(GHRGN003)

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์เ วย์ (PG)
เริ่มเพียง








13,900.-

นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมือ งย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมือ งหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
ร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
สักการะพระธาตุอ ินทร์แขวน ณ เมือ งไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
ช้อ ปปิ้งสินค้าพื้นเมือ งที่ตลาดสก๊อต

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 07-09, 13-15, 14-16 ก.ค. 61

13,900.-

วันที่ 28-30 ก.ค. 61, 10-12 ส.ค. 61

15,900.-

วันที่ 3-5, 4-6, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ส.ค. 61

13,900.-

วันที่ 7-9, 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24 ก.ย. 61

13,900.-

วันที่ 28-30 ก.ย. 61, 29 ก.ย.-1 ต.ค. 61

13,900.-

เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ
1.
2.
4.

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ –
พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์
ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง –พระนอนตาหวาน– เจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต–กรุงเทพฯ

(GHRGN003)

เช้า

เที่ยง

ค่ํา

✈

O

O

O

O

O

O

O

✈

ทัวร์พม่า_GO1RGN-PG001_ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)

KYAIKHTO HOTEL
or YOE YOE LAY
HOTEL
SEDONA HOTEL (5
STAR) or Similar

(GHRGN003)

โปรแกรมการเดิน ทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ – ย่า งกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน

06.30 น.

พร๎อมกันณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ Fโดยมี
เจ๎าหน๎าที่… คอยให๎การต๎อนรับ

08.45 น.

ออกเดินทางสูํกรุงยํางกุ๎ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG701
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

09.40 น.

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยํางกุ๎ง ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว (เวลาท๎องถิ่นที่
เมียนมาร์ช๎ากวําประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นําทํานเดินทางสูํเมืองหงสาวดี (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชั่วโมง)
นําทํานตักบาตรพระสงฆ์กวํา 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา
พระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ทํานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหํงนี้ได๎

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(กุ้งแม่น้ําย่างคนละ 1 ตัว)
จากนั้นนําทํานสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แหํง
ความรุํงโรจน์แหํงหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมํา คนไทย
นิยมเรียกวํา“พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎า ซึ่งครั้ง
กํอนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ กํอนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัย
โบราณกาล ไมํวําจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพมํา รวมทั้งพระเจ๎าบุเรงนองด๎วย
และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับ
อยูํในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ ยังเคยผํานการพังทลาย
จากแผํนดินไหวครั้งใหญํมาแล๎วถึง 4 ครั้ง ทําให๎ปลียอดของเจดีย์องค์นี้หักพัง
ลงมาแตํด๎วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีตํอเจดีย์องค์นี้จึงได๎ทําการสร๎างเจดีย์
ชเวมอดอว์ขึ้นมาใหมํในปีพ.ศ.2497 ด๎วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร๎างสูง
70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพมําสํวนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได๎ตั้งไหว๎ที่มุม
หนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให๎พุทธศาสนิกชนได๎กราบไหว๎บูชาควบคูํไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน ทํานจะได๎นมัสการ
ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดีย์องค์ทห
ี่ ักลงมาเพือ
่ เป็นสิริมงคล ซึ่ง
เปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตให๎เจริญรุํงเรืองยิ่งขึ้นไป
จากนั้นนําทํานชม พระราชวังบุเรงนอง สร๎างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช๎เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช๎
ออกวําราชการปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ๎านันทบุเรงซึ่งพระราชวังเดิม
นั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งยังทรงพระ
เยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน มีการค๎นพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูกฝั ง
อยูํในดินรัฐบาลพมําจึงได๎ทําการขุดค๎นและสร๎างพระราชวังบุเรงนอง
ขึ้นมาใหมํ โดยถอดแบบจากของเดิมซึ่งพระตําหนักที่ประทั บบรรทมสี
ทองเหลืองอรํามที่ดูโดดเดํนชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพมําและ
ท๎องพระโรงที่ใช๎ออกวําการก็ดูโดดเดํนด๎วยสถาปัตยกรรมพมําสี
ทองเหลืองอรํามทั้งภายนอกและภายใน
นําทํานออกเดินทางสูํ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ๎ก์โท) ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหวํางทางทํานจะ

เห็นแมํน้ําสะโตง ซึ่งเป็นแมํน้ําที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิ ง พระแสงปื น ข๎ า ม
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แมํน้ําที่กว๎างใหญํนี้ไปต๎องแมํทัพพมํา จนได๎รับชัยชนะ
ถึงคิมปูนแค๎มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล๎อขึ้นบนภูเขาไจ๎ ก์โท เพื่อเดินทางสูํโรงแรมที่พก
ั ระหวําง
ทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข๎างทาง (นั่งรถบรรทุกขึ้นไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจ้ ก์โทที่เป็น
ที่ตั้งของพระธาตุอ ินทร์แขวน)
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

ค่ํา

เดินทางเข้าสู่ที่พัก YOE YOE LAY HOTEL หรือ KYAIKHTO HOTEL
เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอ ินทร์แขวน” (ซึ่งอยูํใกล๎ทพ
ี่ ก
ั มากใช๎เวลาเดินเพียง 10
นาที)พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยูํที่เมืองไจ๎โท อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพมํา อยูํบนยอดเขา
เหนือระดับน้ําทะเล 3,615 ฟุต มีลักษณะเดํนเป็นก๎อนหินสีทองขนาดใหญํ ตั้งอยูํบนหน๎าผาสูงชันอยํางหมิ่น
เหมํ เหมือนจะหลํนและท๎าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมํตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ ชาวพมําต๎อง
ไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจําปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต๎องไปนมัสการสักการะครั้งหนึ่งในชีวิต
หลังอาหารเย็นเชิญทํานไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอ ินทร์แขวน ซึ่งเป็น
นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธ์อีกแหํงหนึ่ง ทํานสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได๎ตลอดคืน ถ๎าจะสักการะกลางแจ๎ง
เป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูํพระเจดีย์ไจ๎ โท ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ๎าหํม ผ๎าพันคอ
เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน (แตํประตูเหล็กที่เปิดสําหรับบุรุษที่เข๎า
ไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น.)พระธาตุอินทร์แขวนนี้ เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี
พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร์ ที่แตํงวรรณกรรม เรื่อง “เจ๎าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”

วันที่ 2:

เช้าตรู่

เช้า

(GHRGN003)

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

เชิญทํานสักการะ พระธาตุอ ินทร์แขวนหรือถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน ทํานจะพบกับบรรยากาศยามเช๎า
ที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพมํา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถํายภาพและ
ชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์วําพระธาตุองค์นี้ตั้งอยูํได๎อยํางไร โดยไมํล๎มหรือหลํนลง
มาการที่ก๎อนหินสีทองวางหมิ่นเหมํบนหน๎าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด๎านลํางขึ้ นไปก็ดูคล๎าย
กับลอยอยูํเหนือหน๎าผา ราวกับพระอินทร์นําไปแขวนไว๎กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
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เก็บสัมภาระพร๎อมออกเดินทางกลับสูํ หงสาวดีตามเส๎นทางเดิม ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (กุ๎งแมํน้ํายํางคนละ 1 ตัว)
นําทํานสักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นที่เคารพนับถือของชาวพมํา มีความยาว 60 เมตร สูง 17
เมตร สร๎างขึ้นโดยพระเจ๎ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวาง
พระบาทเหลื่อมพระบาทตํางจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวาง
พระบาทเสมอกัน ด๎านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้งกํอนพระ
พุธรูปองค์นี้ถูกปลํอยให๎ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐทํามกลางป่า
รก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร๎างทางรถไฟสายพมํา จึงได๎พบพระ
นอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพมําได๎รับเอกราชก็มีการ
บูรณปฏิสังขรณ์ใหมํ โดยทาสีและปิดทองใหมํ จนกลายเป็นพระพุทธรูป
ที่สวยงามในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม๎
แกะสลัก ไม๎จันทร์หอม ผ๎าปักพื้นเมือง ผ๎าพิมพ์เป็นรูปตํางๆ

จากนั้นนําทํานชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกวํา 500 ปี เป็นพระพุธรูป
ปางมารวิชัยขนาดใหญํ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบ
ทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบมอญ ประกอบ
ด๎วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต๎) , พระกกุสันโธ (ทิศ
ตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)สร๎างโดยสี่สาวพี่น๎องทีอ
่ ุทศ
ิ
ตนให๎กับพระพุทธศาสนาสร๎างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไมํ
ข๎องแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได๎เกิดพังทลายและได๎มี
การบูรณะใหมํทําให๎พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะสวยงามแตกตํางไปจาก
องค์อื่นๆ

นําทํานเดินทางกลับสูํเมืองยํางกุ๎ง (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนําทํานสักการะ พระ
พุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามทีส
่ ุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมําทีบ
่ ริเวณ
พระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล๎วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด๎วยลายลักษณธรรมจักรข๎างละองค์ใน
บริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล๎อมด๎วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ๎อนกันซึ่ง
แตกตํางกับศิลปะของไทย

นําทํานสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คูํบ๎านคูํเมืองพมํา เป็นเจดีย์ทองคําที่งดงาม ตั้งเดํน
เป็นสงําอยูํกลางเมืองยํางกุ๎ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด๎วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก
2,317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุ๎มอยูํน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชํางชาวพมําจะใช๎ทองคํา
แท๎ตีเป็นแผํนปิดองค์เจดีย์ไว๎รอบ วํากันวําทองคําที่ใช๎ในการกํอสร๎างและซํอมแซมพระมหาเจดีย์แหํงนี้
มากมายมหาศาลกวําทองคําที่เก็บอยูํในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล๎อมด๎วยเจดีย์
องค์เล็กๆ นับร๎อยองค์ มีซุ๎มประตูสี่ด๎าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดี ย์ประกอบด๎วยเพชรและพลอยมากมาย
ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได๎บรรจุเส๎นพระเกศาธาตุของพระพุ ทธเจ๎าจํานวน 8 เส๎น เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปี
มะเมีย และยังเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมํา ซึ่งมีทั้งผู๎คนชาวพมํา และชาวตํางชาติพากันสักการะ
ทั้งกลางวันและกลางคืนอยํางไมํขาดสาย ณ ที่แหํงนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยํางนําอัศจรรย์ ไมํวําจะเป็น
ความงามของวิหารทิศที่ทําเป็นศาลาโถงครอบด๎วยหลังคาทรงปราสาทซ๎อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกวํา พยาธาตุ ราย
รอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให๎ประชาชนมากราบไหว๎บูชา
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข๎าสูํที่พัก SEDONA HOTEL(ระดับ 5 ดาว) หรือ เทียบเท่า

วันที่ 3:
เช้า

ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ซึ่งโบตะทาวน์ แปลวํา เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได๎สร๎างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และ
ทรงนําพระเกศธาตุ ไว๎ 1 เส๎น กํอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากอง
และเจดีย์สําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข๎าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระ
เกศาธาตุได๎อยํางใกล๎ชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ นําชมภายในบริเวณ
รอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารด๎านขวามือ
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติวํา
เคยประดิษฐานอยูํในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพมําตกเป็น
อาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย๎ายไปยังพิพธิ ภัณฑ์
กัลป์กัตตาในอินเดีย ทําให๎รอดพ๎นจากระเบิดของฝ่ายพั นธมิตรที่
ถลํมพระราชวังมัณฑะเลย์ ตํอมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัด
แสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต และด๎านซ๎ายมือจะเป็น
รูปปั้น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมํารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว๎บูชา ด๎วยที่เชื่ อวําเมื่อ
อธิษฐานสิ่งใดแล๎วจะสมปรารถนาทันใจจากนั้นนําทําน

สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตํานานกลําววํา นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอยํางแรงกล๎ารักษาศีล ไมํยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพมําเคารพกราบไหว๎กน
ั
มานานแล๎ว การบูชานั้นจะต๎องกระซิบขอพรที่ข๎างหูเบาๆ และบูชาด๎วยมะพร๎าว กล๎วยนากที่เขาจัดไว๎เป็นชุดแล๎ว
นอกจากนี้ยังนิยมบูชาด๎วยน้ํานม และข๎าวตอก รวมทั้งดอกไม๎ ซึ่งมักจะเป็นดอกมหาหงส์ ที่คนพมํานิยมใช๎บูชาพระ
กันทั่วไป

เที่ยง

บ่าย
18.20 น.
(GHRGN003)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมืองที่ตลาด“สก๊อตมาร์เก็ต”ซึ่งสร๎างเมื่อครั้งพมํายังคงเป็นอาณานิคมของ
ประเทศอังกฤษให๎ทํานได๎เลือกชมและเลือกซื้อสินค๎าทีร่ ะลึกพืน
้ เมืองมากมายในราคาถูก เชํน ไม๎แกะสลัก
พระพุทธรูปไม๎หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ๎าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไขํมุก และหยกพมํา
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG704(มีบริการอาหาร
และเครื่อ งดื่มบนเครื่อ ง)
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คณะเดินทางถึงทําอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมด๎วยความประทับใจ

20.15 น.

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

โปรแกรม : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
อัตราค่าบริการ
ผู๎ใหญํ
พักห๎องละ 2-3 ทําน

เด็ก8-12 ปี
(เสริมเตียง)

เด็ก8-12 ปี
(ไมํเสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไมํรวมตั๋ว

07-09 กรกฎาคม 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

13-15 กรกฎาคม 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

14-16 กรกฎาคม 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

28-30 กรกฎาคม 2561

15,900.-

15,900.-

15,900.-

4,500.-

10,900.-

03-05 สิงหาคม 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

04-06 สิงหาคม 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

10-12 สิงหาคม 2561

15,900.-

15,900.-

15,900.-

4,500.-

10,900.-

17-19 สิงหาคม 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

18-20 สิงหาคม 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

24-26 สิงหาคม 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

25-27 สิงหาคม 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

07-09 กันยายน 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

08-10 กันยายน 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

14-16 กันยายน 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

15-17 กันยายน 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

21-23 กันยายน 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

22-24 กันยายน 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

กําหนดการเดินทาง
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28-30 กันยายน 2561

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

29 ก.ย.-1 ต.ค. 61

13,900.-

13,900.-

13,900.-

4,500.-

9,900.-

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไมํเกิน 2 ขวบ ] 3,000 บาท / ทําน ***

*** ราคานี้ เป็นราคาโปรโมชั่นไมํมีราคาเด็ก 2-11 ปี ***
***ราคาทัว ร์ข้า งต้นยังไม่รวมค่า ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์
ท่า นละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่า น***
***ค่าทิปหัวหน้า ทัว ร์จากเมืองไทย แล้ว แต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัว หน้า ทัว ร์***

เงื่อ นไขการให้บริการ
บริษ ัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อ ค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือ งของไทยไม่อ นุญาตให้เดินทางออก
หรือ กองตรวจคนเข้าเมือ งของแต่ละประเทศไม่อ นุญาตให้เข้าเมือ ง
บริษ ัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อ ค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษ ัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่น
การนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือ ยกเลิกของเที่ยวบิน
บริษ ัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่อ งเที่ยวโดยไม่ต้อ งแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า (โปรแ กรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้ง นี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษ ัทฯ
จะคํานึง ถึง ผลประโยชน์แ ละความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ)
บริษ ัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้อ งแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริษ ัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษ ัทฯ จะแจ้ง ให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อ ย
7 วันก่อ นการเดินทาง
เมื่อ ท่านทําการซื้อ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษ ัทฯ จะถือ ว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อ นไขของหมายเหตุทุกข้อ แล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้อ งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ของบริษ ัทฯ ก่อ นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษ ัทฯ จะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้ง สิ้น
บริษ ัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพระสงฆ์เดินทางท่อ งเที่ยวเพียงลําพังโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปด้วย
อัตราค่าบริการนี้รวม
คําตั๋วเครื่องบินชั้นนักทํองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ พร๎อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูํตํอจะต๎องไมํเกินจํานวนวัน
จํานวนคนและมีคําใช๎จํายที่ท างสายการบินกําหนด)
คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ
คําน้ําหนักกระเป๋าเดินทางทํานละไม่เกิน 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไม่เกิน 20 กก. (Nok Air)
คํารถโค๎ช ปรับ อากาศนําเที่ยวตามรายการ พร๎อมคนขับ รถที่ช ํานาญเส๎นทาง
คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา
คําอาหารตามที่ระบุในรายการ
คําเข๎าชมสถานที่ท ํองเที่ยวตามรายการ
คํารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
คํามัคคุเทศก์ของบริษัท ดูแลตลอดการเดินทาง
คําประกันอุบ ัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท คํา รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบ ัติเหตุวงเงินทํานละ
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับ ครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อ มูลเพิ่ มเติมกับ ทางบริษัท ได๎ **
เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอ ายุมากกว่า 16 หรือ น้อ ยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบ ัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอ ายุน้อ ยกว่า 16 หรือ มากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]
คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิเชํนคําอาหาร, คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบ าร์, น้ําดื่ม, บุหรี่, เหล๎า, เบียร์ ฯลฯ), คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คําน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํ ากําหนด, คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บ ป่วยจากโรคประจําตัว , คํากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคําที่สูญหายในระหวํางการเดินทางเป็นต๎น
คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศพมําสําหรับ หนังสือเดินทางตํางชาติ และผู๎ถือเอกสารตํางด๎าวต๎องยื่นวีซําเข๎าประเทศพมํามีคําธรรมเนียม 1,600 บาท
ตํอทําน และคําบริการยื่นวีซํา 500 บาทตํอทําน ใช๎ระยะเวลาในการยื่นวีซํา 5 -7 วันทําการ ยกเว้น หนัง สือ เดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม
และฟิลิปปินส์ ไม่ต้อ งยื่นวีซ่า
คําห๎องพักเดี่ยวตามอัตรา
คํานํากล๎องถํายรูป และกล๎องวีดีโอเข๎าวัด
คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง
คําทิป มัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล๎วแตํความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์ )
คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท ี่สายการบินมีการปรับ ขึ้นราคา
คําทิป มัคคุเทศก์ท ๎องถิ่นและทิป พนักงานขับ รถ และ ทิป หัวหน๎าทัวร์ (ตามความประทับ ใจ)

เงื่อ นไขการจอง
1.
2.
3.
4.

ชําระเงินมัดจําทํานละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข๎าบัญชี และสํงหลักฐานการโอนเงินให๎เจ๎าหน๎าที่ท ี่ดูแลเส๎นทาง ที่นั่ง
จะยืนยันเมื่อได๎รับ เงินมัดจําแล๎วเทํานั้น
สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ท ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน
หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ท ํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ไมํรับ ผิดชอบ คําใช๎จํายที่เกิดขึ้น
หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํสะดวกในการเดินทางทํองเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ
หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ท ั้งหมด
การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษ ัทฯจะเรียกเก็บก่อ นเดินทางไม่น้อ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อ ยก่อ นกําหนด
เนื่อ งจากทางบริษ ัทต้อ งสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พ ักและตั๋วเครื่อ งบินมิฉะนั้นจะถือ ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 30 วัน
แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 15-29 วัน

คืนคําใช๎จํายทั้งหมด
เก็บ คําใช๎จํายทํานละ 10,000 บาท

แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง
ทางบริษัท ฯขอสงวนสิท ธิ์เก็บ คําใช๎จํายทั้งหมด
สําหรับ ผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัท ฯเป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เมื่อผลวีซําผํานแล๎วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์
ในการคืนคํามัดจําทั้งหมด
บริษ ัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้ง หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษ ัทฯ
กําหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัท และผู๎เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท ต๎องนําไปชําระคําเสียหาย
ตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน
กรณีเจ็บป่วยจนไมํสามารถเดินทางได๎ซึ่งจะต๎องมีใบรับ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรับ รองบริษัท ฯจะ พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะ
ตํอไปแตํท ั้งนี้ท ํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎ เชํน คําตั๋วเครื่องบิน คําห๎อง คําธรรมเนียมวีซําตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และ
คําใช๎จํายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท ี่ไมํสามารถเดินทางได๎

7.

กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทํานได๎ช ําระคําทัวร์หรือมัดจํามาแล๎ว ทางบริษัท ฯ คืนคําทัวร์หรื อ
มัดจําให๎ แตํท างบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ในการหักคําบริการยื่นวีซํา,คําวีซํา และคําใช๎จํายบางสํวนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณี ออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแล๎ว หรือได๎ช ําระคําบริการในสํวนของทางเมืองนอกเชํน โรงแรม ฯลฯ ไปแล๎ว) ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ในการหักเก็บ คําใช๎จํ ายจริงที่เกิดขึ้นแล๎ว
กับ ทํานเป็นกรณีไป
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้ง ยกเลิกก่อนหรือหลัง ออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้ง หมด
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู๎เดินทางทํานอื่นในกลุํมโดนปฏิเสธวีซํา หรือไมํวําด๎วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิท ธิ์ในการหักเก็บ คําใช๎จํายจริงที่เกิดขึ้นแล๎วกับ ทํานเป็นกรณีไป
10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ไมํวําเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้ง หมด
ข้อ มูลเพิ่มเติม
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เรื่อ งตั๋วเครื่อ งบินและที่นั่ง บนเครื่อ งบิน
1.

2.

ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับ พร๎อมกัน หากต๎องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่
สายการบิน และบริษัท ทัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎
และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได๎ดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว (กรณีตั๋ว REFUNDได๎) ผู๎เดินทางต๎องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเทํานั้น
ทางบริษัท ได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วยสาเหตุใด ทางบริ ษัท ขอสงวนสิท ธิ์การเรียกเก็บ
คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง

หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํท ํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์เรียกเก็บ คําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จาก
ทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูํบ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ท ี่จะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ท ี่มีรํางกาย
แข็งแรง และชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีท ี่เครื่องบิ นมีป ัญหา เชํน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ท ี่
มีป ัญหาทางด๎านสุขภาพและรํางกาย และอํานาจในการให๎ท ี่นั่ง Long l eg ขึ้นอยูํกับ ทางเจ๎าหน๎าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น
เรื่อ งโรงแรมที่พ ัก
3.

1.

2.

เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Si ngl e) และห๎องคูํ (Twi n/Doubl e) และห๎องพัก
แบบ 3 ทําน/3 เตียง (Tri pl e Room) ห๎องพักอาจจะไมํติดกันและบางโรงแรมอาจมีห๎องพักแบบ 3 ทํานจํานวนไมํมากนัก จึงขอสงวนสิท ธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กรณีท ี่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Tra de Fa i r) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัท ฯขอสงวนสิท ธิ์ในการปรับ เปลี่ยนหรือ
ย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม

เอกสารการขอวีซ่าพม่า( สําหรับหนัง สือ เดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น)
โปรดส่ง เอกสารก่อ นการเดินทางอย่างน้อ ย 10 วันทําการ
 หนัง สือ เดินทาง ( Passport)
ต้อ งมีอ ายุการใช้ง านเหลือ ไม่น้อ ยกว่า 6 เดือ น นับจากวันเดินทาง
หนัง สือ เดินทาง ต้อ งมีห น้าเหลือ สําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อ ย 4 หน้า
 รูปถ่าย
รูปถ่ายสีห น้าตรงขนาด2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพ ื้นหลัง ขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือ น , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียน
เบอร์ติดตํอ-อาชีพไว๎ด๎านหลังรูป
 ใบตรวจคนเข้าเมือ งขาออกจากประเทศไทย
พาสสปอร์ตตํางชาติท ี่เดินทางเข๎าประเทศไทยจะต๎องมีใบตรวจคนเข๎าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับ ให๎แนบมาในเลํม พาสปอร์ ตด๎วย
**ในกรณีที่มีพ าสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ ต้อ งแนบมาเพื่อ ป้อ งกันการสูญหาย
รับผิดชอบในทุกกรณี **

หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษ ัทจะไม่

ข้อ ความซึ่ง ถือ เป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่ง ร่วมเดินทาง

ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ทํองเที่ยวพร๎อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ท างบริษัท ฯ ไมํสามารถรับ ผิดชอบใน
อุบ ัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบ ัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละ
งาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวํางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลําช๎าของเที่ยวบิน, สายการ
เดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท๎องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซําจากกงสุล และ / หรือ สํวนงานที่เกี่ยวข๎องกับ สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู๎มี
อํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมํจําต๎องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิท ธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูํเหนือการควบคุมของบริษัท ฯ
หมายรวมถึงในระหวํางการเดินทางทํองเที่ยวทั้งใน หรือ ตํางประเทศ แตํท างบริษัท ฯ มีความคุ๎มครอง และประกันอุบ ัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่ บริษัท ฯ
ที่รับ ประกันในกรณีท ี่ผู๎รํวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตํางประเทศ มิให๎เดินทางออก หรือ เข๎า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู๎เดินทาง ไมํป ฏิบ ัติตามกฎระเบียบด๎านการความคุมโรคติดตํอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลง
เอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัท ฯ จะไมํคืนคําใช๎จํายใดๆ รายละเอี ยดด๎านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความ
จําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต๎องแจ๎งให๎ท ราบลํวงหน๎า ทั้งนี้การขอสงวนสิท ธิดังกลําว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของทํานผู๎มีเกียรติ ซึ่งรํวมเดินทางเป็นสําคัญ
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