
 



 

 

 

กาํหนดการ กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดย์ีชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตย–ีเทพทันใจ–เทพกระซิบ–   

ตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ            (-/กลางวัน/-) 

04.00น. พร้อมกนัทีสนามบินดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน 3เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ประตู 6 

Nok Air (DD) โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเทียวบิน DD4230 

07.15น. เดินทางถึง สนามบินมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถินทเีมยีนมาร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึงชัวโมง) 

จากนนั นมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคาํคู่บ้านคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพัน

ห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมอืงดากอง หรือตะเกงิ ชือเดิมของเมอืงย่างกุ้ง มหาเจดีย์ทีใหญ่ทีสุดในพม่าสถานทีแห่ง

นมีลีานอธิษฐาน ซึงเป็นจุดทีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพอืขอพรจาก

องค์เจดีย์ชเวดากองณ ลานอธิษฐานเพอืเสริมสร้างบารมแีละสิริมงคลได้ นอกจากนรีอบองค์เจดีย์ยงัมพีระประจาํวนั

เกดิประดิษฐานทังแปดทิศ หากใครเกดิวนัไหนกใ็ห้ไปสรงนาํพระประจาํวนัเกดิตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติพระเจดีย์

นีไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้มดว้ยแผ่นทองคาํทงัหมดนาํหนักยีสิบสามตนั

ภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเครืองอฐับริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อน

ทงัสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บน

ยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสีทิศซึงทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชนัๆ

งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชินทีรวมกนัขึนเป็นส่วนหนึงของพุทธเจดียล์ว้นมีตาํนานและภูมิหลงัความเป็นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทงัสินชมระฆงัใบใหญ่ทีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่นาํย่างกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน

ภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูขึ้นมาแขวนไวที้เดิมไดจึ้งถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงั

ศกัดิสิทธิใหตี้ระฆงั 3ครังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้งัตอ้งการชมแสงของอญัมณีทีประดบับนยอดฉัตรโดยจุด

ชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสีเหลือง,สีนาํเงิน,สีสม้,สีแดงเป็นตน้ 

**ร่วมทําพธีินําสวดมนต์เสริมบารมี ขอพรแก้ปีชง โดยอาจารย์และผู้ทีมีประสบการณ์ในประเทศพม่า ** 

คาํไหว้พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 

    วนัทามอิุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลมัเมสัตตงัสะรัตนะ 

   ปฐมงักกุสันธังสุวรรณะตนัตงัธาตุโยธัสสะตทุิตยิงัโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 

   ธัสสะตติตยิงักสัสปังพุทธจวีะรังธาตุโยธัสสะตจิตุกงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตุโยธัสสะต ิ

   อหังวนัทามตุิระโตอหงัวนัทามธิาตุโยอหงัวนัทามสัิพพะทาอหังวนัทามสิิระสา 

  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแปลว่าชัยชนะและความสําเร็จ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปักกงิ+สลดักุ้งมงักร** 

จากนนั   พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ีหรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนทีมีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึงเป็น

พระทีมีความพระทีมีความสวยทีสุดมีขนตาทีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

วนัเกดิ อาทิตย์ จนัทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมงีา ช้างไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางสัน พญานาค 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนนั  สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อทีสูงเท่าตึก 5 ชัน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที

แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครืองแบบกษตัริย ์เครืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเครืองประกอบด้านหลงัจะเป็นไมส้ัก

แกะสลกัทงัหมด และสลกัเป็นลวดลายต่างๆจาํลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครืองสมยัยะตะนะโบง 

จากนนั นาํท่านขอพร นัตโบโบยหีรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัดิสิทธิของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปันเทพ

ทันใจ(นัตโบโบย)ีเพอืขอสิงใดแล้วสมตามความปรารถนา ให้เอาดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือ

ผลไม้อนืๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนนักใ็ห้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าดก็ได้ (แต่แนะนําให้เอา

เงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มอืของนัตโบโบยสัีก2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บ

รักษาไว้จากนนักเ็อาหน้าผากไปแตะกบันวิชีของนัตโบโบยีแค่นท่ีานกจ็ะสมตามความปรารถนาทีขอไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านขา้มฝังไปอีกฟากหนึงของถนนเพือสักการะเทพกระซิบซึงมีนามว่า“อะมาดอว์เมียะ”ตามตาํนานกล่าวว่า 

นางเป็นธิดาของพญานาค ทีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนือสัตวจ์นเมือสินชีวิตไป

กลายเป็นนตัชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้การขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอืนได้ยิน 

ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีกนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํานม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 



 

จากนนั นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดสก๊อตเป็นแหล่งศนูยร์วมของฝากทุกชนิด ตงัแต่อาหารนานาชาติ เสือผา้ ของทีระลึกต่างๆ 

เครืองเงิน, อญัมณี, ไมแ้กะสลกั, เครืองลงรักปิดทองต่างๆ, ถว้ยชามจีนโบราณ, ผา้ไหมลายต่างๆ เป็นตลาดทีใหญ่

ทีสุด มีสินคา้วางขายแทบทุกชนิด 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตมิงิกาลาดง 

21.10 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เทียวบินที  DD4239 

22.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 ........................................................................................................ 

อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทยีว 

เริมเดินทาง กลับจากเดินทาง สายการบิน จาํนวน ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก 

16 พ.ค. 62 16 พ.ค. 62 DD 30+1 4,999 

23 พ.ค. 62 23 พ.ค. 62 DD 30+1 3,999 

30 พ.ค. 62 30 พ.ค. 62 DD 30+1 3,999 

06 มิ.ย. 62 06มิ.ย. 62 DD 30+1 4,499 

13 มิ.ย. 62 13 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,499 

20 มิ.ย. 62 20 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,499 

27 มิ.ย. 62 27มิ.ย. 62 DD 30+1 4,499 

04 ก.ค. 62 04 ก.ค. 62 DD 30+1 4,499 

11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 DD 30+1 4,499 

25 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62 DD 30+1 4,499 

01 ส.ค. 62 01 ส.ค. 62 DD 30+1 4,499 

08 ส.ค. 62 08 ส.ค. 62 DD 30+1 4,499 

15 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62 DD 30+1 4,499 

22 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62 DD 30+1 4,499 

29 ส.ค. 62 29 ส.ค. 62 DD 30+1 4,499 

05 ก.ย. 62 05 ก.ย. 62 DD 30+1 4,499 

12 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62 DD 30+1 4,499 



 

19 ก.ย. 62  19 ก.ย. 62 DD 30+1 4,499 

26 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62 DD 30+1 4,499 

 

อัตราค่าบริการรวม 

ตวัเครืองบนิชันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธใินการสลบัมอืหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทยีวตามรายการระบุ 

ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทยีวตามรายการ 

ประกนัอุบัตเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

เงือนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจาํตวัของผู้เดินทาง 

ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรับขนึก่อนวนัเดินทาง) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

ภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

ค่าระวางนาํหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

ค่านาํหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเกนิกว่าสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพมิพเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มนิิบาร์, ซักรีด ทีไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิ การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืง จากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมอืงและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทย และต่างประเทศซึง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

 

 

 

 

 

เงือนไขการสํารองทีนังและการยกเลิกทัวร์ 

** ขณะนีรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาต ิและจะมสิีทธพิาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึงจะมผีลบังคบัใช้ตงัแต่

วนัที 11 สิงหาคม 2558 ทังน ีหากมกีารเปลยีนแปลงจะต้องกลบัมายนืวซ่ีาปกตอิกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิมอีก

ท่านละ 1,000 บาท ** 



 

การจองทัวร์: 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเตม็จาํนวนเนืองจากเป็นราคาพิเศษ มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลิก 

 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคนืเงินค่ามดัจาํให้ทังหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธกิารคนืเงินมดัจาํโดยไม่มเีงือนไขใดๆทังสิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมดัจาํทังหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธกิารคนืเงินค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 

กรณีเจบ็ป่วย 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทังนท่ีานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลกิหรือเลอืนการเดินทางได้ตามความ

เป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคนืเงินทุกกรณ ี

เงอืนไขอืนๆ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธใินการเกบ็ค่าใช้จ่ายทังหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมผีลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวน

ทีบริษัทฯกาํหนดไว้(15 ท่านขนึไป)เนืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอนืทีเดินทางในคณะเดียวกัน 

บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางในกรณทีีมผีู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มหีัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป

ด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่านต้องออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน,ตวัรถทัวร์,ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตวัภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก

ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คนืค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทังสิน 

รายละเอียดเพมิเตมิ 

 บริษัทฯ มสิีทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทียวบิน ราคา และรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง

เป็นสําคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทียว

เท่านนั (หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้) 



 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทังสิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีกรม

แรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ (ซึงลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณทีีเกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิน หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเทียว (ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมอื, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทีเกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีีการตรวจคนเข้าเมอืงทังทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธทิีจะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทังสิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคนืเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอตัราค่านํามนัหรือค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษัท สงวนสิทธิปรับราคาตัว

ดังกล่าว 

 เมอืท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงินมดัจาํหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีทําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดงันนั ท่านต้องทําพาสปอร์ต

เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ทีไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเป็นสิงทอียู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทงัสิน 

 กรณ ี“หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอยีด

อายุครรภ์ทีชัดเจน สิงนีอยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงอืนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 


