
  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการทวัร์ 

วันที่ รายการ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูิ) – ยา่งกุ้ง – พระนอนตาหวาน  – เจดีย์ชเวดากอง    
ระดบั 5 ดาว 
หรือเทียบเทา่ 

2 สกัการะเทพทนัใจ – เจดีย์โนตาทาวน์ – ตลาดสก๊อต – ยา่งกุ้ง – กรุงเทพฯ    ---- 

RGN001  : ย่างกุ้ง อิ่มบุญ 2วัน 1คืน 
บชูา 1 ใน 5 สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิสงูสดุแห่งพม่า : เจดีย์ชเวดากอง 
 พระนอนตาหวาน : มหาเจดีย์ชเวดากอง : สกัการะเทพทนัใจ  เจดีย์โบตาทอง : ตลาดสก๊อต 

 อิ่มอร่อยกบัเมนพูเิศษ !!  เป็ดปักก่ิงย่างชัน้ดี //สลดักุ้ งมงักร รสเด็ด //  



ก าหนดการเดนิทาง       เดก็ต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเดก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั2ทา่น 

ทา่นละ 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
พกัผู้ใหญ่ 2ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง 
พกัผู้ใหญ่2ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ทา่นละ 

07-08 ตลุาคม 2561 
8M336 10.40-11.25 // 8M331 16.30-18.15 8,900 บาท 8,900 บาท 8,900 บาท 3,500 บาท 

18 -19 พฤศจิกายน 2561 
8M336 10.40-11.25 // 8M331 16.30-18.15 10,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท 3,500 บาท 

23-24 พฤศจิกายน  2561 
8M336 10.40-11.25 // 8M331 16.30-18.15 10,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท 3,500 บาท 

14-15 ธนัวาคม 2561 
8M336 10.40-11.25 // 8M331 16.30-18.15 10,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท 3,500 บาท 

23-24 ธนัวาคม  2561 
8M336 10.40-11.25 // 8M331 16.30-18.15 10,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท 3,500 บาท 

31 ธนัวาคม 2561 -  1 มกราคม 2562 
8M336 10.40-11.25 // 8M331 16.30-18.15 11,900 บาท 11,900 บาท 11,900 บาท 4,000 บาท 



วนัแรก       กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูิ) – ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้า

หมายเลข 7 สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เคาน์เตอร์เช็คอิน (N)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
10.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองย่างกุ้ง โดยเท่ียวบนิ 8M336 **มีอาหารวา่งบริการพร้อมเคร่ืองดื่ม** 
11.25 น. เดนิทางถึงสนามบินมิงกาลาดง  
 สนามบนิยา่งกุ้งตัง้อยู่ทางทิศเหนือของตวัเมืองยา่งกุ้ง 15 กิโลเมตร   
(เวลาท้องถ่ินท่ีพมา่ช้ากว่าไทยคร่ึงชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ
ศลุกากรแล้ว น าทา่นเดนิทางสูต่วัเมืองยา่งกุ้งโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 1) 

น าทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  
เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกวา่ 70 เมตร สร้างขึน้
เม่ือปี พ.ศ.2442 และแล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี พ.ศ.2450 โดยเศรษฐีพมา่นาม
วา่  

http://bit.ly/2NMk5YE


“โบตา” และได้รับการบรูณะสร้างใหม ่ขึน้ในปี พ.ศ.2493 เน่ืองจากเกิดความเสียหายจากสภาพอากาศ  วดัพระตาหวาน ตัง้อยู่
ในตวัเมืองยา่งกุ้ง คนไทยสว่นใหญ่รู้จกัในช่ือ พระนอนตาหวาน เพราะนอกจากดวงตาท่ีสวยงามแล้ว  
ยงัมีขนตาท่ีงอนงาม สว่นลกูนยัน์ตา ท าด้วยแก้วท่ีสัง่ผลิตเป็นพิเศษจากประเทศญ่ีปุ่ น ท าให้มองดแูล้วเหมือนมีชีวิตราวกบัมีน า้
หลอ่เลีย้งอยูภ่ายในใต้พระบาทท่ีวางไว้ไมเ่สมอกนันัน้มีการวาดลวดลายสวยงามวา่ด้วยสิ่งท่ีเป็นมงคล ประกอบด้วย ธรรมจกัร 
มงคล 108 ประการ ทีแสดงโลกทัง้ 3 คือเคร่ืองหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เคร่ืองหมาย 21 ประการ แสดงถึงสตัว์โลก 
และเคร่ืองหมาย 28 ประการ แสดงถึงสงัขารโลกและยงัมีเคร่ืองหมายพระเจ้าจกัรพรรดริวมอยูใ่นนัน้ด้วย 
จากนัน้น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 (พระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่) 
เป็นเจดีย์ทองค าสีทองเหลืองอร่าม อยูบ่นเนินเขาเสนคตุตระ (Singuttara 
Hill) นานเกือบ 2,500 ปี มีต านานเลา่ว่า เจดีย์ชเวดากองเกิดขึน้ตัง้แต่
พทุธกาล เม่ือสองพี่น้องตะปสุสะและภลัลิกะ เดนิทางไปค้าขายท่ีอินเดียและ
เกิดความเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาจนปวารณาตนเป็นอบุาสกคูแ่รกใน
พระพทุธศาสนาพระพทุธเจ้าจงึประทานเส้นพระเกศาให้ 8 เส้น ทัง้สองจงึน า
กลบัมาประดษิฐานท่ีเมืองย่างกุ้งหรือเมืองอสิตนัชนะ โอกาละในอดีต และบรรจใุนเจดีย์สงูเพียง 9 เมตรท่ีท าจาก ทอง เงิน ดีบกุ 
ทองแดงตะกัว่ หินอ่อน และเหล็ก ตอ่มาพระเจ้าแผน่ดนิเมืองมอญและพมา่หลายองค์ได้เสดจ็มาบรูณะและก่อเจดีย์ใหมค่รอบ
เจดีย์ถึง 7 ครัง้ เชน่ พระนางชินซอว์บ ู(Queen Shin Sawbu) แหง่หงสาวดี ได้ถวายทองค าแท้เทา่น า้หนกัพระองค์ตีเป็นแผ่น
ทองหุ้มองค์พระธาตไุว้ สว่นพระเจ้าธรรมเจดีย์ (Dhammazedi) ราชบตุรเขยของพระองค์ สว่นในพระเจ้ามินดงแห่งมณัฑะเลย์ก็
ทรงบรูณะยอดฉัตรใหมแ่ทนยอดฉัตรเก่าท่ีหกัลงมาเพราะเหตกุารณ์แผน่ดินไหว ท าให้ปัจจบุนัเจดีย์ชเวดากองมีความสงูถึง 122 
เมตร วา่กนัวา่ บนยอดฉตัรนัน้ประกอบไปด้วยเพชรนิลจินดาและอญัมณีท่ีมีคา่มหาศาลสามารถมองเห็นแวววาวได้อยา่งชดัเจน
ในยามค ่าคืน 
******************************************************************************** 
การเท่ียวชมเจดีย์ชเวดากองนัน้สามารถมาได้ทัง้ตอนกลางวนัและตอน
กลางคืน โดยรอบฐานเจดีย์มีบนัไดและประตใูห้เลือกเดินขึน้ลงได้4ทิศ 
คือ เหนือ ใต้ ตะวนัออก และตะวนัตก แตล่ะทิศมีหลงัคากนัแดดกนัฝนอย่างดี 
เจดีย์ชเวดากองยามกลางวนัวา่สวยแล้ว ยามแสงกลางคืนนัน้อร่ามงามยิ่ง
กวา่ สมกบัน า้หนกัทองค าท่ีหอ่หุ้มองค์เจดีย์อยู่ 1,100 กิโลกรัม และเป็นท่ีมา
ของความหมายชเวดากองท่ีแปลวา่ ทองแหง่เมืองดากอง 
สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน ตัง้อยูด้่านหน้าอาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององค์เจดีย์
เป็นลานกว้างท่ีกษัตริย์ทกุพระองค์ของพมา่ต้องมาขอพร ปัจจบุนัเป็นจดุท่ี
ผู้คนนิยมมากราบไหว้บชูาเจดีย์ชเวดากองโดยคกุเขา่หนัหน้าเข้าหาองค์เจดีย์ 
สวดมนต์ตัง้ใจอธิฐานเพ่ือขอให้ได้ในสิ่งท่ีปรารถนา  
นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ  
รวม 8 องค์  ทา่นสามารถสรงน า้พระประจ าวนัเกิดของตวัเองได้ตามจดุ โดย



แตล่ะจดุจะมีปา้ยแสดงวนัเกิดเป็นภาษองักฤษและแสดงสญัลกัษณ์ประจ าวนัเกิดเป็นรูปปัน้สตัว์ประจ าวนัเกิดให้อยา่งชดัเจน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เย็น  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี2) เมนเูป็ดปักก่ิง+สลดักุ้งมงักร 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   SEDONA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสอง       สกัการะเทพทนัใจ – เจดีย์โบตาทาวน์ – ตลาดสก๊อต – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี3) 

จากนัน้น าท่านสกัการะ นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึง่เป็นหนึง่ในนตัท่ี 
ชาวพมา่นบัถือมากท่ีสดุซึง่ชาวพมา่รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บชูา ด้วย
ท่ีเช่ือวา่เม่ืออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทนัใจการสกัการะรูปปัน้เทพ
ทนัใจ (นตัโบโบจี)  เพ่ือขอสิ่งท่ีตนปรารถนา 
วิธีสักการะ และขอพร เทพทันใจจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการเร่ือง
ของสกัการะอยู่ด้านหน้าของวดั ซึง่จะประกอบไปด้วย มะพร้าว กล้วย ใบแหง่
ชนะ ผ้าคล้องคอ ร่มฉัตรกระดาษ ดอกไม้ ซึง่สิ่งของเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีนิยม น ามา
ถวายเทพทนัใจ  สว่นวิธีการขอพร นิยมน า ธนบตัร 2ใบ ม้วนเป็นกรวย ซ้อน
กนั 2 ใบ น าไปเสียบไว้ในมือของเทพทนัใจข้างท่ีชีต้รงมา โดยเอาหน้าผากแตะ
ไปท่ีนิว้ชีมื้อท่ีเทพทนัใจชีม้าพร้อมอธิษฐาน ตามสิ่งท่ีตนเองปรารถนา เม่ือ
เสร็จแล้วจงึดงึน าธนบตัรออกมา 1 ใบ เพ่ือความเป็นสิริมงคล (วิธีการอธิษฐานให้ได้ผลดี ให้ท่านขอเพียงข้อเดียวที่ท่าน
อยากจะได้มากที่สุด)  
 จากนัน้น าทา่นสกัการะ เจดีย์โบตาทาวน์ // เจดีย์โบตาทาวน์ แปลวา่ ทหาร 1,000 นาย โดยมีความเช่ือเลา่ตอ่ๆกนัมาวา่
เม่ือประมาณ 2,000 ปีท่ีแล้วพระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์มอญ ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวายความเคารพพระเกศาธาต ุ
(สารีริกธาต)ุ ท่ีอนัเชิญมาจากอินเดียโดยนายวาณิชสองพ่ีน้องอญัเชิญมาทางเรือและมาขึน้ฝ่ังเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง  
ณ บริเวณนี ้เพ่ือน าไปบรรจไุว้ท่ีมหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจเุส้นพระเกศาธาตไุว้ 1 เส้น ในเจดีย์นี ้วนัเวลาผ่านไป ได้มี
การบรูณะซ่อมแซมเจดีย์ ผลจากความเสียหายในสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ซึง่ปรากฏวา่ ไปพบของมีคา่หลายอย่างภายในเจดีย์  

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธัสสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

วันเกิด  อาทติย์  จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สตัว์สญัลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไมมี่งา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 

http://travel.mthai.com/world-travel/71906.html


จงึสร้างโครงสร้างใหมข่ึน้มาในปี พ.ศ.2496 และได้น าพระเกศาธาต ุมาครอบแก้วใสไว้ ใจกลางเจดีย์ เพ่ือให้พทุธศาสนิกชนได้
สามารถมองเห็นเส้นพระเกศาธาตไุด้ ภายในเจดีย์เป็นสีทองอร่ามสวยงาม และมีทางเดนิภายในเจดีย์ให้สามารถเดนิชมความ
สวยงามของเจดีย์อีกด้วย  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 4) 

 จากนัน้น าทา่นเลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอย่างวา่
ตลาดโบยกอองซาน เป็นสถานช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในพมา่เป็นศนูย์รวมของ
ฝากทกุชนิด อาทิเชน่ เสือ้ผ้า ของท่ีระลกึตา่งๆ เคร่ืองเงิน, อญัมณี, ไม้แกะสลกั
พระพทุธรูป เทวรูปท่ีท าด้วยไม้จนัทน์, เคร่ืองแกะสลกั, เคร่ืองลงรักปิดทองตา่งๆ
ถ้วยชามกงัไสจีนโบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกนัเจียระไนโบราณ, นาฬิกาข้อมือ
เก่า, ผ้าไหมลายตา่งๆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
น าทา่นเดนิทางตอ่ กลบัสู่ เมืองย่างกุ้ง  มุง่หน้าสูส่นามบนิ มิงกะลาดง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชัว่โมง 
14.30 น.   คณะเดินทางถึงสนามบนิ ย่างกุ้ง  
16.30 น.   ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) 

    เท่ียวบนิท่ี  8M331 
18.15 น.   เดนิทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ)  โดยสวสัดภิาพ 

 

  SPiRiT OF  MYANMAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการรวม 
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิและภาษีสนามบนิ ไป-กลบั พร้อมคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
คา่น า้หนกัสมัภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น 
คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 
คา่อาหารตามท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
คา่จ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถ่ินพมา่ 
คา่รถรับ-สง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบตุามรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงินทา่นละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

กรณีอยู่ตอ่ต้องเสียคา่เปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขสายการบนิ 
คา่น า้หนกัสมัภาระน า้หนกัเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น ตามท่ีระบไุว้  
คา่ใช้จา่ยสว่นตวั นอกจากรายการท่ีระบ ุเชน่ มินิบาร์ คา่โทรศพัท์ คา่อินเตอร์เน็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสิร์ฟ
ตา่งๆ ฯลฯ  
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่วีซา่ตา่งชาตแิละคา่แจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนตา่งด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้ประกอบส่วนตวั 
คา่รถรับ-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบไุว้ตามรายการ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
คา่ทิปท่ีระบไุว้ ชดัเจน ส าหรับ หวัหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถ่ิน+คนขบัรถ 
   ทา่นละ 200 บาท/วนั/ทา่น ( 200*2วนั = 400 บาท/ท่าน)    
   **เด็กจา่ยทิปเทา่กบัผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบลุกัษณะห้องท่ีคณุต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไมมี่การระบ ุทางบริษัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้ เข้าพกั 
หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางไมถึ่ง 10 ทา่น 
 กรุณาแจ้งการไมท่านอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 1อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรียมการให้ทา่นได้ทนั ต้องขออภยัในความไมส่ะดวก  
ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้ เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวนัเดนิทาง ได้หลงัจากท าการออกตัว๋โดยสารแล้ว  
 
 



เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาทหรือตามท่ีบริษัทฯระบ ุโดยโอนเข้าบญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทกุกรณี) (หากไมช่ าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการจองโดยไมมี่เง่ือนไข)  
2.สง่หลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชัน่อ่ืนๆ ตามชอ่งทางท่ีท่านสะดวก 
3.สง่เอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมลูชดัเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
4.คา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 30 วนั หรือตามวนัท่ีบริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินเตม็จ านวนท่ีทา่นได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของจ านวนท่ีทา่นได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทวัร์ก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท่ีท่านช าระมาแล้วทกุกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือชว่งเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การันตีคา่มดัจ าท่ี

พกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เชน่ EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เท่ียวบนินัน้ๆ  

 
 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 

 
 



เงื่อนไขการให้บริการ 
 เท่ียวบนิ, ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทาง
เป็นส าคญั 
 บริษัทฯ รับผู้ ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดนิทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  
 หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบหากอายกุารใช้งานเหลือน้อยกว่า 6
เดือนและไมส่ามารถเดนิทางได้) 
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาตอินัไมส่ามรถควบคมุได้  
 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ กรณีทา่นถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไมคื่นคา่ใช้จา่ยคา่ทวัร์ท่ีท่านได้ช าระ
มาเรียบร้อยแล้ว 
 เน่ืองจากการซือ้ขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจา่ย บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบและไมท่ าการคืนคา่ใช้จา่ยไดๆ หากทา่นใช้บริการจาก
ทางบริษัทฯไมค่รบรายการ เชน่ ไมท่านอาหารบางมือ้ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว้ ไมเ่ท่ียวบางรายการ  
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
นกัทอ่งเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 
 กรณีทา่นไมส่ามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตัว๋โดยสารทกุประเภท ไมส่ามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดนิทางไปใช้ในครัง้อ่ืน
ได้ 
 รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบ ุอาจมีการสลบัปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพ่ือปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า เพ่ือให้ทกุอยา่งเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย 
 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือวา่ทา่น ได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง 
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง 

หากเกิดข้อผิดพลาดไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ   

ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 
 


