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 นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุง้ (1 ใน 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 ขอพรเทพทันใจ ที่เจดียโ์ บตะทาวน์
 สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 ร่ วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รู ป ที่วดั ไจ้ คะวาย
 สักการะพระธาตุอนิ ทร์ แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 ช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
 พักดี 5 ดาว พร้อม! อร่ อยเด็ดกับเป็ ดปักกิ่ง สลัดกุง้ มังกร กุง้ แม่น้ าํ ย่าง
 พิเศษ!!! นั่งรถขึน้ ถึงพระธาตุอนิ ทร์ แขวน
หมายเหตุ : เดินทางช่ วงวันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิ ดทําการ
ร้ านเป็ ดปักกิง่ และสลัดกุ้งมังกรปิ ดทําการ(วันปิ ดทําการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ )
กําหนดการเดินทาง:
วันที่ 30 เม.ย.-2 พ.ค. 58, 1-3, 2-4, 3-5 พ.ค. 58, 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 58
16,900.วันที่ 7-9, 8-10, 9-11, 10-12, 14-16, 15-17, 16-18, 17-19 พ.ค. 58
14,900.วันที่ 21-23, 22-24, 23-25, 24-26 พ.ค. 58
14,900.วันที่ 28-30, 29-31 พ.ค. 58, 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 58
15,900.วันแรก
กรุงเทพฯ-ย่ างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้ คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์ -พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
(GH) ย่างกุง้ -หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD) เม.ย.-พ.ค. 14,900.-16,900.-
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กลางวัน

บ่ าย

พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์ เตอร์ Air Asia โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ การ
ต้ อนรับ
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งย่ างกุ้ง โดยสายการบินแอร์ เอเชี ย เทีย่ วบินที่ FD251
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่ างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียน
มาร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่ งชัว่ โมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี นําท่านตักบาตรพระสงฆ์ กว่ า 1,000 รู ป ที่
วัดไจ้ คะวาย สถานที่ ที่มี พระภิ กษุ และสามเณรไป ศึ กษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจํานวนมาก ท่านสามารถนําสมุ ด
ปากกา ดินสอไปบริ จาคที่วดั แห่ งนี้ ได้ จากนั้นนําท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดียน์ ้ ี เป็ นสัญลักษณ์ แห่ ง
ความรุ่ งโรจน์ แห่ งหงสาวดี และนับเป็ น 1 ใน 5 สิ่ ง ศักดิ์ สิ ท ธิ์ ของพม่า คนไทยนิ ยมเรี ย กว่า “พระธาตุ มุเตา”
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่ งครั้งก่อนเป็ นสถานที่ประกอบพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพ
กษัตริ ย ์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็ นกษัตริ ยม์ อญหรื อพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุ พรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่ นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียอ์ งค์น้ ี
ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง ทําให้ปลี ยอดของเจดียอ์ งค์น้ ี หักพังลงมา แต่
ด้วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์ งค์น้ ี จึงได้ทาํ การสร้างเจดียช์ เวมอดอว์ข้ ึนมาใหม่ในปี พ.ศ.2497 ด้วยความ
สู งถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสู ง 70 ฟุต) นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่ วนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้ งั ไหว้ที่มุม
หนึ่งขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั ท่านจะได้นมัสการ ณ
จุดอธิ ษฐานอันศักดิ์ สิ ทธิ์ และสามารถนําธู ปไปคํ้ากับยอดของเจดี ยอ์ งค์ที่หักลงมาเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ซึ่ งเปรี ยบ
เหมือนดัง่ คํ้าจุนชีวติ ให้เจริ ญรุ่ งเรื องยิง่ ขึ้นไป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่ นํา้ ย่ างคนละ 1 ตัว)
จากนั้นนําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้ างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้
ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่ งพระราชวังเดิ มนั้นเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็ นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูกฝังอยูใ่ น
ดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทาํ การขุดค้นและสร้ างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิ ม ซึ่ งพระ
ตําหนักที่ประทับบรรทมสี ทองเหลืองอร่ ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมพม่า และท้องพระโรง
ที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมพม่าสี ทองเหลืองอร่ ามทั้งภายนอกและภายใน
นําท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้ มป์ (เชิ งเขาไจ้ ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง ระหว่างทางท่านจะเห็น
แม่น้ าํ สะโตง ซึ่ งเป็ นแม่น้ าํ ที่มีความสัมพันธ์กบั พระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปื นข้ามแม่น้ าํ ที่
กว้างใหญ่น้ ี ไปต้องแม่ทพั พม่า จนได้รับชัยชนะ ถึงคิมปูนแค้ มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อขึ้นบน
ภูเขาไจ้กโ์ ท เพื่อเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง (นั่งรถบรรทุกขึน้ ไป
จนถึงจุดบนสุ ดของภูเขาไจ้ ก์โทที่เป็ นที่ต้ ังของพระธาตุอินทร์ แขวน) เดินทาง 3 ชม. เชิญชมทัศนี ยภาพงดงาม
ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทร์ แขวน” (ซึ่ งอยู่ใกล้ที่พกั มากใช้เวลาเดิ นเพียง 10 นาที) พระธาตุอินทร์ แขวน
ตั้งอยูท่ ี่เมืองไจ้โท อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนื อระดับนํ้าทะเล 3,615 ฟุต มี
ลักษณะเด่นเป็ นก้อนหิ นสี ทองขนาดใหญ่ ตั้งอยูบ่ นหน้าผาสู งชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรง

(GH) ย่างกุง้ -หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD) เม.ย.-พ.ค. 14,900.-16,900.-
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คํ่า

ดึ งดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็ น 1 ใน 5 สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็ นพระธาตุ
ประจําปี จอ (สุ นขั ) ที่คนเกิดปี นี้ตอ้ งไปนมัสการสักการะครั้งหนึ่งในชีวติ
บริการอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักที่ KYAIKHTO HOTEL (โรงแรมไจ้ โท) หรือเทียบเท่า
หลังอาหารเย็นเชิ ญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุ อินทร์ แขวน ซึ่ งเป็ น
นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่ ง ท่านสามารถนัง่ สมาธิ หรื อสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้ง
เป็ นเวลานานบริ เวณระเบียงที่ยื่นสู่ พระเจดี ยไ์ จ้โท ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาว หรื อกันลม หรื อผ้าห่ ม ผ้าพันคอ
เบาะรองนัง่ เพราะพื้นที่นงั่ มีความเย็นมาก พระเจดียอ์ งค์น้ ี เปิ ดตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสําหรับบุรุษที่เข้า
ไปปิ ดทององค์เจดี ยเ์ ปิ ดถึ งเวลา 22.00น.) พระธาตุ อินทร์ แขวนนี้ เป็ นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี
พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เรื่ อง “เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”

วันทีส่ อง

พระธาตุอนิ ทร์ แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ ปุ่น-ย่ างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง

เช้ าตรู่

เชิญท่านสักการะ พระธาตุอนิ ทร์ แขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอนิ ทร์ แขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่
สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิ กชนชาวพม่า สักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขา ถ่ายภาพและชม
ทัศนี ยภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์น้ ี ต้ งั อยู่ได้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรื อหล่นลงมา
การที่กอ้ นหิ นสี ทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับ
ลอยอยูเ่ หนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์ นาํ ไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็ นอัศจรรย์เจดีย ์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดีตามเส้นทางเดิม เดินทาง 3 ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (กุ้งแม่ นํา้ ย่ างคนละ 1 ตัว)
นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว เป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สู ง 17 เมตร
สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรื องอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาท
เหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่
สวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธรู ปองค์น้ ี ถูกปล่อยให้ทรุ ดโทรมจนกลายเป็ นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ ารก จนถึ งปี
พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์น้ ี จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับ
เอกราชก็มีการบูรณปฏิ สังขรณ์ ใหม่ โดยทาสี และปิ ดทองใหม่ จนกลายเป็ นพระพุทธรู ปที่สวยงามในปั จจุบนั
อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จนั ทร์ หอม ผ้าปั กพื้นเมือง ผ้าพิมพ์เป็ นรู ปต่างๆ
จากนั้นนําท่านชม เจดีย์ไจ๊ ปุ่น ซึ่ งมี อายุมากกว่า 500 ปี เป็ นพระพุธรู ปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็ น
พระพุทธรู ปปางประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็ นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด้วย
พระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศ
ตะวันตก) สร้ างโดยสี่ สาวพี่นอ้ งที่อุทิศตนให้กบั พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรู ปแทนตนเอง และสาบานตน
ไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ซึ่ งมีพระพุทธรู ปองค์หนึ่ งได้เกิดพังทลายและได้มีการบูรณะใหม่ทาํ ให้พระพุทธรู ปองค์
นี้มีลกั ษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์อื่นๆ

เช้ า
กลางวัน

(GH) ย่างกุง้ -หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD) เม.ย.-พ.ค. 14,900.-16,900.-
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คํ่า

จากนั้นเดิ นทางกลับย่างกุง้ เดิ นทาง 1ชัว่ โมง 30นาที นําท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย ์
คู่บา้ นคู่เมืองพม่า เป็ นเจดียท์ องคําที่งดงาม ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูก่ ลางเมืองย่างกุง้ มีความสู ง 109 เมตร ประดับด้วย
เพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคําโอบหุ ้มอยูน่ ้ าํ หนักถึง 1,100
กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคําแท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดียไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคําที่ใช้ในการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคําที่เก็บอยูใ่ นธนาคารชาติองั กฤษเสี ยอีก รอบๆฐานพระ
มหาเจดียร์ ายล้อมด้วยเจดี ยอ์ งค์เ ล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ดา้ น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดียป์ ระกอบด้วย
เพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจํานวน 8 เส้น เป็ น
พระธาตุ ประจําปี เกิ ดปี มะเมี ย และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบู ชาสถานสู ง สุ ดของพม่า ซึ่ งมี ท้ งั ผูค้ นชาวพม่ า และ
ชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่ งนี้ มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามอย่าง
น่าอัศจรรย์ ไม่วา่ จะเป็ นความงามของวิหารทิศที่ทาํ เป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชั้นๆ ที่
เรี ยกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์ ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ หรือเทียบเท่า (ระดับ 5 ดาว)

วันทีส่ าม

ย่ างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พระนอนตาหวาน – ช้ อปปิ้ งตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่ งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดี ยน์ ายทหาร 1,000 นาย ได้สร้ างเจดี ยโ์ บตะทาวน์น้ ี และ
ทรงนําพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียช์ เวดากองและเจดียส์ ําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย ์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยงั มีสิ่งที่น่าชมภายในบริ เวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุธรู ป
ทองคํา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ที่มีลกั ษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติวา่ เคย
ประดิษฐานอยูใ่ นพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็ นอาณานิ คมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไป
ยังพิพิธภัณฑ์กลั ป์ กัตตาในอินเดีย ทําให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมา
ในปี 2488 พระพุทธรู ปองค์น้ ีถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรี ยและแอลเบิร์ต และด้านซ้ายมือจะเป็ นรู ปปั้ น นัต
โบโบยี หรื อ เทพทันใจ ซึ่ งชาวพม่ารวมถึงชาว หลังจากนั้นนําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี ซึ่ งเป็ น
พระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ที่บริ เวณพระบาทมีภาพวาดรู ปสรรพสิ่ ง
อันล้วนเป็ นมิ่งมงคลสู งสุ ด ประกอบด้วยลายลักษณ์ธรรมจักรข้างละองค์ในบริ เวณใจกลางฝ่ าพระบาท และล้อม
ด้วยรู ปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกั ษณะซ้อนกันซึ่ งแตกต่างกับศิลปะของไทย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ ดปักกิง่ + สลัดกุ้งมังกร)
จากนั้นนําท่านเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่ตลาด “สก๊ อตมาร์ เก็ต” ซึ่ งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็ นอาณานิ คมของ
ประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลื อกชมและเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ ระลึ กพื้นเมื องมากมายในราคาถู ก เช่ น ไม้แกะสลัก
พระพุทธรู ปไม้หอมแกะสลัก แป้ งทานาคา ผ้าปั กพื้นเมือง เครื่ องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุง้ เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD254

กลางวัน

17.35 น.

(GH) ย่างกุง้ -หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD) เม.ย.-พ.ค. 14,900.-16,900.-
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19.25 น.

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมด้ วยความประทับใจ
หมายหมายเหตุ : ราคานีไ้ ม่ แถมกระเป๋ า ไม่ รวมค่ าทิปต่ างๆ เช่ น ไกด์ ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ และทิปหัวหน้ าทัวร์

อัตราค่ าบริการ (พักดีระดับ 5 ดาว)
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 30 เม.ย.-2 พ.ค. 58
วันที่ 1-3, 2-4, 3-5 พ.ค. 58, 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 5
วันที่ 7-9, 8-10, 9-11, 10-12, 14-16, 15-17, 16-18, 17-19
พ.ค. 58
วันที่ 21-23, 22-24, 23-25, 24-26 พ.ค. 58
วันที่ 28-30, 29-31 พ.ค. 58, 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 58

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2
ท่าน
16,900

เด็กมีเตียงพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

เด็กไม่ มีเตียงพัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

พักเดี่ยว
เพิม่

-

-

4,000

14,900

-

-

4,000

14,900
15,900

-

-

4,000
4,000

หมายเหตุ : สํ าหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายสถานทูต เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- วีซ่ากรุ๊ ปยืน่ 10 วันทําการ กรณี ที่เอกสารได้ล่าช้า ต้องทําการยืน่ วีซ่าด่วน 1 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม
800 บาท/ท่าน (กรุ ณาเผือ่ เวลาสําหรับกรอกเอกสารประมาณ 2-3 วัน)
กรุณากรอกข้ อมูลเพิม่ เติมตามแบบฟอร์ มด้ านล่ างเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น
(กรุณาส่ งเอกสารยืน่ วีซ่าก่ อนการเดินทางล่ วงหน้ าประมาณ 15-20 วัน เผื่อกรณีสถานทูตปิ ดทาการ หรื อมีการเปลี่ยนแปลง
กะทันหันโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางเราจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้ นหากเกิดกรณีสถานทูตออกเล่ มล่ าช้ ากว่ ากาหนด)
กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทั้ง 5 ข้ อ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(GH) ย่างกุง้ -หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD) เม.ย.-พ.ค. 14,900.-16,900.-
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4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีทคี่ ณะไม่ ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทาง
โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 14 วันก่ อนการเดินทาง
*** ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่
ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั ภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว
๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความ
ประสงค์อยูต่ ่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกําหนด)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชา
ํ นาญเส้นทาง
 ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่ารถขึ้นพระธาตุอินทร์ แขวน
 ค่าประกันภัยอุบต
ั ิเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบตั ิเหตุสูงสุ ดท่านละไม่เกิน1,000,000บาท)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษท
ั ดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศพม่า
อัตรานีไ้ ม่ รวม

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง (PASSPORT)

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร, ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร์ , นํ้าดื่ม, บุหรี่ , เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่า
ซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง, ค่านํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่า
รักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ต้น

ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา

ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า ในกรณี เร่ งด่วน

ค่านํากล้องถ่ายรู ป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
(GH) ย่างกุง้ -หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD) เม.ย.-พ.ค. 14,900.-16,900.-
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ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับผูเ้ ดินทางชาวต่างชาติและผูถ้ ือเอกสารต่างด้าว
ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ทิปพนักงานขับรถ และทิปหัวหน้ าทัวร์ ตลอดรายการเดินทาง
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณี ขอใบกํากับภาษี)

เงื่อนไขการจอง
วางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ/
หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่านในกรณี น้ ี บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด (ยกเว้น
ค่ าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ ชําระไว้ กบั ทางสถานทูตแล้ ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบตั ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
เงื่อนไขการสํารองที่นงั่

กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา 10,000 บาท พร้อมกับเตรี ยมเอกสารยืน่ วี
ซ่าให้เรี ยบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่าํ กว่า 7 วันทําการ)

เนื่องจากการยืน่ วีซ่า เป็ นแบบกรุ๊ ปคณะท่องเที่ยว ควรเตรี ยมเอกสารให้ครบตามที่บริ ษทั ฯ กําหนดและควรเตรี ยมเอกสาร
ให้ทนั ทีในกรณี ที่เอกสารไม่ครบ เพื่อประโยชน์ในการขออนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต ฯ

หากท่านติดธุ ระหรื อไม่สามารถยืน่ เอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยืน่ วีซ่ากรุ๊ ป และท่าน
จะต้องไปดําเนินการยืน่ วีซ่าด้วยตัวท่านเองที่สถานทูต นั้นๆ

การชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกําหนด เนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติิ






กรณียกเลิกการเดินทาง
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง

(GH) ย่างกุง้ -หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD) เม.ย.-พ.ค. 14,900.-16,900.-
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บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้

กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่
เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม
ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป

กรณีวซี ่ าผ่านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด

กรณีวซี ่ าผ่ านแล้ ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป

กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
กรณีคณะออกเดินทางได้
o คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์ )
o คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทางหรื ออาจออกเดินทางแบบไม่มีหวั หน้าทัวร์
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
(กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
++ เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
++ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็ นครอบครัว
(GH) ย่างกุง้ -หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD) เม.ย.-พ.ค. 14,900.-16,900.-
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หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผูส้ ู งอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกันท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ ท้ งั หมด
เอกสารประกอบการขอวีซ่าพม่ า
โปรดส่ งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วันทําการ
 หนังสื อเดินทาง (Passport)
ต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสํ าหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 4 หน้ า
 รู ปถ่ าย
รู ปถ่ ายสี หน้ าตรงขนาด 2 นิว้ จํานวน 3 ใบ (ใช้ รูปสี พนื้ หลังขาวเท่ านั้น ถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ ใช้ ไม่ ได้ )
และกรุ ณาเขียนเบอร์ ติดต่อ-อาชีพไว้ดา้ นหลังรู ป
**ห้ ามแม็กซ์ รูปใส่ พาสปอร์ ตโดยเด็ดขาด **
 กรอกรายละเอียดในการยืน่ วีซ่า
ข้ อมูลเพิม่ เติม สํ าหรับขอวีซ่าพม่ า (กรุ ณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)
ชื่อ.......................................................................

นามสกุล......................................................

อาชีพ/ตําแหน่ง........................................................

ชื่อบริ ษทั ......................................................

วันที่เริ่ มทํางาน.........................ถึง............................
หากเป็ นแม่ บ้านหรื อเกษียณอายุ กรุณากรอกสถานทีท่ างานเก่ า

**ในกรณีทมี่ ีพาสปอร์ ตเล่ มเก่ าและซอง(ปก)ไม่ ต้องแนบมาเพือ่ ป้องกันการสู ญหาย
หากแนบมาแล้ วเกิดการสู ญหายทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในทุกกรณี **

(GH) ย่างกุง้ -หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD) เม.ย.-พ.ค. 14,900.-16,900.-
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168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรั บท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการเดิ นทาง ทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรั บผิดชอบในอุ บตั ิ เหตุ หรื อความเสี ยหายที่เกิ ดจากโรงแรมที่ พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุ บตั ิ เหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่ าช้าของเที่ ยวบิ น, สายการเดิ นเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่ น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดิ นทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ
ตามเงื่ อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดิ นทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรื อ ต่างประเทศ มิ ให้เดิ นทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติ กรรมของผูเ้ ดิ นทาง ไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดังกล่ าว บริ ษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
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