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 เท่ียวบินตรง กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ โดยสายการบิน  Air Asia (FD)   
ไฟลท์สวย (บินเชา้ ถึงพมา่ 08.00 น.  ขากลบัออกจากพม่า 19.25 น. มีเวลาเท่ียวแบบเต็มๆ) 

 พกัโรงแรมระดบั 5 ดาวพร้อมอาหารเชา้ 
 นมสัการเจดียช์เวมอดอวพ์ระมหาเจดียช์เวดากองเจดียโ์บตาทาวน์  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวพระราชวงับุเรงนอง 
 ขอพรพระเทพทนัใจ เทพกระซิบ 
 ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองตลาดสก๊อต 
 เมนูพิเศษ !  เป็ดปักก่ิง + สลดักุง้มงักร , กุง้แม่น ้าเผา 

 
วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 

ท่าอากาศยานดอนเมือง –พระเจดียช์เวมอดอว ์

(พระธาตุมุเตา) – พระราชวงับุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ช
เวตาเลียว – เจดียช์เวดากอง 

   
SEDONA HOTEL  
หรือระดับเทยีบเทา่ 

2 
เจดียโ์บตาทาวน์  – พระเทพทนัใจ – เทพกระซิบ – พระพุทธ
ไสยาสน์เจาทตัย ี– ตลาดสก๊อต–ท่าอากาศยานดอนเมือง 

   - 

 
 
 
 
 



 

พฤษภาคม 2562 14-15 พ.ค.62 4,999.- 
มิถุนายน 2562 11-12 ม.ิย.62  

6,999.- กรกฏาคม 2562 16-17 ก.ค.62 

กนัยายน 2562 17-18 ก.ย.62 

ตุลาคม 2562 8-9 ,22-23 , 29-30 ต.ค.62 
 
วนัแรก          ท่าอากาศยานดอนเมือง–พระเจดีย์ชเวมอดอว์(พระธาตุมุเตา)–พระราชวงับุเรงนอง 
                     พระพทุธ ไสยาสน์ชเวตาเลยีว–เจดีย์ชเวดากอง 

(-/กลางวนั/อาหารเยน็) 
   05.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเ์ตอร์ 1-2 สายการบินแอร์เอเชีย  ประตู 2-3  

โดยสายการบิน  Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

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

   07.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน  FD251 
   08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาท)ี  

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อย และรับกระเป๋า 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญ
โบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.45 ชม.น าท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดีเพื่อสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดียน้ี์เป็น
สัญลกัษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า 
“พระธาตุมุเตา”ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซ่ึงคร้ังก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ 
ก่อนออกศึกของบูรพกษตัริย ์ในสมยัโบราณกาล ไม่วา่จะเป็นกษตัริยม์อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนอง
ดว้ย และเม่ือคร้ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยูใ่นหงสาวดี ก็เคยเสด็จ
มานมสัการพระเจดีย์องค์น้ี ยงัเคยผ่านการพงัทลายจากแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่มาแลว้ถึง 4 คร้ัง ท าให้ปลียอด

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ของเจดียอ์งคน้ี์หกัพงัลงมา แต่ดว้ยความศรัทธาท่ีชาวเมืองมีต่อเจดียอ์งค์น้ี จึงไดท้  าการสร้างเจดียช์เวมอดอว์
ข้ึนมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกท่ีสร้างสูง 70 ฟุต) นบัเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(1)(พเิศษ  เมนูกุ้งแม่น า้เผา ท่านละ 1 ตัว) 
น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บัลลงัก์ผึง้ (Kanbawza Thardi Palace) ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขดุคน้และ
บูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท  าใหส้ันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่ง
น้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ 
พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยา
ใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลอง
พระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดารน าท่านเดินทางไปนมสัการสักการะ  
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีวเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร้างข้ึนโดย
พระเจา้มิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มีพุทธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระ
บาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคมี์ภาพวาดท่ีสวยงาม 
เม่ือคร้ังก่อนพระพุธรูปองคน้ี์ถูกปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก  
จนถึงปี พ.ศ. 2424 เม่ือองักฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงไดพ้บพระนอนองคน้ี์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลงั
พม่าไดรั้บเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงาม
ในปัจจุบนัจากนั้นน าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค า
คู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายกุวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่ปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมือง
ยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่า สถานท่ีแห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
สามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมี
และสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องคห์ากใครเกิดวนั
ไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดย
กษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้าหนกัยีสิ่บสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองคบ์น
ยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จ านวนมาก และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณ
เจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศ ซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชั้นๆงาน
ศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมา
ทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึน
ภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมได ้จึงถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็น
ระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ ใหตี้ระฆงั 3 คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอด
ฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ 

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร(2) 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   SEDONA HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง       เจดีย์โบตาทาวน์–พระเทพทนัใจ–เทพกระซิบ–พระพทุธไสยาสน์เจาทตัย–ีตลาดสก๊อต 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม(3)  (อาหารเช้า/อาหารเทีย่ง / -) 
  จากนั้นน าท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ได ้



 

 น ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองค ์จึงพบโกศทองค า
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผา
ภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสัน
งดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดียจ์ากนั้นน าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือ พระเทพ
ทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยวธีิการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี เพื่อขอส่ิงใด
แลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ่ื้นๆมาสักการะ 
นตัโบโบย ีจะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่าบาท หรือจา๊ด ก็ได ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงินบาทดีกวา่
เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือของนตัโบโบยสีัก 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษา
ไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบย ีแค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไวจ้ากนั้นน า
ท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านานกล่าว
วา่นางเป็นธิดาของพญานาคท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือ
ส้ินชีวติไปกลายเป็นนตั ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบ
เบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม 
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร(4)(พเิศษ  เมนูเป็นปักกิง่ + สลดักุ้งมังกร) 
น าทุกท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย ีหรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 
55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 
ประการ จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot 
Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็น
ลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ  าหน่าย 
ในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจาก
ไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ)   
หมายเหตุ : ตลาดสก๊อตจะปิดทุกวนัจนัทน์ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้ง 
19.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่ FD258 
21.15 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

************************************************************* 
*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,   สายการบิน, การจราจร 
และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น  ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคัญ *** 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหต ุ สายการบินแอร์เอเชียมีบริการลอ็กท่ีนัง่และ Hot Seat บริการส าหรับลูกคา้ท่ีมีความประสงคต์อ้งการนัง่แถวหนา้และนัง่
ติดกนัหรือเลือกท่ีนัง่ได ้เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถลอ็กท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ได้
นัง่ติดกนัในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน   

 * ในกรณีตอ้งการลอ็กท่ีนัง่ไปกลบัค่าใชจ่้ายในการลอ็กท่ีนัง่ไปกลบั 200 บาท/ท่าน/เท่ียว 

 * ตอ้งการลอ็คท่ีนัง่แถวหนา้ Hot Seat  

 แถวท่ี 1    ค่าบริการลอ็กท่ีนัง่ ขาละ 500 บาท/เท่ียว/ท่าน ไปกลบั 1,000 บาท/ท่าน 
 แถวท่ี 2-5  ค่าบริการลอ็กท่ีนัง่ ขาละ 400 บาท/เท่ียว/ท่าน ไปกลบั 800 บาท/ท่าน 
 แถวท่ี 6-8  ค่าบริการลอ็กท่ีนัง่ ขาละ 200 บาท/เท่ียว/ท่าน ไปกลบั 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจง้พนกังานขายทุกคร้ังก่อนท าการจองคะ่ 

 
อตัราค่าบริการ 

 

14-15 พฤษภาคม 2562 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 4,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่  3,000.– 

 

11-12 มถุินายน 2562 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 6,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่  3,000.– 

 

16-17 กรกฏาคม 2562 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 6,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่  3,000.– 

 

17-18 กนัยายน 2562 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 6,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่  3,000.– 

 
 

8-9 , 22-23 ,29-30 ตุลาคม 2562 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 6,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่  3,000.– 

 
 



 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน แอร์เอเชีย ขาไป

ท่านละ 20 กก.  ขากลบัท่านละ 20 กก 
8. ค่าไกด์ท้องถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

– การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000
บาท 

– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หาก
ท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 1,500 บาทตลอดทริป  
ต่อ 1 ท่าน  

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากับ
ภาษี) 

4. ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบิน
ก าหนด (ปกติ 20 กก.) 

5. ค่ าวี ซ่ าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณี ท่ีไม่ ใ ช่
พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)
ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3)ใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนา
ทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)
รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการ
ยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับ
หนงัสือเดินทางต่างด้าว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท า
เร่ืองแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

 
เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 3,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว้
ในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้



 

ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดั
จาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20  ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น  


