(GHRGN001)

Go Myanmar สุดเพลิน
ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5วัด
สายการบินนกแอร์ (DD)
เริ่มเพียง

•
•
•
•
•
•
•
•

4,991.-

ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีว ิตและครอบครัว
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า )
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคา ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว
ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
ช้อปปิ้งสินค้า พิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้า กลับดึก

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 17 มิถุนายน 2561, 30 มิถุนายน 2561

5,491.-

วันที่ 22 มิถุนายน 2561, 29 มิถุนายน 2561

4,991.-

วันที่ 01 / 07 / 08 / 14 / 15 / 21 / 22 / 30 กรกฎาคม 2561,

5,491.-

วันที่ 06 / 13 กรกฎาคม 2561

4,991.-

วันที่ 27 / 29 กรกฎาคม 2561
วันที่ 03 / 10 / 17 / 24 / 31 สิงหาคม 2561
วันที่ 04 / 05 / 11 / 18 / 19 / 25 / 26 สิงหาคม 2561
วันที่ 13 สิงหาคม 2561
วันที่ 01 / 02 / 08 / 09 / 15 / 16 / 22 / 23 / 29 / 30 กันยายน 2561
วันที่ 07 / 14 / 21 / 28 กันยายน 2561

5,691.-
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เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ
1.

กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พระพุทธ
ไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) –เจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะ
ทาวน์(เทพทันใจ) – พระงาทัตยี – ตลาดสก๊อต –ดอนเมือง

เช้า

เที่ยง

ค่า

✈

O

✈

X

โปรแกรมการเดิน ทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - วัดพระเขี้ยวแก้ว – พระพุทธไสยาสน์เจาทัต
ยี(พระนอนตาหวาน) - เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – พระ
งาทัตยี- ตลาดสก๊อต- ดอนเมือง

04.00 น.

พร๎อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์
โดยมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับอํ านวยความสะดวกจัด เตรีย มเอกสารการเดิน ทางให๎กั บ ทุก ทําน

06.30 น.

ออกเดินทางสูํ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยํางกุ๎ง ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็น ที่เรีย บร๎อยแล๎ว

07.15 น.

(เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่ว โมง)
นําทํานขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว พระเขี้ย วแก๎ ว ที่ นี่ ไ ด๎ ม าจากศรี ลั ง กาตั้ ง แตํ ส มั ย ของพร ะเจ๎ า บุ เ ร งนอง นั บ เป็ น สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมืองของยํางกุ๎ง เป็นหนึ่งในวัดที่ต๎องไปสักการะเมื่ อ มาเยื อ นยํ า งกุ๎ ง ตั ว วั ด มี ร ู ป ทร ง
แปดเหลี่ย มที่สวยงาม รวมถึงข๎างในที่ประดิษฐสถานพระเขี้ย วแก๎วก็เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบพุกาม
หลังจากนั้นนําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) ซึ่ ง เป็ น พร ะนอนที่ มี
ความสวยงามที่สุดและดวงตาสวย ที่ สุ ด ของ
ประเทศพมํา ที่ บ ริ เ วณพร ะบาทมี ภ าพวาด
รู ป สร ร พ สิ่ ง อั นล๎ วน เป็ นมิ่ งม งค ลสู งสุ ด
ประกอบด๎ ว ย ลาย ลั ก ษ ณธร ร มจั ก ร ข๎ า งละ
องค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพร ะบาท และล๎ อ ม
ด๎วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ปร ะการ พร ะ
บาทมีลักษณะซ๎อนกันซึ่งแตกตํ า งกั บ ศิ ล ปะ
ของไทย

นําทํานสักการ ะ พระมหาเจดี ย์ ช เวดากอง
พระมหาเจดีย ์ คูํ บ๎ า นคูํ เ มื อ งพมํ า (1 ใน 5 สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ของพมํา) เป็นเจดี ย ์ ท องคํ า ที่ ง ดงาม
ตั้งเดํนเป็นสงําอยูํกลางเมืองยํา งกุ๎ ง มี ค วามสู ง
109 เมตร ประดับด๎วยเพชร 544 เม็ ด ทั บ ทิ ม
นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ ด มหาเจดี ย ์ ช
เวดากองมีทองคําโอบหุ๎มอยูํน้ํา หนั ก ถึ ง 1 ,100
กิโลกรัม โดยชํางชาวพมํ า จะใช๎ ท องคํ า แท๎ ตี
เป็นแผํนปิดองค์เจดีย ์ไว๎ร อบ วํากั น วํ า ทองคํ า ที่
ใช๎ในการกํอสร๎างและซํอมแซมพร ะมหาเจดี ย ์
แหํงนี้มากมายมหาศาลกวําทองคํ า ที่ เ ก็ บ อยูํ ใ น
ธนาคาร ชาติ อั ง กฤษ เสี ย อี ก ร อบๆฐานพร ะ
มหาเจดีย ์ร ายล๎อมด๎วยเจดีย ์องค์เล็ ก ๆ นั บ ร๎ อ ย องค์ มี ซุ๎ ม ปร ะตู สี่ ด๎ า น ย อดฉั ต ร องค์ พ ร ะมหาเจดี ย ์
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ประกอบด๎วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย ์ได๎บรรจุเส๎นพระเกศาธาตุ ข องพร ะพุ ธ
เจ๎าจํานวน 8 เส๎น เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบู ช าสถ านสู ง สุ ด ของพมํ า
ซึ่งมีทั้งผู๎คนชาวพมํา และชาวตํางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคื น อยํ า งไ มํ ข าดสาย ณ ที่
แหํงนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยํางนําอัศจรรย์ ไมํวําจะเป็ น ความงามของวิ หาร ทิ ศ ที่ ทํ า เป็ น ศาลา
โถงครอบด๎วยหลังคาทรงปราสาทซ๎อนเป็นชั้นๆ ที่เรีย กวํ า พย าธาตุ ร าย ร อบองค์ พ ร ะเจดี ย ์ ภาย ใน
ประดิษฐานพระประธานสําหรับให๎ประชาชนมากราบไ หว๎บูช า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร)

นําทํานนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลวํ า เจดี ย ์ น าย ทหาร 1 ,000 นาย ไ ด๎
สร๎างเจดีย ์โบตะทาวน์นี้และทรงนําพระเกศธาตุ ไว๎ 1 เส๎ น กํ อ นที่ จ ะนํ า ไ ปบร ร จุ ที่ เ จดี ย ์ ช เวดา
กองและเจดีย ์สําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข๎าไปในเจดีย ์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุ ไ ด๎ อ ยํ า งใกล๎ ชิ ด
นอกจากนี้ย ังมีสิ่งที่นําชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุธรูปทองคา ปร ะดิ ษ ฐานในวิ หาร
ด๎านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัย ที่มีลักษณะงดงามยิ่งนั ก ตามปร ะวั ติ วํ า เคย ปร ะดิ ษ ฐาน
อยูํในพระร าชวั ง มั ณ ฑ ะเลย์ ครั้ ง เมื่ อ พมํ า ตกเป็ น อาณานิ ค มอั ง กฤษ ในปี พ.ศ. 2428 ถู ก
เคลื่อนย๎ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทําให๎ร อดพ๎ น จากร ะเบิ ด ของฝ่ า ย พั น ธมิ ต ร ที่
ถลํมพระร าชวั ง มั ณ ฑ ะเลย์ ตํ อ มาในปี 2488 พร ะพุ ท ธรู ป องค์ นี้ ถู ก จั ด แสดงที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิกตอเรีย และแอลเบิร ์ต และด๎านซ๎ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรื อ “เทพทั น ใจ” ซึ่ ง ชาว
พมํารวมถึงชาวไทยนิย มไปกราบไหว๎บูชา ด๎วยที่เชื่อวําเมื่ออธิ ษ ฐานสิ่ ง ใดแล๎ ว จะสมปร าร ถ นา
ทันใจ
วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม๎ ผลไม๎ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อ น กล้ ว ย หรื อ ผลไ ม๎ อื่ น ๆมาสั ก การ ะเทพทั น ใจ
ซึ่งทํานจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให๎ทํา นนํ า เงิ น เงิ น บาท (แบงค์ 20 , 50, 100 บาท) ไ ปใสํ มื อ ของ
เทพทันใจ 2 ใบ ไหว๎ขอพรแล๎วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว๎ จากนั้นก็เอาหน๎าผากไ ปแตะกั บ นิ้ ว ชี้ ข องเทพทั น ใจ ทํ า น
ก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว๎
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ วัดงาทัตจี ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญํ คือหลวงพํองาทัตจี แปลวํา
หลวงพํอที่สูงเทําตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่แกะสลักจากหินอํอน ทรง
เครื่องแบบกษัตริย ์ เครื่องทรงเป็นโลหะ สํวนเครื่องประกอบด๎านหลังจะเป็นไม๎สักแกะสลัก
ทั้งหมด และสลักป็นลวดลายตํางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทร งเครื่อ งสมัย ยะตะนะ
โบง (สมัย มัณฑเลย์)

นําทุกทํานเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมืองที่
ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
ซึ่งสร๎างเมื่อครั้งพมํายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศ
อังกฤษ ให๎ทํานได๎เลือกชมและเลือกซื้อสินค๎าที่ร ะลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชํน ไม๎แกะสลัก พระพุทธรูปไม๎หอม
แกะสลัก แป้งทานาคา ผ๎าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไขํมุก และหยกพมํา (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์)

สมควรแกํเวลา นําทํานเดินทางสูํ สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.00 น.

ออกเดินทางกลับสูํ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ย วบินที่ DD 4239
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

22.55 น.
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***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ***
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ ไ ด้ เ ดิ น ทางกั บ บิ ด า มารดา ต้ อ งมี จ ดหมาย ยิ น ย อมให้ บุ ต รเดิ น ทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่ า นท่ า อากาศย าน
นานาชาติและจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่ ง จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 11 สิ ง หาคม
2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวี ซ่าเข้าออกปกติอีก
ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่า เพิ่ม อีก ท่านละ 1,000 บาท**

โปรแกรม : Go Myanmar สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5วัด
สายการบินนกแอร์ (DD)
อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็ก

เด็กทารก

Join Land

ท่า นล่ะ

ท่า นล่ะ

ท่า นล่ะ

17 มิถุนายน 2561

5,491

1,000

3,491

22 มิถุนายน 2561

4,991

1,000

2,994

29 มิถุนายน 2561

4,991

1,000

2,994

30 มิถุนายน 2561

5,491

1,000

3,491

01 กรกฎาคม 2561

5,491

1,000

3,491

06 กรกฎาคม 2561

4,991

1,000

2,991

07 กรกฎาคม 2561

5,491

1,000

3,491

08 กรกฎาคม 2561

5,491

1,000

3,491

13 กรกฎาคม 2561

4,991

1,000

2,991

14 กรกฎาคม 2561

5,491

1,000

3,491
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15 กรกฎาคม 2561

5,491

1,000

3,491

17 กรกฎาคม 2561

4,991

1,000

2,991

20 กรกฎาคม 2561

4,991

1,000

2,991

21 กรกฎาคม 2561

5,491

1,000

3,491

22 กรกฎาคม 2561

5,491

1,000

3,491

25 กรกฎาคม 2561

4,991

1,000

2,991

27 กรกฎาคม 2561

5,691

1,000

3,691

29 กรกฎาคม 2561

5,691

1,000

3,691

30 กรกฎาคม 2561

5,491

1,000

3,491

01 สิงหาคม 2561

4,991

1,000

2,991

03 สิงหาคม 2561

4,991

1,000

2,991

04 สิงหาคม 2561

5,491

1,000

3,491

05 สิงหาคม 2561

5,491

1,000

3,491

08 สิงหาคม 2561

4,491

1,000

3,491

09 สิงหาคม 2561

4,491

1,000

3,491

10 สิงหาคม 2561

4,991

1,000

2,991

11 สิงหาคม 2561

5,491

1,000

3,491

13 สิงหาคม 2561

5,691

1,000

3,691

15 สิงหาคม 2561

4,491

1,000

3,491

16 สิงหาคม 2561

4,491

1,000

3,491

17 สิงหาคม 2561

4,991

1,000

2,991
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18 สิงหาคม 2561

5,491

1,000

3,491

19 สิงหาคม 2561

5,491

1,000

3,491

22 สิงหาคม 2561

4,491

1,000

3,491

23 สิงหาคม 2561

4,491

1,000

3,491

24 สิงหาคม 2561

4,991

1,000

2,991

25 สิงหาคม 2561

5,491

1,000

3,491

26 สิงหาคม 2561

5,491

1,000

3,491

29 สิงหาคม 2561

4,491

1,000

3,491

30 สิงหาคม 2561

4,491

1,000

3,491

31 สิงหาคม 2561

4,991

1,000

2,991

01 กันยายน 2561

5,491

1,000

3,491

02 กันยายน 2561

5,491

1,000

3,491

05 กันยายน 2561

4,991

1,000

2,991

06 กันยายน 2561

4,991

1,000

2,991

07 กันยายน 2561

4,991

1,000

2,991

08 กันยายน 2561

5,491

1,000

3,491

09 กันยายน 2561

5,491

1,000

3,491

12 กันยายน 2561

4,991

1,000

2,991

13 กันยายน 2561

4,991

1,000

2,991

14 กันยายน 2561

4,991

1,000

2,991

15 กันยายน 2561

5,491

1,000

3,491
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16 กันยายน 2561

5,491

1,000

3,491

19 กันยายน 2561

4,991

1,000

2,991

20 กันยายน 2561

4,991

1,000

2,991

21 กันยายน 2561

4,991

1,000

2,991

22 กันยายน 2561

5,491

1,000

3,491

23 กันยายน 2561

5,491

1,000

3,491

26 กันยายน 2561

4,991

1,000

2,991

27 กันยายน 2561

4,991

1,000

2,991

28 กันยายน 2561

4,991

1,000

2,991

29 กันยายน 2561

5,491

1,000

3,491

30 กันยายน 2561

5,491

1,000

3,491

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้อ งมีอ ายุไม่ต่ากว่า 6 เดือ น หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อ นการ
เดินทาง และต้อ งมีห น้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางที่อ ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้อ งมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา
หรือ มารดาแนบมาด้วย

***ราคาทัวร์ข้า งต้นยังไม่รวมค่า ทิป ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่า นละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่า น **
อัตราค่าบริการนี้รวม
คําตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ พร๎อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูํตํอ จะต๎องไมํเกินจํานวนวัน และอยูํ
ภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน)
คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ
คํารถโค๎ช ปรับ อากาศนําเที่ยวตามรายการ
คําอาหารตามที่ระบุในรายการ
คําเข๎าชมสถานที่ท ํองเที่ยวตามรายการ
น้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได๎ท ํานละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม)
คําประกันอุบ ัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบ ัติเหตุวงเงินทํานละ
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับ ครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูล
เพิ่มเติมกับ ทางบริษัท ได๎ **
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบ ัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]
คํามัคคุเทศก์ของบริษัท ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมํรวมทิป มัคคุเทศก์)
คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิเชํน คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
คําน้ําหนักเกินจากทางสายการ
บินกําหนดเกินกวํา 20 ก.ก.และมากกวํา 1 ชิ้น, คํารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บ ป่วยจากโรคประจําตัว , คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่สูญหาย
ในระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น
คําทิป มัคคุเทศก์ท ๎องถิ่นและพนักงานขับ รถตลอดรายการเดิ นทาง 1,000 บาท/ทําน
คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท ี่สายการบินมีการปรับ ขึ้นราคา

เงื่อ นไขการจอง
กรุณาจองลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วันกํอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินเต็มจํานวนคําทัวร์ พร๎อมกับ เตรียมเอกสารสํงให๎เรียบร๎อย ภายใน 2-3 วัน
หลังจากทําการจองแล๎ว
กรณียกเลิกการเดินทาง

1.

แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 30 วัน คืนคําใช๎จํายทั้งหมด

2.

แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 1-29 วันกํอนเดินทาง ทางบริษัท ฯขอสงวนสิท ธิ์ เก็บ คําใช๎จํายทั้งหมด

3.

สําหรับ ผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัท ฯเป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เมื่อผลวีซําผํานแล๎วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ใน

การคืนคํามัดจําทั้งหมด

4.

บริษ ัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้ง หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษ ัทฯ

กาหนดไว้ ( 15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัท และผู๎เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท ต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิด
จากการยกเลิกของทําน

5.

กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรับ รอง บริษัท ฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะ

ตํอไปแตํท ั้งนี้ท ํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ คําธรรม
เนียมในการมัดจําตั๋ว ในกรณีท ี่ไมํสามารถเดินทางได๎

6.

กรณีท ํานได๎ช ําระคําทัวร์หรือมัดจํามาแล๎ว ทางบริษัท ฯ คืนคําทัวร์หรือมัดจําให๎ แตํท างบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ในการหักคําใช๎จํายบางสํวนที่ เกิดขึ้นจริงเป็น

กรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว หรือได๎ช ําระคําบริการในสํวนของทางเมืองนอก เชํน โรงแรม ฯลฯ ไปแล๎ว) ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ในการหัก
เก็บ คําใช๎จํายจริงที่เกิดขึ้นแล๎วกับ ทํานเป็นกรณีไป

7.

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมือ งได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ไมํวําเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท ของสงวนสิท ธิ์ใน

การ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้ง หมด
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