ไหว้พระ 9 วัด...พม่า-ย่างกุง้ -ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พระหินอ่อน – ปางช้างเผือก
07.00 น.
คณะพร๎อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 1-2
ของสายการบิน AIR ASIA (FD) พบเจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกด๎านสัมภาระและ
บัตรขึ้นเครื่อง
11.35 น.
12.25 น.

เย็น
วันที่ 2

ออกเดินทางสูํ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ FD255 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยํางกุ๎ง ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว (เวลาท้องถิ่น
ที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ (วัดที่1) วัดพระเขี้ยวแก้ว พระเขี้ยวแก๎วที่ประเทศพมําได๎มาจากศรีลังกาสํวนนอก
คือเมืองโคลัมโบ (ภาษาบาลีเรียกวํา กุลุมพุนคเร)เวลานั้นกษัตริย์โคลัมโบ คือ พระเจ๎าธรรมปาละ ได๎มอบพระ
เขี้ยวแก๎วพร๎อมพระธิดาให๎แกํ กษัตริย์พมํา ชื่อ บุเรงนอง ประดิษฐานในวังเมืองหงสาวดี ประเทศพมํา พ .ศ.
๒๑๐๖ กษัตริย์บุเรงนองให๎ทูตไปขอเจ๎าหญิงลังกามาเป็นมเหสี พวกทูตมาขึ้นที่เมืองกุลุมพุนครเวลานั้นพระ
เจ๎าธรรมปาละ ได๎มอบพระทัน ตธาตุหุ๎มด๎วยทองคําบรรจุในพระเจดีย์ประดับพลอย ทูตก็อ๎อนวอนขอดู
อํามาตย์ก็ไมํคํอยจะยอมนัก แตํเสียอ๎อนวอนไมํได๎ก็พาไปดูในเวลากลางคืนทูตพมําเห็นเข๎าเลื่อมใสนัก รีบสวด
มนต์เป็นการใหญํ แล๎วเจรจาขอแลกด๎วยทองคําสิบหมื่น อํามาตย์จึงยอมตกลง ทูตพมําจึงอัญเชิญพระเขี้ยว
แก๎วแหํแหนมาทางทะเล ครั้นถึงทําเมืองหงสาวดี ก็เชิญพระเขี้ยวแก๎วใสํมณฑปผูกแพลํองขึ้นมาตามลําน้ํา
สองฝั่งแมํน้ํามีเสียงร๎องสาธุการของพมํารามัญ พระเจ๎าบุเรงนองเองรีบเข๎าที่สรงประพรมด๎วยน้ําหอมแล๎วแตํง
พระองค์ใหมํ เสด็จลงมากราบและเชิญพระธาตุ แล๎วอัญเชิญมณฑปพระทันตธาตุทูนใสํพระเศียร เสด็จดําเนิน
ไปในกระบวนแหํสูํพระราชวัง โปรดให๎สมโภชถึงสองเดือน แล๎วสร๎างพระวิหารประดิษฐานพระทันตธาตุบูชาไว๎
ในพระราชฐาน ปัจจุบันชาวพมําไปสักการะไมํขาดสาย
จากนั้นนําทํานนมัสการ (วัดที่ 2) พระหินอ่อน เป็นพระที่สร๎างขึ้นจากหินอํอนเพียงก๎อนเดียวเทํ านั้น โดยใช๎
ชํางผีมือดีที่สุดของประเทศพมํา ปัจจุบันชาวเมืองยํางกุ๎ง นิยมมากราบขอพรกันมากมาย นําทํานชม
ปาง
ช้างเผือก ซึ่งในประเทศไทยไมํมีให๎เห็นแล๎วในปัจจุบัน ในประเทศพมําเองป่าเขาอุดมสมบูรณ์ และยังมี
ช๎างเผือกให๎ได๎ชม ได๎เห็นกันอยูํและ ช๎างเผือกนั้นต๎องตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการ คือ 1. งาอุ๎มบาตร 2. ผิว
เปลือกมะนาว 3. หลังโค๎งเหมือนคันธนู 4. หางผูํ 5. เล็บขาว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ UP TOWN HOTEL, HOLLY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

พระตาหวาน-เจดีย์โบตาทาวน์-พระเทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดงาทัตจี-วัดมหาวิชชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําทํานสักการะ (วัดที3่ ) พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มี
ความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล
108 ประการ และพระบาทซ๎อนกันซึ่งแตกตํางกับศิลปะของไทย หลังจากนั้น นําทําน
(วัดที่ 4)วัดงาทัตจี (Nga That Gyi) เป็นวัดที่สร๎างขึ้นตั้งแตํสมัยเมื่อ 2,500 ปีกํอน เป็น 1 ใน 10 วัด ที่มี
ชื่อเสียงของพมํา นอกจากนั้นยังประดิษฐานพระพุทธรูปที่มี ความงดงาม สีทองเหลืองอรําม ให๎ทุกทํานได๎

กลางวัน

นมัสการ หลังจากนั้นชมวิถีชีวิตความเป็นอยูํของชาวบ๎านยํานใจกลางกรุงยํางกุ๎ง จากนั้นชม
(วัดที่5) เจดีย์โบตาทาวน์ สร๎างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได๎นํามาเมื่อ
2,000 ปีกํอน ในปี 2486 เจดี ย์แหํงนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข๎ากลางองค์จึงพบโกศทองคําบรรจุพระ
เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี
และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต๎ ต๎นแบบภาษาพมําภายในเจดีย์ที่ประดับด๎วยกระเบื้องสีสันงดงาม และ
มีมุมสําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ จากนั้นนําทํานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพ
เจ๎าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมําและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสม
ตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ
นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนาให้เอาเงิน
บาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1
ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบ โบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตาม
ความปรารถนาที่ขอไว้ จากนั้นนาท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า
“อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษา
ศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว ซึ่งการขอพร
เทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกัน การบูชา
เทพกระซิบ บูชาด้วยน้้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
เมืองยํางกุ๎ง (วัดที่6) นมัสการเจดีย์มหาวิชยะ (Maha Wizaya Pagoda) เป็นที่เที่ยวที่ถูกละเลยเพราะตั้งอยูํ
แคํข๎างๆ เจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์ที่ถือได๎วํามีความสวยงามมากทีเดียว ในองค์เจดีย์มีภาพวาดของ 12 ราศี
หรือคล๎ายๆกับท๎องฟ้าจําลองบ๎านเรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานชมและนมัสการ (วัดที่7) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคําคูํบ๎านคูํเมืองประเทศพมําอายุกวํา
สองพันห๎าร๎อยกวําปี เจดีย์ทองแหํงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยํางกุ๎ง มหาเจดีย์ที่ใหญํที่สุดใน
พมํา สถานที่แหํงนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกํอนออกรบ ทํานสามารถนําด อกไม๎ธูปเทียน ไปไหว๎
เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร๎างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์
ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให๎ไปสรงน้ําพระประจําวันเกิด
ตน จะเป็นสิริมงคลแกํชีวิต พระเจดีย์นี้ได๎รับก ารบูรณะและตํอเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์หํอหุ๎ม
ด๎วยแผํนทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส๎นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎าจํานวนแปด
เส๎นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ๎าองค์กํอนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด๎วยเพชรพลอยและอัญ
มณีตํางๆ จํานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญํประดับอยูํบนยอดบริเวณเจดีย์จะได๎ชมความงามของวิหารสี่
ทิศ ซึ่งทําเป็นศาลาโถงครอบด๎วยหลังคาทรงปราสาท ซ๎อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่
รวมกันขึ้นเป็นสํวนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล๎วนมีตํานานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญํที่อังก ฤษ
พยายามจะเอาไปแตํเกิดพลัดตกแมํน้ํายํางกุ๎งเสียกํอนอังกฤษกู๎เทําไหรํก็ไมํขึ้นภายหลังชาวพมํา ชํวยกันกู๎
ขึ้นมาแขวนไว๎ที่เดิมได๎ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แหํงความสามัคคี ซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตี
ระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบน
ยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้าเงิน , สีส้ม , สีแดง
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สรงน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาวันเกิดรอบองค์เจดีย์ชเวดากอง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
เสือ
สิงห์
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ศุกร์
หนูหางสั้น

เสาร์
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คาไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพร๎อมด๎วยใบไม๎ที่แปลวําชัยชนะและความสาเร็จ ***
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วยเมนูสลัดกุ้งมังกร และเป็ดปักกิ่ง
พักที่ UP TOWN HOTEL, HOLLY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เจดีย์ชเวโพนพวิน – ตลาดสก๊อต –วัดบารมี – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น นําทํานเที่ยวชม (วัดที8่ ) นมัสการเจดีย์ชเวโพนพวิน เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงาม อายุเกําแกํแหํง
หนึ่งในเมืองยํางกุ๎ง เป็นจุดศูนย์รวมหมอดูของเมืองยํางกุ๎งจนกลายเป็ นสมาคม โหราศาสตร์ ตลาดโบโจ๊ก
อองซาน หรือ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเกําแกํของชาวพมํา สร๎างขึ้นโดยชาวสก๏อตในสมัยที่ยังเป็นอาณา
นิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงตํอกันหลายหลัง สินค๎าที่จําหนํายในตลาดแหํงนี้มีหลากหลาย
ชนิด เชํน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวํางมอญกับพมํ าภาพวาด งานแกะสลักจากไม๎ อัญมณี หยกผ๎าทอ
เสื้อผ๎าสําเร็จรูปแป้งทานาคาเป็นต๎น
(หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้
ศุลกากรตรวจ)
(วัดที่9) นมัสการวัดบารมี หรือ วัดพระบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ๎ า ที่เชื่อวํายังมีชีวิตอยูํจริง
ด๎วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนํามาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได๎ อีกทั้งได๎ชื่อวําเป็นที่เก็บองค์พระบรม
สารีริกธาตุไว๎มากที่สุดด๎วย ไมํวําจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ตํางๆ เชิญ
สักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัม มาพุทธเจ๎ากัสสปะ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ๎าองค์ที่สามในกัปป์นี้ พร๎อม
ชมความอัศจรรย์ของพระเกศาธาตุนี้ด๎วยพุทธานุภาพทรงขยับพระองค์ไป-มาได๎ทั้งในน้ําและบนบก และ

กลางวัน

เป็นพิพิธภัณฑ์พระธาตุใหญํที่สุดในพมํา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแกํเวลานําทํานสูํ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เพื่อเตรียมตัวกลับสูํ กรุงเทพมหานคร

17.35 น.

ออกเดินทางกลับสูํ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ FD254 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู๎โดยสารขาเข๎า.......โดยสวัสดิภาพ

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 500 บาท/ท่าน ตลอดทริป
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
การเดินทางในแตํละครั้งจะต๎องมีผู๎เดินทางจํานวน 35 ท่านขึ้นไป
ถ๎าผู้เดินทางไม่ครบจานวนดังกลําว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์
ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาคัญ โดยไม่ทาให้มาตรฐาน
ของการบริการลดน้อยลง
** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง **

อ ัตราค่าบริการ
กาหนดว ันเดินทาง

ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักห ้องละ 2 ท่าน

เด็กตา
่ กว่า 12 ปี
เสริมเตียง

เด็กตา
่ กว่า 12 ปี
ไม่เสริมเตียง

พ ักเดีย
่ ว

Hotel

::เด็กพ ักก ับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน คิดราคาผูใ้ หญ่::
20-22 ม.ค.60

10,900.-

10,900.-

10,900

3,500.-

UP TOWN

03-05 ก.พ 60

10,900.-

10,900.-

10,900

3,500.-

UP TOWN

24-26 ก.พ.60

10,900.-

10,900.-

10,900

3,500.-

UP TOWN

10-12 มี.ค.60

10,900.-

10,900.-

10,900

3,500.-

UP TOWN

24-26 มี.ค.60

10,900.-

10,900.-

10,900

3,500.-

UP TOWN

11-13 พ.ค.60

10,900.-

10,900.-

10,900

3,500.-

UP TOWN

26-28 พ.ค.60

10,900.-

10,900.-

10,900

3,500.-

UP TOWN

อัตราค่าบริการนี้รวม
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทํองเที่ยว
 คําภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน
 คําห๎องพักโรงแรม (ห๎องละ 2 หรือ 3 ทําน) ตามที่ระบุในรายการทํองเที่ยวหรือระดับ

เดียวกัน
 คําอาหาร คําเข๎าชม และคํายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทํองเที่ยว
 คําใช๎จํายมัคคุเทศก์ / หัวหน๎าทัวร์ ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 คําประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง วงเงิน
1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 คําธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตํางด๎าวตํางๆ
 คําระวางกระเป๋าน้ําหนักเกินกวําที่สายการบินกําหนด
 คําธรรมเนียมวีซํา
 คําใช๎จํายสํวนตัว เชํน อาหาร- เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทํองเที่ยว คําซักรีด คํา
โทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีชํองพิเศษของโรงแรม เป็นต๎น
 คําภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จํายของแตํละประเทศ
 ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ท่าน/ ทริป (สาหรับหัวหน้าทัวร์แ ละแต่
จะพอใจในการบริการ)
เงื่อนไขการชาระเงิน
 ชําระคํามัดจํา ทํานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน
 ชําระเงินคําทัวร์สํวนที่เหลือภายใน 21 วัน กํอนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 การยกเลิกไมํน๎อยกวํา 45 วัน คืนมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกลํวงหน๎า 30 – 44 วันกํอนเดินทาง หักมัดจําทํานละ 1,000 / 2,000 บาท
 ยกเลิกลํวงหน๎า 15 – 29 วันกํอนเดินทาง หักมัดจําทํานละ 3,000 / 6,000 บาท
 ยกเลิกหลัง 14 วันกํอนเดินทาง หักคําดําเนินการ 100 %
 ยกเลิกจากกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาสํงหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผล
อื่นๆกระกอบการพิจารณา
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู๎เดินทาง
ไมํถึง 30 คนขึ้นไป
 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคําภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๏ปไมํสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได๎
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทํองเที่ยวตามความเหมาะสม
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู๎เดินทางเป็นหลัก

 บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เชํน ความลําช๎าจากสาย
การบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท๎วง การนัดหยุดงาน การกํอจลาจล
ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความ
ประมาทของตัวทํานเอง หรื อจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
ทํานเอง
 กรณีที่สถานที่ทํองเที่ยวใดๆ ที่ไมํสามารถเข๎าชมได๎เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ
เหตุการณ์ที่อยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต๎น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืน
คําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่ทํานสละสิทธิ์ใ นการใช๎บริการใดๆ หรือไมํเข๎าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุใน
รายการทํองเที่ยว หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําใช๎จําย
ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งในประเทศไทย และในตํางประเทศมีปฏิเสธมิให๎เดิน
ทางเข๎า- ออกตามประเทศที่ระบุ ไว๎ เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของ
ต๎องห๎าม เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดก็ตาม
 กรณีที่ทํานใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน ) เดินทางเพื่อการทํองเที่ยวกับคณะ
ทัวร์ หากทํานถูกปฏิเสธในการเข๎า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํ
คืนคําทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดแล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎
ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด

