BHT9190828 ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR 1 วัน
ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 7 วัด
วันเดียวก็เที่ยวได้ อิ่มบุญสุขใจ เดินทางไปกับเรา
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***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

กาหนดการเดินทาง มีนาคม-สิงหาคม 2563

ราคาเพียงท่านละ 2,999 บาท
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง โปรดสอบถาม **
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
2,000 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป (ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
*หมายเหตุ* เที่ยวบินมีการเปลีย่ นแปลงเวลาบินตั้งแต่วน
ั ที่ 29 มีนาคม 63 เป็ นต้นไป
ดอนเมือง-ย่างกุง้
FD251
จากเดิม 07.30-08.15 เปลี่ยนเป็ น 07.15-08.00
ย่างกุง้ -ดอนเมือง
FD258
จากเดิม 21.40-23.30 เปลี่ยนเป็ น 19.25-21.10

รายละเอียดการเดินทาง
โปรแกรม ดอนเมือง-ย่างกุง้ -เจดียช์ เวดากอง-เจดียโ์ บตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อตพระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี-วัดเอ็งดอยา-วัดเจตุน-สนามบิน
พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 1
เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกในการเดินทาง
07.30/7.15 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุง้ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD251
04.30 น.

08.15/08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ นาท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่
เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง)
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้ ***

นาท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง เจดียท
์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่าง
กุง้ ) แห่งลุ่มน้ าอิระวดี เจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ใหญ่
ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุ ต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2 ,000 ปี ก่อน มหา
เจดี ย์ช เวดากองมี ท องค าโอบหุ ม
้ อยู่ เป็ นน้ า หนั ก ถึ ง 1100 กิ โลกรัม ยอดฉั ต รประดั บ ประดาด้วยเพชร

พลอยอัญมณีล้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์ เวดากองเป็ นลาน
กว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิ กชนได้จานวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้า งด้วย
เครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับ
ให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดียช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์
จะนามาซึ่งบุญกุศลอันเป็ นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่ ทาสมาธิเจริญสติภาวนานับ
ลูกประคา และบ้างเดิ นประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้ นให้ท่านชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตร
โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น (สถานที่
สาคัญของพระมหาเจดี ยช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุด ที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนา
ดอกไม้ธูปเที ยน ไปไหว้ เพื่ อขอพรจากองค์เจดี ย์ชเวดากอง ณ ลานอธิ ษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริ
มงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดีย์ยงั มีพระประจาวันเกิดประดิ ษฐานทั้งแปดทิ ศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวัน
ไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)
บทสวดมนต์บูชาพระมหาเจดียช์ เวดากอง
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้ ***

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสน
ั ธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปั ง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ
ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***
วันเกิด
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สัตว์สญ
ั ลักษณ์

ครุฑ

เสือ

สิงห์

ช้างมีงา

ช้างไม่มีงา

หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค

นาท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้
นามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486 เจดี ย์แห่งนี้ ถู กระเบิด ของฝ่ ายสัม พันธมิต รเข้ากลางองค์จึงพ บโกศ
ทองคาบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700องค์ และ
จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วย
กระเบื้ องสีสน
ั งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

นาท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต"
หรือวิญญาณเทพผูค้ ุม้ ครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็ น "นั ต" นั้ น มักจะ
เป็ นคนที่เคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่ าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุรา้ ยแรงที่เรียกว่า ตายโหง ทา
ให้วิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าที่บา้ นเมือง และยังคงผูกพันกับผูค้ นเบื้ องหลัง ทาให้ไม่อาจไปเกิด
ใหม่ได้ จึงกลายเป็ นนัตที่มาคอยคุม้ ครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดียอ์ งค์สาคัญ
วิธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้
้ ก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่ า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอา
ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่ อน กล้วย จากนัน
้ ก็เอาหน้าผาก
ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน
ไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ตงั้ ใจไว้
คาบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิท ธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิ งรัตตะนั ง
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสพ
ั พะทา สวาโหม
นาท่านข้ามฝั ่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดา
ของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไป
กลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กน
ั มานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ
ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
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เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สลัดกุง้ มังกร+เป็ ดปั กกิ่ง
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับเมือ งย่างกุง้ นาท่านสู่ ตลาดสก๊อต ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ตลาดสก๊อต เป็ น
ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคาร
เรีย งต่ อกันหลายหลัง สินค้าที่ จาหน่ ายในตลาดแห่ งนี้ มี ห ลากหลายชนิ ด เช่น เครื่องเงิน ที่ มี ศิ ลปะผสม
ระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็จรูป แป้ งทานาคา เป็ น
ต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรื อ อัญ มณี ที่ มี ร าคาสู งควรขอใบเสร็ จ รับ เงิน ด้ว ย ทุ ก ครั้ง เนื่ อ งจากจะต้อ งแสดงให้
ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุกวันจันทร์ และช่วงเทศกาลสงกรานต์) นาท่าน

นมัส การ พระพุ ท ธรู ป งาทัต จี ซึ่ งเป็ นพระพุ ท ธรู ป ที่ ส วยงามตามแบบฉบับ ศิ ล ปะของพม่ า มี ค วามสู ง
ประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรง
เป็ นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็ นไม้สกั แกะสลักทั้งหมด และสลักป็ นลวดลายต่างๆ จาลองแบบ
มาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย์) ซึ่งมีความงดงามเป็ นอย่างมาก
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็ นพระพุทธไสยาสน์ องค์ขนาดใหญ่ที่มี
ความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครง
เหล็ ก กั้ น ถึ ง 65 เมตร มี ห ลัง คาคลุ ม 6 ชั้ น
สร้า งขึ้ นเมื่ อ ปี 1907 ถู ก ยกย่อ งให้เป็ นพระ
นอนที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละงดงามที่ สุ ด ในพม่ า
ด้ว ยพระพัก ตร์ที่ งดงามเปื้ อนยิ้ ม ดวงตาท า
จากลูกแก้วที่สงั ่ ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบ
ตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทาให้ดวงตาดู
หวาน จนถู ก เรี ย กพระนามอี ก ชื่ อ คื อ “ พระ
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ตาหวาน ” บริเวณพระบาทมี ภ าพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่ าพระบาทล้อมรอบด้วยรูป มงคล 108
ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลกั ษณะพริ้ วไหวสมจริงและตรงชาย
ประดับด้วยอัญมณีแวววาว ถือเป็ นพุทธศิลป์ ที่มีความงดงามทรงคุณค่า จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดบารมี
เพื่อไปกราบสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยูจ่ ริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุน้ ันเมื่อนามา
วางบนจานแก้วจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ ยังได้ถือว่าเป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และ
พระอรหันต์ธาตุ ไว้มากที่สุดด้วย อาทิเช่น พระโมคาลา พระสารีบุตร ฯ เป็ นต้น พร้อมทั้งรับพระธาตุนามา
บูชาเพื่อความเป็ นสิริมงคล นาท่านเดินทางไปยัง วัดเอ็งดอยา วัดแห่งนี้ ทีชื่อเสียงอย่างมาก ในการขอพร
เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ เช่น ใครที่ตอ้ งการ ซื้ อ-ขาย บ้าน, ที่ดิน หรือลงทุนทาธุรกิจ ก็มกั จะเดินทาง
มาขอพรที่ วัด แห่ งนี้ เป็ นจ านวนมาก จากนั้ นน าท่ า นสู่ วั ด เจตุ น ให้ท่ า นได้น มัส การ พระเจตุ น พญาจี
พระพุ ท ธรู ป ส าริ ด เก่ า แก่ คู่ บ ้า นคู่ เมื อ งของชาวพม่ า ได้เวลาอัน สมควรน าท่ า นเดิ น ทางสู่ ส นามบิ น เพื่ อ
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
21.40/19.25 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD258
23.25/21.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจในการเดินทาง
******************************************************

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

วันเดินทาง และ อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
04 มี.ค. / 18 มี.ค. / 25 มี.ค. 63
30 เม.ย. 63
20 พ.ค. / 27 พ.ค. 62
04 มิ.ย. / 10 มิ.ย. / 17 มิ.ย. 63
18 มิ.ย. / 24 มิ.ย. / 25 มิ.ย. 63
01 ก.ค. / 02 ก.ค. / 08 ก.ค. 63
09 ก.ค. / 15 ก.ค. / 16 ก.ค. 63
22 ก.ค. / 23 ก.ค. / 29 ก.ค. 63

ราคาต่อท่าน / ไม่มีราคาเด็ก
2,999 บาท
2,999 บาท
2,999 บาท
2,999 บาท

2,999 บาท
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30 ก.ค. 63
05 ส.ค. / 06 ส.ค. / 12 ส.ค. 63
13 ส.ค. / 19 ส.ค. / 20 ส.ค. 63
26 ส.ค. / 27 ส.ค. 63

2,999 บาท

อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ที่ นั่งปกติ ไป-กลับ ดอนเมือง – ย่างกุ ง้ – ดอนเมือง โดยสารการบิ น แอร์เอเชี ย
(FD)
✓ ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
✓ อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
✓ ประกั น ภั ย ในการเดิ น ทาง ในกรณี ที่ เสี ย ชี วิ ต เนื่ องจากอุ บั ติ เ หตุ จะคุ ้ม ครองเป็ นจ านวนเงิ น
1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75
ปี ในกรณีที่ผูเ้ อาประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงิน
เอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบ
ั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ ม้ ครอง) วงเงินคุ ม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุใน
ใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)









อัตรานี้ ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น / หัวหน้าทัวร์ / คนขับรถ 2,000 บาท / ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน
(ชาระที่สนามบินก่อนเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายต่างๆอันสืบเนื่ องมาจากความล่าช้าของสายการบิน ,สนามบินต้นทางหรือปลายทาง,อุบตั ิภยั
ทางธรรมชาติ ,การประท้ว ง,การจราจล,การนั ด หยุ ด งาน,การปฎิ เสธไม่ ให้อ อกและเข้าเมื อ งจาก
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เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความควบคุมของบริษัท
 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
เงื่อนไขการจองทัวร์
▪ รายการทั วร์น้ ี ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ชาระค่าทั วร์ยอดเต็ ม ภายใน 5 วั น หลั งจากได้ท าการจอง
้ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
มิฉะนัน
กรณียกเลิก
• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้ น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะ
ทาเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิ น , โรงแรม และในทุก ๆการให้บ ริก าร เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง
ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่า จะสามารถคืนเงินได้ท้งั หมด
หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กบ
ั การพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆ
การให้บริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ
หมายเหตุ
**สาคัญควรศึกษาก่อนทาการจองทัวร์**
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จน
ไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบ
ั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความ
รับ ผิ ด ชอบของหัว หน้ าทัว ร์ และเหตุ สุด วิสัยบางประการ เช่น การนั ดหยุด งาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ต่างๆ
▪ เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ
หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
▪ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
▪ ก าหนดการเดิ น ทางอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้เพื่ อ ความเหมาะสม ทั้ ง นี้ ทางบริ ษั ท ฯ จะยึ ด ถื อ
ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมื องประเทศ
ไทยและพม่า
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▪ สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่อง
เอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบ
ั ผิดชอบในกรณี ที่
ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
▪ ทางบริษัทฯ ไม่รบ
ั ผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้ น ค่าเสียความรูส้ ึก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณีที่เกิด
เหตุจาเป็ นสุดวิสัยอันสืบเนื่ องมาจากการปิ ดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่ไม่ได้เกิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท
▪ ขอสงวนสิทธิ์ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผูเ้ ดินทาง 25 ท่านขึ้ นไป ต ่ากว่า 25 ท่านขอสงวนสิทธิ์
ไม่ออกเดินทางในกรุป
๊ นั้น และยินดีคืนเงินเต็มจานวนในกรณีกรุป
๊ ไม่ออกเดินทางเท่านั้น
ในกรณีที่ผูโ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษัทฯ
กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตัว๋ ดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

9

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

