั

หลังอาหารค่าเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์ แขวน ซึ่ งเป็ น
นักพรตที่มีความศักดิ์ สิ ทธ์อีกแห่ งหนึ่ ง ท่านสามารถนั่งสมาธิ หรื อสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะ
กลางแจ้งเป็ นเวลานานบริ เวณระเบียงที่ยนื่ สู่ พระเจดียไ์ จ้เที่ยว ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาว หรื อกันลม หรื อผ้า
ห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เพราะพื้นที่นงั่ มีความเย็นมาก พระเจดียอ์ งค์น้ ีเปิ ดตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิ ด
สาหรับบุรุษที่เข้าไปปิ ดทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึงเวลา 22.00น.) พระธาตุอินทร์แขวนนี้ เป็ นที่มาและแรงบันดาล
ใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เรื่ อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระ
ธาตุอินทร์แขวน”
KYAIK HTO HOTEL หรื อ YOE YOE LAY HOTEL หรื อเทียบเท่ า

บ่ าย
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วันที่สอง

พระธาตุอนิ ทร์ แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว–เจดีย์ไจ๊ ปุ่น–ย่ างกุ้ง-พระนอนตาหวาน–เจดีย์ชเวดา

กอง
เช้าตรู่

เช้ า
กลางวัน
บ่ าย

เชิญท่านสักการะ พระธาตุอนิ ทร์ แขวน หรื อถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศยาม
เช้า ที่ ส ดชื่ น ทิ ว ทัศ น์ ง ดงาม ความศรั ท ธาของพุท ธศาสนิ ก ชนชาวพม่ า สัก การะสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ บนภู เ ขา
ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์น้ ีต้ งั อยูไ่ ด้อย่างไร โดยไม่
ล้มหรื อหล่นลงมาการที่กอ้ นหิ นสี ทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจาก
ด้านล่ างขึ้ น ไปก็ดู คล้ายกับลอยอยู่เ หนื อ หน้าผา ราวกับพระอิ น ทร์ น าไปแขวนไว้ก ลางอากาศนับเป็ น
อัศจรรย์เจดีย ์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้เก็บสัมภาระแล้วออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดี ตามเส้นทางเดิม
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่ นา้ ย่ าง ท่ านละ 1 ตัว)
นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว เป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สู ง 17
เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรื องอานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะ
วางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลัง
พระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธรู ปองค์น้ ีถูกปล่อยให้ทรุ ดโทรมจนกลายเป็ นเพียงกองอิฐ
ท่ามกลางป่ ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์น้ ี จากนั้นใน
ปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสี และปิ ดทองใหม่ จนกลายเป็ น
พระพุทธรู ปที่สวยงามในปั จจุบนั อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จนั ทร์ หอม ผ้า
ปักพื้นเมือง ผ้าพิมพ์เป็ นรู ปต่างๆ จากนั้นนาท่านชม เจดีย์ไจ๊ ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็ นพระพุธรู ปปาง
มารวิชยั ขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นพระพุทธรู ปปางประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็ นเอกของ
ศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนื อ), พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสันโธ (ทิศ
ตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่ สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กบั พระพุทธศาสนา
สร้ างพระพุทธรู ปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ซึ่ งมีพระพุทธรู ปองค์หนึ่ งได้เกิ ด
พังทลายและได้มี ก ารบู ร ณะใหม่ ทาให้พ ระพุท ธรู ปองค์น้ ี มี ลกั ษณะสวยงามแตกต่ า งไปจากองค์อื่น ๆ
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงย่ างกุ้ง หลังจากนั้นนาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็ น
พระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ที่บริ เวณพระบาทมีภาพวาดรู ปสรรพ
สิ่ ง อันล้วนเป็ นมิ่งมงคลสู งสุ ด ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริ เวณใจกลางฝ่ าพระบาท
และล้อมด้วยรู ปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกั ษณะซ้อนกันซึ่ งแตกต่างกับศิลปะของไทย
นาท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า เป็ นเจดียท์ องคาที่งดงาม ตั้งเด่น
เป็ นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสู ง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิ ล และบุษราคัมอีก
2,317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยูน่ ้ าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคา
แท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดี ยไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคาที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่ อมแซมพระมหาเจดี ยแ์ ห่ งนี้
มากมายมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองั กฤษเสี ยอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ ายล้อมด้วย
เจดี ยอ์ งค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ดา้ น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดี ยป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอย
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คา่
ที่พกั
วันทีส่ าม

มากมาย ภายในองค์พระมหาเจดี ยไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุ
ประจ าปี เกิ ด ปี มะเมี ย และยัง เป็ น 1 ใน 5 มหาบู ช าสถานสู ง สุ ด ของพม่ า ซึ่ งมี ท้ ัง ผูค้ นชาวพม่ า และ
ชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่ งนี้ มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม
อย่างน่ าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็ นความงามของวิหารทิศที่ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อน
เป็ นชั้นๆ ที่เรี ยกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์ ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชน
มากราบไหว้บูชา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
BEST WESTERN GREENHILL หรื อเทียบเท่ า
เมืองสิ เรียม (เจดีย์กลางน้า) – ย่ างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ช้ อปปิ้ งตลาดสก๊ อต – วัดพระหินอ่ อน

– ช้ างเผือก – กรุงเทพฯ
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สิ เรียม อยูห่ ่ างจากย่างกุง้ ประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ถึง
เมืองสิ เรี ยมนาท่านลงเรื อไป ชมเจดีย์เยเลพญา เจดี ยน์ ้ ี สร้างขึ้นบนเกาะกลางน้ า หรื อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า
“เจดี ย ์ก ลางน้ า ”น าท่ านนมัส การพระพุท ธรู ปทรงเครื่ องจัก รพรรดิ เ ก่ า แก่ ที่ ประดิ ษ ฐานบนบัล ลัง ก์ไ ม้
แกะสลักปิ ดทองคาเปลวที่งดงาม มีอายุนบั พันปี ซึ่ง เป็ นที่สักการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ได้เวลา
อันสมควรลงเรื อกลับและต่อรถปรับอากาศเดินทางกลับย่างกุง้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูเป็ ดปักกิง่ สลัดกุ้งมังกร)
นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่ งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ ายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดียโ์ บตะทาวน์น้ ี
และทรงนาพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนาไปบรรจุที่เจดียช์ เวดากองและเจดียส์ าคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไป
ในเจดียส์ ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยงั มีสิ่งที่น่าชมภายในบริ เวณรอบๆเจดีย ์
คือ พระพุธรู ปทองคา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุธรู ปปางมารวิชยั ที่มีลกั ษณะงดงามยิง่ นัก
ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็ นอาณานิ คมอังกฤษในปี พ.ศ.
2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กลั ป์ กัตตาในอินเดีย ทาให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรู ปองค์น้ ี ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรี ยและแอลเบิร์ต
และด้านซ้ายมือจะเป็ นรู ปปั้ น นัตโบโบยี หรื อ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา
ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่ งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ นาท่านชม วัดพระหินอ่ อน ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปที่
แกะสลักจากหิ นอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า นาท่านชม ช้ างเผือก ที่เป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองของพม่า มีสี
ขาวเผือกตลอดทั้งตัว ถู ก ต้องตาม คชลัก ษณะของช้างเผือกทุ ก ประการ จากนั้น น าท่ านเลื อกซื้ อสิ น ค้า
พื้นเมืองที่ ตลาดสก๊ อตมาร์ เก็ต ซึ่ งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็ นอาณานิ คมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้
เลื อกชมและเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกพื้นเมื องมากมายในราคาถูก เช่ น ไม้แกะสลัก พระพุทธรู ปไม้หอม
แกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่ องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินย่ างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
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21.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239

22.45 น.

คณะเดินทางถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

** หากท่ านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่อนทาการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **

เด็กไม่ มี
ผู้ใหญ่ พกั เด็พักมีกกัเตีบยง เตี
ก
ห้ องละ 2 ผู้ใหญ่ 2 กับยผูงพั
้ ใหญ่
ท่ าน
ท่ าน
2 ท่ าน

กาหนดการเดินทาง
08-10/ 09-11/ 10-12/ 16-18/ 17-19/
22-24/ 24-26 มิ.ย./ 29มิ.ย.-01ก.ค./
30มิ.ย.-02ก.ค.60
01-03/ 02-04/ 06-08/ 13-15/ 14-16/
15-17/ 16-18/ 20-22/ 21-23/ 22-24/
23-25/ 27-29/ 28-30/ 29-31 ก.ค./
30ก.ค.-01ส.ค.60
07-09/ 08-10/ 09-11 ก.ค. 60

พักเดี่ยว
เพิม่

9,999.-

9,999.-

9,999.-

3,500.-

9,999.-

9,999.-

9,999.-

3,500.-

12,999.-

12,999.-

12,999.-

3,500.-

ราคาท ัวร์นไี้ ม่มรี าคาเด็ก

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
หมายเหตุ : สาหร ับผูเ้ ดินทางทีอ
่ ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอม

ให้บต
ุ รเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

***ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และม ัคคุเทศก์
ท่านละ 450 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ทิปห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความประท ับใจ
** แจกนา้ ดืม
่ ว ันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
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เงือ
่ นไขการให้บริการ
ิ ธิท
ี หายไม่วา่ กรณีทก
1. บริษัทฯสงวนสท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสย
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง
ิ ธิใ์ นการทีจ
ี หาย อันเกิดจากเหตุสด
ั ทีท
2. บริษัทฯ สงวนสท
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสย
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯไม่
่ การนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชาหรื
้ อยกเลิกของเทีย
สามารถควบคุมได ้เชน
่ วบิน
ิ ธิใ์ นการเปลีย
3. บริษัทฯสงวนสท
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ วโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า (โปรแกรม
ั ต่าง ๆ ที่
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสย
ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทาง
เป็ นสาคัญ)
ิ ธิใ์ นการเปลีย
4. บริษัทฯสงวนสท
่ นแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
ิ ธิใ์ นการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ
5. กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสท

จะแจ ้งให ้ท่าน

ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย7 วันก่อนการเดินทาง
ื้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
6. เมือ
่ ท่านทาการซอ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว
7. ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทาง
ิ้
บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายใดๆ ทัง้ สน
อ ัตราบริการนีร้ วม
ั ้ นักท่องเทีย
1. ค่าตั๋วเครือ
่ งบินชน
่ ว ( Economy Class) ทีร่ ะบุวันเดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ (ในกรณีมค
ี วาม
ประสงค์อยูต
่ อ
่ จะต ้องไม่เกินจานวนวันจานวนคนและมีคา่ ใชจ่้ ายทีท
่ างสายการบินกาหนด)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไม่เกิน30 กก. (Nok Air)
้
4. ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนาเทีย
่ วตามรายการ พร ้อมคนขับรถทีช
่ านาญเสนทาง
5. ค่าห ้องพักในโรงแรมตามทีร่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าเข ้าชมสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วตามรายการ
8. ค่ารถขึน
้ พระธาตุอน
ิ ทร์แขวน
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
ื้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ
** ลูกค ้าท่านใดสนใจ...ซอ
่ งสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมกับ
ทางบริษัทได ้ **
เบีย
้ ประกันเริม
่ ต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบีย
้ ประกันเริม
่ ต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
ี ชวี ต
ี อวัยวะจากอุบต
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสย
ิ หรือเสย
ั เิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีม
่ อ
ี ายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
ี ชวี ต
ี อวัยวะจากอุบต
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสย
ิ หรือเสย
ั เิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]
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อ ัตราบริการนีไ้ ม่รวม
ื เดินทาง(PASSPORT)
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสอ
่ ค่าอาหาร, ค่าเครือ
2. ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัวอาทิเชน
่ งดืม
่ ทีส
่ งั่ พิเศษ(มินบ
ิ าร์, น้ าดืม
่ , บุหรี,่ เหล ้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่า
ั รีด, ค่าธรรมเนียมหนังสอ
ื เดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่ากาหนด,
โทรศัพท์ , ค่าซก
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ทีส
่ ญ
ู หายในระหว่าง
การเดินทางเป็ นต ้น
ื เดินทางต่างชาติต ้องยืน
3. ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข ้าประเทศพม่าสาหรับหนังสอ
่ วีซา่ เข ้าประเทศพม่ามีคา่ ธรรมเนียม
้
1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยืน
่ วีซา่ 500 บาทต่อท่าน ใชระยะเวลาในการยื
น
่ วีซา่ 5-7 วันทาการ
ื เดินทางไทย ก ัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส ์ ไม่ตอ
่
ยกเว้น หน ังสอ
้ งยืน
่ วีซา
4. ค่าห ้องพักเดีย
่ วตามอัตรา
5. ค่าวีซา่ เข ้าประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน
6. ค่านากล ้องถ่ายรูป และกล ้องวีดโี อเข ้าวัด
7. ค่าธรรมเนียมวีซา่ สาหรับผู ้เดินทางชาวต่างชาติและผู ้ถือเอกสารต่างด ้าว
ิ ด ้วยตัวท่านเอง
8. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซงึ่ ท่านจะต ้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สน
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล ้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์)
10. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทส
ี่ ายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา
11. ค่าทิปม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ และทิปพน ักงานข ับรถ (ว ันละ 150 บาท ต่อท่าน) ทิปห ัวหน้าท ัวร์ (ตามความ
ประท ับใจ)
12. ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7% ห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
1. กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจา 5,000 บาท (ทีน
่ ง่ ั จะยืนย ัน
เมือ
่ ได้ร ับเงินม ัดจาแล้วเท่านน)หากต
ั้
้องยืน
่ วีซา่

ต ้องเตรียมเอกสารยืน
่ วีซา่ ให ้เรียบร ้อยภายใน

2-3

วัน

้
หลังจากทาการจองแล ้ว(ใชเวลาขอวี
ซา่ ไม่ตา่ กว่า 7วันทาการ)
2. การชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้
เรียบร ้อยก่อนกาหนดเนือ
่ งจากทางบริษัทต ้องสารองค่าใชจ่้ ายในสว่ นของค่าทีพ
่ ักและตั๋วเครือ
่ งบินมิฉะนัน
้ จะถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน

คืนค่าใชจ่้ ายทัง้ หมด

2. แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน

เก็บค่าใชจ่้ ายท่านละ 10,000 บาท

3. แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15วันก่อนเดินทาง

ิ ธิเ์ ก็บค่าใชจ่้ ายทัง้ หมด
ทางบริษัทฯขอสงวนสท

ื เดินทางไทย
4. สาหรับผู ้โดยสารทีไ่ ม่ได ้ถือหนังสอ

และทางบริษัทฯเป็ นผู ้ยืน
่ วีซา่ ให ้

เมือ
่ ผลวีซา่ ผ่านแล ้วมีการ

ิ ธิใ์ นการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
้ า
ิ ธิใ์ นการเก็บค่าใชจ
5. บริษ ัทขอสงวนสท
่ ยทงหมดกรณี
ั้
ทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจานวนทีบ
่ ริษ ัทฯกาหนดไว้

ี หายต่อทางบริษัท
้ ไป)เนือ
(10ท่านขึน
่ งจากเกิดความเสย

ี หายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
และผู ้เดินทางอืน
่ ทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต ้องนาไปชาระค่าเสย
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซงึ่ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา
ี ค่าใชจ่้ ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน
่ ค่าตั๋ว
เลือ
่ นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั ้ นีท
้ า่ นจะต ้องเสย
เครือ
่ งบินค่าห ้อง ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีส
่ ถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ ายอืน
่ ๆทีเ่ กิดขึน
้ ตามจริง ในกรณีทไี่ ม่
สามารถเดินทางได ้
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่ แล้วไม่ได้ร ับการอนุม ัติวซ
่ จากทางสถานทูต (วีซา
่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัด
7. กรณียน
ื่ วีซา
ี า
ิ ธิใ์ นการหักค่าบริการยืน
จามาแล ้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสท
่ วีซา่ ,ค่าวีซา่
และค่าใชจ่้ ายบางสว่ นทีเ่ กิดขึน
้ จริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินไปแล ้ว หรือได ้ชาระค่าบริการใน
่ โรงแรม ฯลฯ ไปแล ้ว) ทางบริษัทขอสงวนสท
ิ ธิใ์ นการหักเก็บค่าใชจ่้ ายจริงทีเ่ กิดขึน
สว่ นของทางเมืองนอกเชน
้
แล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป
่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหล ังออกตว๋ ั โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสท
ิ ธิใ์ นการ ไม่คน
8. กรณีวซ
ี า
ื ค่าท ัวร์
ทงหมด
ั้
่ ผ่านแล้ว แต่กรุป
9. กรณีวซ
ี า
๊ ออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู ้เดินทางท่านอืน
่ ในกลุม
่ โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่
ิ ธิใ์ นการหักเก็บค่าใชจ่้ ายจริงทีเ่ กิดขึน
ด ้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสท
้ แล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป
10. กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนือ
่ งจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไ่ ม่วา่ เหตุผล
ิ ธิใ์ นการ ไม่คน
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสท
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั้
ข้อมูลเพิม
่ เติม
เรือ
่ งตว๋ ั เครือ
่ งบินและทีน
่ ง่ ั บนเครือ
่ งบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ ผู ้โดยสารจะต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อมกัน หากต ้องการเคลือ
่ นวันเดินทางกลับ
ท่านจะต ้องชาระค่าใชจ่้ ายสว่ นต่างทีส
่ ายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน
่ ั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผู ้กาหนด ซงึ่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข ้าไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ
ได ้ดาเนินการ

ออกตั๋วเครือ
่ งบินไปแล ้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได ้) ผู ้เดินทางต ้องรอ REFUND ตามระบบของ

สายการบินเท่านัน
้
2. ทางบริษัทได ้สารองทีน
่ ั่งพร ้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว

หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด ้วยสาเหตุ

ิ ธิก
ใด ทางบริษัทขอสงวนสท
์ ารเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ
่ งบิน ซงึ่ มีคา่ ใชจ่้ าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท
แล ้วแต่สายการบินและชว่ งเวลาเดินทาง
ิ ธิเ์ รียกเก็บค่าใชจ่้ าย
3. หากตั๋วเครือ
่ งบินทาการออกแล ้ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได ้ ทางบริษัทขอสงวนสท
้
ตามทีเ่ กิดขึน
้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ
3- 6 เดือนเป็ นอย่างน ้อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบิน
่ ต ้องเป็ นผู ้ทีม
กาหนด เชน
่ รี า่ งกายแข็งแรง และชว่ ยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา
่
เชน

่ ู ้ทีม
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใชผ
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและ

็ อินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ชค
็ อิน
ร่างกาย และอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ทางเจ ้าหน ้าทีเ่ ชค
เท่านัน
้
เรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ัก
1. เนือ
่ งจากการวางแปลนห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให ้ห ้องพักแบบห ้องเดีย
่ ว (Single)
และห ้องคู่ (Twin/Double) และห ้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห ้องพักอาจจะไม่ตด
ิ กันและ
บางโรงแรมอาจมีห ้องพักแบบ

3

ท่านจานวนไม่มากนัก

ิ ธิใ์ นการเปลีย
จึงขอสงวนสท
่ นแปลงตามความ

เหมาะสม
2. กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ

(Trade

Fair)

เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึน
้ มากและห ้องพักในเมืองเต็ม

ิ ธิใ์ นการปรับเปลีย
บริษัทฯขอสงวนสท
่ นหรือย ้ายเมืองเพือ
่ ให ้เกิดความเหมาะสม
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ื เดินทางต่างชาติทไี่ ม่ได้ร ับการยกเว้น)
่ พม่า(สาหร ับหน ังสอ
เอกสารการขอวีซา
่ เอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 ว ันทาการ
โปรดสง
ื เดินทาง (Passport)
 หน ังสอ
-

ต้องมีอายุการใชง้ านเหลือไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน น ับจากว ันเดินทาง

-

ื เดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหร ับประท ับวีซา
่ อย่างน้อย 4 หน้า
หน ังสอ

 รูปถ่าย
-

ี น้าตรงขนาด2 นิว้ จานวน 3 ใบ (ใชร้ ป
ี น
รูปถ่ายสห
ู สพ
ื้ หล ังขาวเท่านน
ั้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ,

ี ไว ้ด ้านหลังรูป
สติก
๊ เกอร์ใชไ้ ม่ได้)และกรุณาเขียนเบอร์ตด
ิ ต่อ-อาชพ
 ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย
-

พาสสปอร์ตต่างชาติทเี่ ดินทางเข ้าประเทศไทยจะต ้องมีใบตรวจคนเข ้าออกเมืองของไทยทีม
่ ต
ี ราประทับ

ให ้แนบมาในเล่มพาสปอร์ตด ้วย

**ในกรณีทม
ี่ พ
ี าสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ
้ งแนบมาเพือ
่ ป้องก ันการสูญหาย
หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบในทุกกรณี **
ข้อความซงึ่ ถือเป็นสาระสาหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ั มนา และการเดินทางทีม
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสม
่ ค
ี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ
่ ัก อาหาร
ั มนา ดูงาน เพือ
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสม
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการ
ี หายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
เดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบต
ั เิ หตุหรือความเสย
่ ัก ยานพาหนะ, อัน
เนือ
่ งจากอุบต
ั เิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ
้
ผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชาของเที
ย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ
, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ สว่ นงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอัครราชทูต
ิ ธิพเิ ศษทางการทูต) ซงึ่
รวมถึงผู ้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต ้องแสดงเหตุผล เนือ
่ งจากเป็ นสท
อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มี
ความคุ ้มครอง และประกันอุบต
ั เิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ ้าหน ้าที่
ตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนือ
่ งมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ
่
การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใชจ่้ ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลง
ิ ธิดังกล่าว
ได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นีก
้ ารขอสงวนสท
บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซงึ่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

