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ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 เที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง โดยสายการบิน  Air Asia (FD)   

ไฟล์ทสวย (บินเช้า ถึงพม่า 08.15 น.  ขากลับออกจากพมา่ 21.40 น. มีเวลาเที่ยวแบบเต็มๆ) 
 พักโรงแรมระดับ 5 ดาวพร้อมอาหารเช้า 
 นมัสการเจดีย์ชเวมอดอวพ์ระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์โบตาทาวน์  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวพระราชวังบุเรงนอง 
 ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ 
 ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสกอ๊ต 
 เมนูพิเศษ !  เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมงักร , กุ้งแม่น้้าเผา 

 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมที่พัก 

1 
ท่าอากาศยานดอนเมือง –พระเจดีย์ชเวมอดอว์ 
(พระธาตุมุเตา) – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ช
เวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง 

   
SEDONA HOTEL  
หรือระดับเทียบเท่า 

2 
เจดีย์โบตาทาวน์  – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระพุทธ
ไสยาสน์เจาทัตยี – ตลาดสก๊อต–ท่าอากาศยานดอนเมือง    - 

 
 
 
 



 

ก าหนดการเดินทาง  
 

 
กุมภาพันธ์ 2562 26- 27 ก.พ. 62 6,999.-  

มีนาคม 2562 
5-6 มี.ค.62 8,599.- 

28-29 มี.ค.62 8,599.- 
 
 
 
 
วันแรก       ท่าอากาศยานดอนเมือง–พระเจดีย์ชเวมอดอว์(พระธาตุมุเตา)–พระราชวังบุเรงนอง 
              พระพุทธ ไสยาสน์ชเวตาเลียว–เจดีย์ชเวดากอง                                (-/กลางวัน/อาหารเย็น) 

  05.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์ 1-2 สายการบินแอร์เอเชีย  ประตู 2-3  
โดยสายการบิน  Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

   07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน  FD251 
  08.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)  

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย และรับกระเป๋า 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญ

โบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1.45 ชม.น้าท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดีเพื่อสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็น
สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุ
เตา”ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งครั้งก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพ
กษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์ องค์นี้ ยังเคย
ผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง ท้าให้ปลียอดของเจดีย์องค์นี้หักพังลงมา แต่ด้วยความ
ศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดีย์องค์นี้ จึงได้ท้าการสร้างเจดีย์ชเวมอดอว์ข้ึนมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ด้วยความสูงถึง 374 
ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสูง 70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)(พิเศษ  เมนูกุ้งแม่น  าเผา ท่านละ 1 ตัว) 
น้าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ ง (Kanbawza Thardi Palace) ซึ่งเพ่ิงเร่ิม

ขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท้าใหส้ันนิษฐานได้ว่า
โบราณสถานแหง่นี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ทีไ่ด้รับค้าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับ
ของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยา
ให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ้าลองพระราชวังและ
ต้าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดารน้าท่านเดนิทางไปนมัสการสักการะ  
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร้างขึ้นโดยพระ
เจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอ้านาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ตา่ง
จากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ดา้นหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธ
รูปองค์นี้ถกูปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก  
จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี้ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลัง
พม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบัน

จากนั้นน้าทา่นชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์



 

ทองค้าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพมา่อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าป ีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของ
เมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ทีสุ่ดในพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
สามารถน้าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริ
มงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ้าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์หากใครเกิดวันไหนกใ็ห้ไปสรง
น้้าพระประจ้าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์
ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคา้ทั้งหมดน้้าหนกัยี่สิบสามตันภายในประดษิฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ้านวนแปดเส้น
และเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ 
จ้านวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวหิารส่ีทิศ ซึ่งท้าเปน็ศาลา
โถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธ
เจดีย์ล้วนมีต้านานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กิดพลัดตกแม่น้้าย่างกุ้ง
เสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
สามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งตอ้งการชมแสงของอัญ

มณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้้าเงิน, สีส้ม, สีแดง 
เป็นต้น 

ค่ า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(2) 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   SEDONA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันท่ีสอง       เจดีย์โบตาทาวน์–พระเทพทันใจ–เทพกระซิบ–พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี–ตลาดสก๊อต 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม(3)  (อาหารเช้า/อาหารเที่ยง / -) 
  จากนั้นน้าท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้ 

 น้ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์ จึงพบโกศทองคา้บรรจุ
พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส้าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมส้าหรับ
ฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์จากนั้นน้าทา่นขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาว
พม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ 
ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนัน้ก็ให้เอาเงนิจะเป็นดอล
ล่าบาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน้าให้เอาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้
ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตาม
ความปรารถนาที่ขอไว้จากนั้นนา้ท่านขา้มฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพ่ือสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะ
มาดอว์เมี๊ยะ” ตามต้านานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาคที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่
ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนตั ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบ
ต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กนัมากเช่นกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วย
น้้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4)(พิเศษ  เมนูเป็นปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร) 
น้าทุกท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 
ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

จากนั้นน้าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต 

(Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของ
อังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จ้าหน่าย 
ในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญ
มณี หยก ผ้าทอ เส้ือผ้าส้าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงิน
ด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)   
หมายเหตุ : ตลาดสก๊อตจะปิดทุกวันจันทน์ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้ง 
21.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD258 



 

23.30 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจ 
************************************************************* 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,   สาย
การบิน, การจราจร และวันหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น  ทั งนี จะขึ นอยู่กับลูกค้าเป็นส าคัญ *** 
 

อัตราค่าบริการ 
 

26-27  กุมภาพันธ์ 2562 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2–3 ท่าน 6,999.- 
พักเด่ียวเพิ่ม  3,000.– 

 

5-6 มีนาคม 2562 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2–3 ท่าน 8,599.- 
พักเด่ียวเพิ่ม  3,000.– 

 

28-29 มีนาคม 2562 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2–3 ท่าน 8,599.- 
พักเด่ียวเพิ่ม  3,000.– 

 

หมายเหต ุ สายการบินแอร์เอเชียมีบริการล็อกที่นัง่และ Hot Seat บริการส าหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ตอ้งการนัง่แถวหน้าและนั่ง
ติดกันหรือเลือกที่นั่งได้ เนือ่งจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นัง่อาจจะไม่ได้
นั่งติดกนัในคณะ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ   

 * ในกรณีต้องการล็อกที่นัง่ไปกลับค่าใช้จ่ายในการล็อกที่นัง่ไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เทีย่ว 
 * ต้องการล็อคที่นัง่แถวหน้า Hot Seat  
 แถวที่ 1    ค่าบริการล็อกที่นัง่ ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน 
 แถวที่ 2-5  ค่าบริการล็อกทีน่ั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน 
 แถวที่ 6-8  ค่าบริการล็อกทีน่ั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครั งก่อนท าการจองค่ะ 



 

 
 

ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 

1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวันเดินทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน้าเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น้้าหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน แอร์เอเชีย ขาไปท่านละ 20 กก.  

ขากลับท่านละ 20 กก 
8. ค่าไกด์ท้องถ่ินน้าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง  
– การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท 
– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 

(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง,  
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณา
ติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่ านละ  1,500 บาทตลอดทริป  

ต่อ 1 ท่าน ( ส าหรับวันที่ 26-27 ก.พ.62) 
 

3. ค่ าทิ ปคนขั บรถ แล ะ ไกด์ ท่ านล ะ  900  บาทตลอดทริ ป  
ต่อ 1 ท่าน ( ส าหรับวันที่ 5-6, 28-29 มี.ค.62 ) 

 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก

ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากับภาษี) 
5. ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก้าหนด (ปกติ 20 

กก.) 
6. ค่าวีซ่าส้าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณา

เตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ้าตัวคนต่างด้าว 3)
ใบส้าคัญถ่ินท่ีอยู่ 4)ส้าเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะ เ ป็น
ผู้ด้าเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส้าหรับหนังสือ
เดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท้าเรื่องแจ้งเข้า–ออก
ด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส้าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ช้าระ
ด้วยตนเอง) 

 
 
 
 
 
 



 

 
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจ้าท่านละ 3,000 บาท หรือ ช าระทั งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช้าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ช้าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก้าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางท่ีสะกดตรงตาม

หนังสือเดินทาง 
 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่

สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและ
ในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงด
การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ้านวนผู้เดินทางต้่ากว่า 20  ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วัน ก่อนการเดินทาง  

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะด้าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า) 
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่า ใช้จ่าย

ทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเที่ยวเอง 
7. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามท่ีได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน  


