พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบาย
ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD
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ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋ า
1. สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า เจดียช์ เวดากอง เจดียช์ เวมอดอร์ และพระธาตุ
อินทร์แขวน
2. ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคา ที่ เจดียโ์ บตาทาวน์
3. ไหว้พระขอพรทาธุระกิจทางการค้า ณ เจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา
4. สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ
5. อิม่ อร่อยกับกุง้ แม่น้ าย่าง เป็ ดปักกิ่ง สลัดกุง้ มังกร และอาหารไทย
6. ช้อปปิ้ งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
*** ราคานี้ยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 450 บาท/ท่าน
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง ค่่า

1

กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์
ดอร์–พระราชวังบุเรงนอง –พระธาตุอินทร์แขวน

X

O

2

พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี -พระนอนชเวตาเลียว–เจดีย์ไจ๊ปุ่น –
O
ย่างกุ้ง-สถูปพระสุพรรณกัลยา -พระนอนตาหวาน–เจดีย์ชเวดากอง

O

3

เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้า) – ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

O

O

โรงแรมที่พัก
KYAIK HTO HOTEL
O หรือ YOE YOE LAY
HOTEL หรือเทียบเท่า
BEST WESTERN
O GREENHILL HOTEL
หรือเทียบเท่า
X

่ งว ันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี พระราชว ังบุเรงนอง, ตลาดสก็อต, ร้านเป็ดปักกิง่ และ
หมายเหตุ : เดินทางชว
สล ัดกุง้ ม ังกร ปิ ดทาการ (ว ันปิ ดทาการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้)

วันแรก

กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์–พระราชวังบุเรงนอง –
พระธาตุอินทร์แขวน

06.30 น.

พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน
นกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอ้านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับท่าน
ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230

07.15 น.

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่

04.00 น.
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กลางวัน

เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) น้าท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี
น้า ท่า นตั กบาตรพระสงฆ์ ก ว่า 1,000 รู ป ที่ วั ดไจ้ คะวาย สถานที่ ที่มี พระภิ ก ษุแ ละสามเณรไป ศึก ษา
พระไตรปิฎกเป็นจ้านวนมาก ท่านสามารถน้าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนีได้
จากนันน้าท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นีเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และ
นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งครังก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึก
ของบูรพกษัตริย์ ในสมั ยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือ พม่ า
รวมทังพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
พระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการ
พระเจดีย์องค์นี ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครังใหญ่มาแล้วถึง
4 ครั ง ท้ าให้ป ลียอดของเจดี ย์องค์ นีหัก พังลงมา แต่ด้ว ยความศรั ทธาที่
ชาวเมืองมีต่อเจดีย์องค์นี จึงได้ท้าการสร้างเจดีย์ชเวมอดอว์ขึนมาใหม่ในปี
พ.ศ.2497 ด้วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสูง 70 ฟุต) นับเป็น
เจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตังไหว้ที่มุมหนึ่งขององค์
เจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน
ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถน้าธูปไปค้ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อ
เป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึนไป
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่น้่าย่าง ท่านละ 1 ตัว)

บ่าย

จากนันน้าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึนในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและ
ใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนันเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เมื่อครังยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและก้าแพงเดิมที่ถูก
ฝังอยู่ในดิน รัฐบาลพม่ าจึงได้ท้าการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึนมาใหม่ โดยถอดแบบจาก
ของเดิม ซึ่งพระต้าหนักที่ประทับบรรทมสีทองเหลืองอร่ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรม
พม่า และท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทังภายนอกและ
ภายใน

ค่่า

GT-RGN DD05

จากนันน้าท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทาง
ท่านจะเห็นแม่น้าสะโตง ซึ่งเป็นแม่น้าที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระ
แสงปืนข้ามน้าที่กว้างใหญ่นีไปต้องแม่ทัพพม่า จนได้รับชัยชนะ จากนันน้าท่านเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกขึน
บนภูเ ขาไจ้ก์ โท เพื่ อเดิน ทางสู่โ รงแรมที่พั ก ระหว่า งทางชมทั ศนี ย ภาพอั น สวยงามสองข้า งทาง (นั่ ง
รถบรรทุกขึนไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจ้ก์โท ที่เป็นที่ตังของพระธาตุอินทร์แขวน)
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
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ที่พัก

หลังอาหารค่้าเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็น
นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ไ ด้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะ
กลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียมเสือกันหนาว หรือกันลม หรือผ้า
ห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพืนที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์
องค์นีเปิดตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิดส้าหรับบุรุษที่เข้าไปปิด
ทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น.) พระธาตุอินทร์แขวนนี เป็นที่มา
และแรงบั น ดาลใจของกวี ซี ไ รส์ ปี พุ ท ธศัก ราช 2534 มาลา ค้ า
จันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุ
อินทร์แขวน”
KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว–เจดีย์ไจ๊ปุ่น–ย่างกุ้ง-สถูปพระสุพรรณกัลยา
-เจดีย์ชเวดากอง
เช้าตรู่

เช้า
กลางวัน
บ่าย

เชิญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศยาม
เช้ า ที่ส ดชื่น ทิ วทั ศ น์ง ดงาม ความศรั ท ธาของพุ ท ธศาสนิ ก ชนชาวพม่ า สั ก การะสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ บ นภู เ ขา
ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นีตังอยู่ได้อย่างไร โดยไม่
ล้มหรือหล่นลงมาการที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อ มองจาก
ด้านล่า งขึนไปก็ดูค ล้า ยกั บลอยอยู่เหนือ หน้า ผา ราวกั บพระอิ นทร์น้า ไปแขวนไว้ก ลางอากาศนับ เป็ น
อัศจรรย์เจดีย์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันให้ท่านได้เก็บสัมภาระแล้วออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดี ตามเส้นทางเดิม
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่น้่าย่าง ท่านละ 1 ตัว)
น้าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สูง 17
เมตร สร้างขึนโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอ้านาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะ
วางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลัง
พระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครังก่อนพระพุธรูปองค์นีถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐ
ท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี จากนันใน
ปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็น
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พระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบัน อีกทังยังสามารถเลือกซือของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จันทร์หอม ผ้า
ปักพืนเมือง ผ้าพิมพ์เป็นรูปต่างๆ
จากนันน้าท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็น
พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทัง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด้วย
พระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต้) , พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ
(ทิ ศ ตะวั น ตก) สร้ า งโดยสี่ ส าวพี่ น้ อ งที่ อุ ทิ ศ ตนให้ กั บ
พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน
ไม่ ข้ อ งแวะกั บ บุ รุ ษ เพศ ซึ่ ง มี พ ระพุ ท ธรู ป องค์ ห นึ่ ง ได้ เ กิ ด
พังทลายและได้มีก ารบู รณะใหม่ท้ าให้ พระพุทธรูปองค์นี มี
ลักษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์อื่นๆ
จากนันน้าท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงย่างกุ้ง
น้าท่านแวะสักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ วัดแห่งนีเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่เก็บอัฐิของ
พระสุพรรณกัลยา โดยมีซุ้มรูปปั้นของพระนางเป็นรูปสักการะด้วยเรื่องราวของพระนางได้เลือนหายไป
ตามกาลเวลานับ 400 ปี เชื่อกันว่าหลวงปู่โง่น ได้มาท้าพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณพระสุพรรณกัลยาและ
เหล่านายทหารไทยที่ถูกจองจ้าตังแต่ครังเสียกรุงครังที่สอง (เชิญร่วมระลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละ
ของบรรพกษัตรีและนักรบไทยที่ เสียสละพระองค์เป็นตัวประกันเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง ร่วม
สวดมนต์อุทิศกุศลให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษไทยในอดีต
น้าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองค้าที่งดงาม ตังเด่น
เป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก
2,317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค้าโอบหุ้มอยู่น้าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองค้า
แท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองค้าที่ใช้ในการก่อ สร้า งและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี
มากมายมหาศาลกว่าทองค้าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วย
เจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอย
มากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจ้านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุ
ประจ้ า ปี เ กิ ด ปี ม ะเมี ย และยั ง เป็ น 1 ใน 5 มหาบู ช าสถานสู ง สุ ด ของพม่ า ซึ่ ง มี ทั งผู้ ค นชาวพม่ า และ
ชาวต่างชาติพากันสักการะทังกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนีมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
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ค่่า
ที่พัก

อย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท้าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อน
เป็นชันๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานส้าหรับให้ประชาชน
มากราบไหว้บูชา
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
BEST WESTERN GREENHILL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้่า) – ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต –
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กลางวัน

น้าท่านเดินทางสู่ สิเรียม อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึง
เมืองสิเรียมน้าท่านลงเรือไป ชมเจดีย์เยเลพญา เจดีย์นีสร้างขึนบนเกาะกลางน้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
“เจดี ย์ก ลางน้า ”น้ าท่ า นนมัส การพระพุ ทธรู ป ทรงเครื่อ งจั กรพรรดิเ ก่ า แก่ ที่ ป ระดิ ษ ฐานบนบั ลลั ง ก์ ไ ม้
แกะสลักปิดทองค้าเปลวที่งดงาม มีอายุนับพันปี ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ได้เวลา
อันสมควรลงเรือกลับและต่อรถปรับอากาศเดินทางกลับย่างกุ้ง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร)

บ่าย

นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี
และทรงน้าพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะน้าไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์ส้าคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไป
ในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนียังมี สิ่งที่
น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองค่า ประดิษฐานในวิหาร
ด้ า นขวามื อ เป็ น พระพุ ธ รู ป ปางมารวิ ชั ย ที่ มี ลั ก ษณะงดงามยิ่ ง นั ก ตาม
ประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครังเมื่อพม่าตกเป็น
อาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตา
ใน อิ น เ ดี ย ท้ า ให้ ร อ ด พ้ น จ า ก ร ะ เ บิ ดข อ ง ฝ่ า ย พั น ธ มิ ต ร ที่ ถ ล่ ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นีถูกจัดแสดงที่
พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบ
ยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้ว ยที่
เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
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หลังจากนันน้าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตา
สวยที่ สุ ด ของประเทศพม่ า ที่ บ ริ เ วณพระบาทมี
ภาพวาดรู ป สรรพสิ่ ง อั น ล้ ว นเป็ น มิ่ ง มงคลสู ง สุ ด
ประกอบด้ ว ยลายลั ก ษณธรรมจั ก รข้ า งละองค์ ใ น
บริเ วณใจกลางฝ่า พระบาท และล้อ มด้ว ยรู ปอัฎ จุต ร
สตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ้อนกันซึ่ง
แตกต่างกับศิลปะของไทย
จากนันน้าท่านเลือกซือสินค้าพืนเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้างเมื่อครังพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของ
ประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซือสินค้าที่ระลึกพืนเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก
พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพืนเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิด
ทุกวันจันทร์)
น้าท่านชม วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุ ดในพม่า และชม
ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทังตัวถูกต้องตาม คชลักษณะของช้างเผือกทุก
ประการ
สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD 4239

22.45 น.

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครั้งก่อนท่าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
หมายเหตุ : สาหร ับผูเ้ ดินทางทีอ
่ ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 450 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
** มีบริการน้่าดื่มวันละ 2 ขวด พร้อมผ้าเย็นวันละ 2 ผืน **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

ื
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได ้ลงนามความตกลง ยกเว ้นการตรวจลงตราผู ้ถือหนังสอ
ิ ธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึง่
เดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสท
เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซงึ่ จะมีผลบังคับใชตั้ ง้ แต่วันที่ 11 สงิ หาคม 2558 ทัง้ นี้ หากมีการ
เปลีย
่ นแปลงจะต ้องกลับมายืน
่ วีซา่ เข ้าออกปกติอก
ี
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ทางทัวร์จะต ้องเรียกเก็บค่าวีซา่ เพิม
่ อีกท่านละ 1,000 บาท**

พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบาย
ก่าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ เด็กมีเตียงพัก
2 ท่าน
กับผู้ใหญ่
2 ท่าน

เด็กไม่มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ตุลาคม 2560
05-07 / 06-08 ต.ค.60
08-10 ต.ค.60
07-09 / 15-17 /19-21 /
27-29 / 28-30 /
29-31 ต.ค. 60
12-14 / 14-16 / 15-17
ต.ค. 60
20-22 / 22-24 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60

9,559.11,559.12,559.-

9,559.11,559.12,559.-

9,559.11,559.12,559.-

3,500.3,500.3,500.-

11,559.-

11,559.-

11,559.-

3,500.-

13,559.14,559.15,559.-

13,559.14,559.15,559.-

13,559.14,559.15,559.-

3,500.3,500.3,500.-

12,559.-

12,559.-

12,559.-

3,500.-

11,559.12,559.-

11,559.12,559.-

11,559.12,559.-

3,500.3,500.-

13,559.-

13,559.-

13,559.-

3,500.-

14,559.15,559.16,559.-

14,559.15,559.16,559.-

14,559.15,559.16,559.-

3,500.3,500.3,500.-

พฤศจิกายน 2560
02-04 / 03-05 / 04-06
09-11 / 10-12 / 11-13
16-18 / 17-19 / 18-20
19-21 / 23-25 / 24-26
25-27 / 26-28 พ.ย. /
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 60

/
/
/
/

ธันวาคม 2560
17-19 ธ.ค.60
07-09 / 14-16 / 15-17 /
16-18 / 21-23 / 22-24 /
23-25 / 24-26 ธ.ค. 60
01-03 / 02-04 / 08-10 /
10-12 ธ.ค.60
03-05 / 28-30 ธ.ค.60
09-11 ธ.ค.60
29-31 ธ.ค.60
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30 ธ.ค. – 01 ม.ค. / 31 ธ.ค.
– 02 ม.ค. 61

17,559.-

17,559.-

17,559.-

3,500.-

เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทังนีขึนอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น
ส้าคัญ)
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจ้านวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านท้าการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทาง
บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพระสงฆ์เดินทางท่องเที่ยวเพียงล้าพังโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปด้วย
อัตราบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินชันนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจ้านวนวันจ้านวนคนและมีคา่ ใช้จ่ายที่ทางสายการบินก้าหนด)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไม่เกิน 30 กก. (Nok Air)
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช้านาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **
เบียประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบียประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอี ายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอี ายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
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[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
อัตราบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท้าหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้าดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์
, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้าหนักเกินจากทางสายการบินก้าหนดเกินกว่าก้าหนด, ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ้าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส้าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม
1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันท้าการ ยกเว้น
หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยืน่ วีซา่
4. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส้าหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึนราคา
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน
่ และทิปพนักงานขับรถ (วันละ 150 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %
เงื่อนไขการส่ารองทีน่ ั่ง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ้า 5,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ
ได้รับเงินมัดจ่าแล้วเท่านั้น) หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากท้าการ
จองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่้ากว่า 7 วันท้าการ)
การช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้
เรียบร้อยก่อนก้าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส้ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนันจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
4. ส้าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ้าทังหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท่าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ่านวนที่บริษัทฯก่าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
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6.

7.

8.
9.

10.

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋ว
เครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึนตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์หรือมัดจ้ามาแล้ว
ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ้าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย
บางส่วนที่เกิดขึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ช้าระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึนแล้วกับท่าน
เป็นกรณีไป
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึนแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องช้าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบินเป็นผู้ก้าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ
ได้ด้าเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านัน
2. ทางบริษัทได้ส้ารองที่นั่งพร้อมช้าระเงินมัดจ้าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่องบินท้าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีส่ ายการบิน
ก้าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย
และอ้านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน
เรื่องโรงแรมที่พกั
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1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรมอาจมีห้องพักแบบ 3 ท่านจ้านวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
อกสารการขอวีซ่าพม่า(ส่าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น)
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันท่าการ
 หนังสือเดินทาง (Passport)
-ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
-หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส่าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า
 รูปถ่าย
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิ้ว จ่านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพนื้ หลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และ
กรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ด้านหลังรูป
 ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้แนบมาใน
เล่มพาสปอร์ตด้วย

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย
หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส่าหรับท่านผู้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน้าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช้านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ทอ่ งเที่ยวพร้อมทังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทังนีทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน่ ,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ้านาจท้าการ
แทนประจ้าประเทศไทย (โดยไม่จ้าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ
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จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ้าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทังปวง
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค้านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ
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