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พม่ า อิม่ บุญ สุ ขใจ สบาย...สบาย
ย่ างกุ้ง สิ เรียม หงสาวดี พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD
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. สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ
5. อิม่ อร่อยกับกุง้ แม่น้ าย่าง เป็ ดปักกิ่ง สลัดกุง้ มังกร และอาหารไทย
6. ช้อปปิ้ งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
*** ราคานีย้ งั ไม่ รวมทิปไกด์ ท้องถิน่ และคนขับรถ 450 บาท/ท่ าน
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 -สถูปพระสุ พรรณกัลยา -พระนอนตาหวาน–เจดียช์ เวดากอง

O

คํา่

โรงแรมที่พกั
KYAIK HTO HOTEL
O หรื อ YOE YOE LAY
HOTEL หรื อเทียบเท่ า
BEST WESTERN
O GREENHILL HOTEL
หรื อเทียบเท่ า
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3

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

O

O

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
04.00 น.
06.30 น.

กรุ งเทพฯ ดอนเมือง–ย่ างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้ คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ ดอร์ –พระราชวังบุเรงนอง –
พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
พร้อมกัน ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน
นกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ ย่ างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD4230

กลางวัน

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่
เมียนมาร์ชา้ กว่าประเทศไทยครึ่ งชัว่ โมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี
นําท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รู ป ที่ วัดไจ้ คะวาย สถานที่ที่มีพระภิ กษุและสามเณรไป ศึกษา
พระไตรปิ ฎกเป็ นจํานวนมาก ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริ จาคที่วดั แห่งนี้ได้
จากนั้นนําท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดียน์ ้ ี เป็ นสัญลักษณ์แห่ งความรุ่ งโรจน์แห่ งหงสาวดี และ
นับเป็ น 1 ใน 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า คนไทยนิยมเรี ยกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า ซึ่ งครั้งก่อนเป็ นสถานที่ประกอบพิธีศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ก่ อนออกศึก
ของบูรพกษัตริ ย ์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็ นกษัตริ ยม์ อญหรื อพม่า
รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
พระนางสุ พรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการ
พระเจดียอ์ งค์น้ ี ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง
4 ครั้ง ทําให้ปลียอดของเจดี ยอ์ งค์น้ ี หักพังลงมา แต่ดว้ ยความศรัทธาที่
ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์ งค์น้ ี จึงได้ทาํ การสร้างเจดียช์ เวมอดอว์ข้ ึนมาใหม่ในปี
พ.ศ.2497 ด้วยความสู งถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสู ง 70 ฟุต) นับเป็ น
เจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่ วนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้ งั ไหว้ที่มุมหนึ่งขององค์
เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั
ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียอ์ งค์ที่หกั ลงมาเพื่อ
เป็ นสิ ริมงคล ซึ่งเปรี ยบเหมือนดัง่ คํ้าจุนชีวิตให้เจริ ญรุ่ งเรื องยิง่ ขึ้นไป
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่ นํา้ ย่ าง ท่ านละ 1 ตัว)

บ่ าย

จากนั้นนําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางทางการปกครองและ

07.15 น.

ใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็ นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูก
ฝั งอยู่ในดิ น รั ฐบาลพม่าจึ งได้ทาํ การขุดค้นและสร้ างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ โดยถอดแบบจาก
ของเดิม ซึ่ งพระตําหนักที่ประทับบรรทมสี ทองเหลืองอร่ ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรู ปแบบสถาปั ตยกรรม
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พม่า และท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมพม่าสี ทองเหลืองอร่ ามทั้งภายนอกและ
ภายใน

คํา่

จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้ มป์ (เชิงเขาไจ้ ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง ระหว่างทาง
ท่านจะเห็นแม่น้ าํ สะโตง ซึ่ งเป็ นแม่น้ าํ ที่มีความสัมพันธ์กบั พระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระ
แสงปื นข้ามนํ้าที่กว้างใหญ่น้ ีไปต้องแม่ทพั พม่า จนได้รับชัยชนะ จากนั้นนําท่านเปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกขึ้น
บนภู เ ขาไจ้ก์โท เพื่อเดิ น ทางสู่ โ รงแรมที่ พ กั ระหว่างทางชมทัศนี ย ภาพอัน สวยงามสองข้างทาง (นั่ง
รถบรรทุกขึ้นไปจนถึงจุดบนสุ ดของภูเขาไจ้กโ์ ท ที่เป็ นที่ต้ งั ของพระธาตุอินทร์แขวน)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หรื อ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั

ที่พกั

หลังอาหารคํ่าเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ 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
ห่ ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เพราะพื้นที่นงั่ มีความเย็นมาก พระเจดีย ์
องค์น้ ี เปิ ดตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสําหรับบุรุษที่เข้าไปปิ ด
ทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึงเวลา 22.00น.) พระธาตุอินทร์แขวนนี้ เป็ นที่มา
และแรงบัน ดาลใจของกวี ซี ไ รส์ ปี พุท ธศัก ราช 2534 มาลา คํา
จันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เรื่ อง “เจ้ าจันทร์ ผมหอม นิ ราศพระธาตุ
อินทร์แขวน”
KYAIK HTO HOTEL หรื อ YOE YOE LAY HOTEL

วันทีส่ อง พระธาตุอนิ ทร์ แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว–เจดีย์ไจ๊ ปุ่น–ย่ างกุ้ง-สถูปพระสุ พรรณกัลยา
-เจดีย์ชเวดากอง
เช้ าตรู่

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 นําไปแขวนไว้ก ลางอากาศนับเป็ น
อัศจรรย์เจดีย ์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้เก็บสัมภาระแล้วออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดี ตามเส้นทางเดิม
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่ นํา้ ย่ าง ท่ านละ 1 ตัว)
นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว เป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สู ง 17
เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรื องอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะ
วางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลัง
พระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธรู ปองค์น้ ีถูกปล่อยให้ทรุ ดโทรมจนกลายเป็ นเพียงกองอิฐ
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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
จากนั้นนําท่านชม เจดีย์ไจ๊ ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็ นพระพุธรู ปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็ น
พระพุทธรู ปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็ นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด้วย
พระสมณะโคดม (ทิศเหนื อ), พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ
(ทิ ศ ตะวั น ตก) สร้ า งโดยสี่ สาวพี่ น้ อ งที่ อุ ทิ ศ ตนให้ กั บ
พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรู ปแทนตนเอง และสาบานตน
ไม่ ข ้อ งแวะกับ บุ รุ ษ เพศ ซึ่ งมี พ ระพุ ท ธรู ป องค์ห นึ่ งได้เ กิ ด
พังทลายและได้มีการบูรณะใหม่ ทาํ ให้พ ระพุทธรู ปองค์น้ ี มี
ลักษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์อื่นๆ
จากนั้นนําท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงย่ างกุ้ง
นําท่านแวะสักการะ สถูปพระสุ พรรณกัลยา ณ วัดไจ่ กะเลาะ วัดแห่ งนี้ เชื่อกันว่าเป็ นสถานที่ที่เก็บอัฐิของ
พระสุ พรรณกัลยา โดยมีซุม้ รู ปปั้ นของพระนางเป็ นรู ปสักการะด้วยเรื่ องราวของพระนางได้เลือนหายไป
ตามกาลเวลานับ 400 ปี เชื่อกันว่าหลวงปู่ โง่น ได้มาทําพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณพระสุ พรรณกัลยาและ
เหล่านายทหารไทยที่ถูกจองจําตั้งแต่ครั้งเสี ยกรุ งครั้งที่สอง (เชิ ญร่ วมระลึกถึงวีรกรรมและความเสี ยสละ
ของบรรพกษัตรี และนักรบไทยที่

เสี ยสละพระองค์เป็ นตัวประกันเพื่อความสงบสุ ขของบ้านเมือง ร่ วม

สวดมนต์อุทิศกุศลให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษไทยในอดีต
นําท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า เป็ นเจดียท์ องคําที่งดงาม ตั้งเด่น
เป็ นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสู ง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิ ล และบุษราคัมอีก
2,317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคําโอบหุม้ อยูน่ ้ าํ หนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคํา
แท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดี ยไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคําที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่ อมแซมพระมหาเจดี ยแ์ ห่ งนี้
มากมายมหาศาลกว่าทองคําที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองั กฤษเสี ยอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ ายล้อมด้วย
เจดี ยอ์ งค์เล็กๆ นับร้ อยองค์ มี ซุ้มประตูสี่ดา้ น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดี ยป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอย
มากมาย ภายในองค์พระมหาเจดี ยไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุ ธเจ้าจํานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุ
ประจํา ปี 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
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คํา่
ที่พกั

วันทีส่ าม
เช้ า

ชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่ งนี้ มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม
อย่างน่ าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็ นความงามของวิหารทิศที่ทาํ เป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อน
เป็ นชั้นๆ ที่เรี ยกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์ ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให้ประชาชน
มากราบไหว้บูชา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
BEST WESTERN GREENHILL หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

เมืองสิ เรียม (เจดีย์กลางนํา้ ) – ย่ างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - ช้ อปปิ้ งตลาดสก๊ อต –
พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี - วัดพระหินอ่ อน – ช้ างเผือก – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

กลางวัน

นําท่านเดินทางสู่ สิ เรี ยม อยูห่ ่ างจากย่างกุง้ ประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ถึง
เมืองสิ เรี ยมนําท่านลงเรื อไป ชมเจดีย์เยเลพญา เจดี ยน์ ้ ี สร้ างขึ้นบนเกาะกลางนํ้า หรื อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า
“เจดี ย ์ก ลางนํ้า ”นํา ท่ า นนมัส การพระพุท ธรู ป ทรงเครื่ อ งจัก รพรรดิ เ ก่ า แก่ ที่ ป ระดิ ษ ฐานบนบัล ลัง ก์ไ ม้
แกะสลักปิ ดทองคําเปลวที่งดงาม มีอายุนบั พันปี ซึ่งเป็ นที่สักการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ได้เวลา
อันสมควรลงเรื อกลับและต่อรถปรับอากาศเดินทางกลับย่างกุง้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิ ศษ! เป็ ดปักกิง่ สลัดกุ้งมังกร)

บ่ าย

นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่ งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ ายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดียโ์ บตะทาวน์น้ ี
และทรงนําพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียช์ เวดากองและเจดียส์ าํ คัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไป
ในเจดียส์ ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยงั มีสิ่งที่
น่าชมภายในบริ เวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุธรู ปทองคํา ประดิษฐานในวิหาร
ด้า นขวามื อ เป็ นพระพุ ธ รู ป ปางมารวิ ชัย ที่ มี ล ัก ษณะงดงามยิ่ง นัก ตาม
ประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็ น
อาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กลั ป์ กัตตา
ใ น อิ น เ ดี ย ทํ า ใ ห้ ร อ ด พ้ น จ า ก ร ะ เ บิ ด ข อ ง ฝ่ า ย พั น ธ มิ ต ร ที่ ถ ล่ ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรู ปองค์น้ ี ถูกจัดแสดงที่
พิพิธภัณฑ์วิกตอเรี ยและแอลเบิร์ต และด้านซ้ายมือจะเป็ นรู ปปั้ น นัตโบโบ
ยี หรื อ เทพทันใจ ซึ่ งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิ ยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่
เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่ งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
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หลังจากนั้นนําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี ซึ่ งเป็ นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตา
สวยที่ สุ ด ของประเทศพม่ า ที่ บ ริ เวณพระบาทมี
ภาพวาดรู ปสรรพสิ่ ง อัน ล้ว นเป็ นมิ่ ง มงคลสู ง สุ ด
ประกอบด้ว ยลายลัก ษณธรรมจัก รข้า งละองค์ ใ น
บริ เ วณใจกลางฝ่ าพระบาท และล้อมด้ว ยรู ปอัฎจุ ตร
สตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกั ษณะซ้อนกันซึ่ง
แตกต่างกับศิลปะของไทย
จากนั้นนําท่านเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊ อตมาร์ เก็ต ซึ่ งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็ นอาณานิ คมของ
ประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสิ นค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก
พระพุทธรู ปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปั กพื้นเมือง เครื่ องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊ อตปิ ด
ทุกวันจันทร์ )
นําท่านชม วัดพระหินอ่ อน ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปที่แกะสลักจากหิ นอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า และชม
ช้ างเผือก ที่เป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต้องตาม คชลักษณะของช้างเผือกทุก
ประการ
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินย่ างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
21.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239

22.45 น.

คณะเดินทางถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมด้ วยความประทับใจ

** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
หมายเหตุ : สาหร ับผูเ้ ดินทางทีอ
่ ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 450 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความประทับใจ
** มีบริการนํา้ ดื่มวันละ 2 ขวด พร้ อมผ้ าเย็นวันละ 2 ผืน **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
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พม่ า อิม่ บุญ สุ ขใจ สบาย...สบาย
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ เด็กมีเตียงพัก
2 ท่ าน
กับผู้ใหญ่
2 ท่ าน

เด็กไม่ มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน

พักเดีย่ ว
เพิม่

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

11,559.12,559.-

11,559.12,559.-

11,559.12,559.-

3,500.3,500.-

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.-

13,559.14,559.15,559.16,559.17,559.-

13,559.14,559.15,559.16,559.17,559.-

13,559.14,559.15,559.16,559.17,559.-

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

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
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. / 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหายไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริ ษทั ฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ น
สําคัญ)
4. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน 10 ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
8. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับพระสงฆ์เดินทางท่องเที่ยวเพียงลําพังโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปด้วย
อัตราบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความ
ประสงค์อยูต่ ่อจะต้องไม่เกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคา่ ใช้จ่ายที่ทางสายการบินกําหนด)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่ เกิน 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไม่ เกิน 30 กก. (Nok Air)
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่ านั่งรถรถม้ า และล่องเรื อแม่ นํา้ อิรวดี
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริ ษทั ได้ **
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุมากกว่ า 16 หรื อน้ อยกว่ า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุน้อยกว่ า 16 หรื อมากกว่ า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]

รหัสทัวร์ : THG12-DD-MM-5OCT-31DEC17
อัตราบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดทําหนังสื อเดินทาง(PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ(มินิบาร์ , นํ้าดื่ม, บุหรี่ , เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์
, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง, ค่านํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่ากําหนด, ค่า
รักษาพยาบาลกรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสําหรับหนังสื อเดินทางต่างชาติตอ
้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม
1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริ การยืน่ วีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่า 5-7 วันทําการ ยกเว้ น
หนังสื อเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์ ไม่ ต้องยื่นวีซ่า
4. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า ในกรณี เร่ งด่วน
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสําหรับผูเ้ ดินทางชาวต่างชาติและผูถ
้ ือเอกสารต่างด้าว
7. ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่ งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนี ยมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
9. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 150 บาท ต่ อท่ าน) ทิปหัวหน้ าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
11. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7 %
เงื่อนไขการสํ ารองที่นั่ง
กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา 5,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ
ได้ รับเงินมัดจําแล้วเท่ านั้น) หากต้องยืน่ วีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการ
จองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่าํ กว่า 7 วันทําการ)
การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ให้
เรี ยบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษท
ั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
5. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบ
ตามจํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษท
ั ฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัว๋
เครื่ องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
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7.

8.
9.

10.

กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรื อมัดจํามาแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย
บางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่าน
เป็ นกรณี ไป
กรณีวีซ่าผ่ านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่ คืนค่าทัวร์ ท้งั หมด
กรณีวซี ่ าผ่ านแล้ว แต่ กรุ๊ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
กรณีผู้เดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด

ข้ อมูลเพิม่ เติม
เรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่นั่งบนเครื่ องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และ
ได้ดาํ เนินการ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นงั่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย
และอํานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
เรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรมอาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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อกสารการขอวีซ่าพม่ า(สํ าหรับหนังสื อเดินทางต่ างชาติที่ไม่ ได้ รับการยกเว้ น)
โปรดส่ งเอกสารก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 10 วันทําการ
 หนังสื อเดินทาง (Passport)
-ต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
-หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสํ าหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 4 หน้ า
 รูปถ่ าย
-รูปถ่ ายสี หน้ าตรงขนาด2 นิว้ จํานวน 3 ใบ (ใช้ รูปสี พืน้ หลังขาวเท่ านั้น ถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ ใช้ ไม่ ได้ ) และ
กรุ ณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ดา้ นหลังรู ป
 ใบตรวจคนเข้ าเมืองขาออกจากประเทศไทย
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้แนบมาใน
เล่มพาสปอร์ตด้วย

**ในกรณีทมี่ ีพาสปอร์ ตเล่ มเก่ าและซอง(ปก)ไม่ ต้องแนบมาเพื่อป้ องกันการสู ญหาย
หากแนบมาแล้ วเกิดการสู ญหายทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบในทุกกรณี **
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ
ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ

