
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.00 น.       คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 3 ประตู 1-2  

        สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัเอกสาร     
        เดินทางใหแ้ก่ทุกท่าน  
07.00 น.       ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้ โดยสายการบิน สายการบิน แอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 251 
08.15 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาทอ้งถ่ินท่ีพม่าชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 

วนัแรก  กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–หงสาวดี– เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)–พระธาตุอนิทร์แขวน –  
                 เจดย์ีชเวดากอง                                                                                                                       (–/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                           

นมสัการ  2  ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 
 ขอพรส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมีย) 

 นมัสการพระธาตุหักอันศักดิ์สิทธ์ิ พระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอร์  

 สักการะมหัศจรรย์เจดีย์ พระธาตุอนิทร์แขวน  

เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร 

 



 
 

         น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (ดว้ยรถโคช้ปรับอากาศ) หงสาว     
    ดีอยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ ประมาณ 80 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวง   
    ของพม่ามาก่อน ตั้งอยูใ่กลเ้มืองเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องประเทศพม่าซ่ึง 
อยูท่างใตข้อง เมืองแปร เมืองคงั ยะไข่ องัวะ พุกาม  เขตหงสาวดี เป็นเมือง    
ของชาวมอญมาก่อนในอดีต ก่อนท่ีพระเจา้ตะเบ็งชะเวต้ีจะยึดครองได ้ ในปี 
พ.ศ. 2082 เมืองหงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมยัของพระเจา้บุเรงนอง หง
สาวดีหรือ พะโค มีต านานเล่าวา่ เมืองพะโคเดิมเป็นเกาะเล็ก ๆ ในอ่าวเมาะตะมะ
เป็นเมืองเล็กๆ เม่ือคร้ังพระพุทธเจา้เสด็จมาท่ีน่ี มีหงส์คู่ตวัผูแ้ละตวัเมีย ไดเ้ห็นพระพุทธเจา้เสด็จมา จึงตอ้งการท่ีจะ
เขา้เฝ้าพระพุทธเจา้และเล็งเห็นเกาะเล็กๆท่ีน่ี จึงบินมาเกาะ แต่พื้นท่ีเกาะก็ เล็กเสียจนมีท่ีพอให้หงส์ร่อนลงมาพกัได้
เพียงแค่ตวัเดียวเท่านั้น หงส์เพศเมียจึงตอ้งอาศยัเกาะอยูบ่นหลงัของหงส์ตวัผู ้และพระพุทธเจา้ไดต้รัสกบัหงส์คู่น้ีวา่ 
ต่อไปภายภาคหนา้พื้นท่ีๆเจา้ยนือยูน่ั้นจะกลายเป็นพื้นท่ีๆยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรือง ดัง่ค  าท านายของพระพุทธเจา้เม่ือ
รัชสมยัของพระเจา้บุเรงนองเมืองบะโก ก็ไดรุ่้งเรืองและเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของประเทศพม่า จนถึงปัจจุบนั เม่ือ
เดินทางถึงเมืองหงสาวดีจะสังเกตเห็นหงส์สองตวัซ่ึงอาศยัอยูบ่นหลงัของหงส์ตวัผู ้ และเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองหง
สาวดี น าท่านกราบนมสัการ จากนั้นน าท่านนมสัการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) โบราณสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิใน
ใจกลางเมืองหงสาวดี ซ่ึงไดบู้รณะข้ึนโดยพระเจา้บุเรงนอง (พระเจา้บะยิ่นเนาน์) เพื่อบรรจุพระทนัตธาตุของ
พระพุทธเจา้ เพื่อเสริมบารมี อนัถือวา่เป็นพระเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในประเทศพม่า มีต านานอยูว่า่ เม่ือนายวานิชพี่นอ้งนาม
วา่มหาศาลกบัจุลศาล เดินทางกลบัมาจากอินเดีย ทั้งสองไดอ้นัเชิญพระเกศธาตุของพระพุทธองคม์าดว้ยสองเส้น เม่ือ
กลบัมาถึงบา้นเกิดจึงไดส้ร้างสถูปเล็ก ๆ ครอบพระเกศธาตุเอาไว ้ในศตวรรษท่ี 16 พระเจา้ปะหยิ่นหน่าวโปรด ฯ ให้
แกะเอามณีบนยอดพระมหามงกุฎไปท าฉตัรยอดถวายเป็นพุทธบูชา ต่อมา พระเจา้โบ่ต่อพญาทรงสร้างฉตัรองคใ์หม่
ถวายและเสริมยอดข้ึนไปสูงถึง 90 เมตร ในศตวรรษท่ี 20 ไดเ้กิดภยัธรรมชาติแผน่ดินไหวถึงสามคร้ัง คร้ังสุดทา้ยใน
ปี ค.ศ. 1930 เกิดความเสียหายอย่างมาก จนถึงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดท้  าการบูรณะข้ึนใหม่จากแรงกายและ
ก าลงัทรัพยข์องผูมี้จิตศรัทธาจนถึงปัจจุบนัพระเจดียสู์งถึง 114 เมตร ท่านจะไดเ้ห็นเจดียอ์งคเ์ดิมท่ีพงัทลายลงมาเม่ือ
เกิดแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ ซ่ึงตราบทุกวนัเจดียอ์งคท่ี์หกั ยงัคงไดรั้บการเคารพบูชาจากพุทธศาสนิกชนชาวพม่าอยา่ง
มัง่คงสืบต่อกนัมา  

กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร มื้อที1่ 
หลงัอาหาร น าท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจเ้ท่ียว) ระหว่างทางผ่าน สะพานแม่น ้าสะโตง ในอดีต
ขณะท่ี สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตาม พม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้ า
สะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิให้ขา้ศึกขา้มตามมาได ้ไดมี้การปะทะกนัท่ี
ริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบ ยิงแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง 
กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้ิงแม่ทพัพม่าตายบนคอชา้งน้ีไดน้าม
ปรากฏต่อมาวา่ "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้ าสะโตง" นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยู่
จนถึงทุกวนัน้ี   ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง ถึง คิมปูนแค้มป์ หยุดพกัเปล่ียนรถ เป็นรถบรรทุกหกลอ้ เพื่อ



 
 

ข้ึนบนภูเขาไจเ้ท่ียว (ใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 1.5 ชัว่โมง) ท่านจะไดส้ัมผสัทศันียภาพป่าเขาน ้ าตกและ
ล าธารอนัสวยงามสองขา้งทาง พร้อมสัมผสัอากาศเย็นซ่ึงจะค่อยๆ เย็นข้ึนเร่ือยๆ เพราะเราก าลังเดินทางสู่ท่ีสูง 
เดินทางถึง  โรงแรมที่พัก  KYAITHIYO HOTEL// MOUNTAIN TOP 
HOTEL// YOE YOE LAY หรือเทียบเท่า น าท่านเช็คอิน จดัการเก็บสัมภาระ
เขา้ท่ีพกัใหเ้รียบร้อย หลงัจากนั้นน าท่านข้ึนนมสัการ พระธาตุอินทร์แขวน  พระ
ธาตุอินทร์แขวนน้ีนบัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาว
พม่า พระเจดียไ์จที้โย (พระธาตุอินทร์แขวน) อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล 1,200 
เมตร และเป็นท่ีมาและแรงบนัดาลใจของกวซีีไรส์ ปี พุทธศกัราช 2534 มาลา ค า
จันทร์ ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะได้สัมผ ัสกล่ินอาย
พระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริงและบรรยากาศธรรมชาติท่ีสดช่ืนและบริสุทธ์ิทัว่บริเวณอนักวา้งขวางของลานพระธาตุ
อินทร์แขวนซ่ึงให้ท่านได้ด่ืมด ่ากบัธรรมชาติและนมสัการขอพรจากพระธาตุอินทร์แขวนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  น าท่าน
เดินทางสู่ ย่างกุ้ง (ดว้ยรถโคช้ปรับอากาศ)   

เยน็    บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร มื้อที2่ 
    จากนั้นน าท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ
   พม่า) เป็นเจดียท์องค าท่ีงดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูก่ลางเมืองยา่งกุง้ ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเส้นพระเกศาธาตุ
 ของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เส้น  มีความสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เมด็ ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 2317 เมด็  
 มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยูน่ ้ าหนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องค าแทตี้เป็นแผน่ปิดไว้
 รอบ องคเ์จดีย ์วา่กนัวา่ทองค าท่ีใชใ้นการก่อสร้าง และซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ี   มากมายมหาศาลกวา่ทองค าท่ี
 เก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสียอีก บริเวณรอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัร้อยองค ์ มีซุม้
 ประตูส่ีดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย   ดว้ยแรงศรัทธาจึงมีทั้งผูค้นชาวพม่า 
 และชาวต่างชาตินิยมมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย (การเที่ยวชมพระ
 มหาเจดีย์ชเวดากอง แนะน าให้ไปชมในช่วงตอนเย็นถึงค ่า เพราะอากาศไม่ร้อนและได้ดูพระมหาเจดีย์ในยามทีไ่ฟส่อง
 ตอนกลางคืนด้วย) 

 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกุสันธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 
ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธสัสะติ จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 

อหงั วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุโย อหงั วนัทามิ สัพพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตวส์ัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 
 

       จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกั  TRYP HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

วนัทีส่อง    ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน– เจดีย์โบตะทาวน์ –เทพทนัใจ–สก๊อตมาร์เกต็–                           (B/L/–) 

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที3่ 
หลงัอาหาร น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามอีกองค์
หน่ึงของพม่า มีความยาวถึง 70 เมตร มีพระพกัตแ์ละขนตาท่ีงดงาม มีดวงตาท่ีสดใสเป็นประกายท่ีท าจากแกว้ท่ีสั่ง
พิเศษมาจากต่างประเทศ โดยช่างท่ีมีฝีมือท่ีสุดของพม่า  รวมถึงพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาท
ซ้อนกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย  จากนั้นน าท่านเดินทางนมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์  ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลวา่ 
เจดียท์หาร 1,000 นาย โดยบญัชาของ พระเจา้โอกะลาปะ กษตัริยม์อญ ไดท้รงบญัชาให้สร้างเจดียโ์บตะทาวน์ ข้ึน
เพื่อเก็บพระเกศาธาตุ1 เส้น ท่ีนายวานิชสองพี่น้องไดอ้ญัเชิญมาข้ึนฝ่ัง ณ บริเวณน้ี และอีก 1เส้นนั้นๆไดอ้ญัเชิญ
ไวย้งัเจดียช์เวดากอง เจดียโ์บตะทาวน์ จึงเป็นท่ีบูชาสถานส าคญัของชาวมอญและชาวพม่าสืบต่อกนัมา  
บริเวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพุธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชยัท่ีมีลกัษณะ
งดงามยิง่นกั ตามประวติัวา่เคยประดิษฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย ์คร้ังเม่ือพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี 
พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑ์กลัป์กตัตาในอินเดีย ท าให้รอดพน้จากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรท่ีถล่ม
พระราชวงัมณัฑะเลย ์และดา้นซ้ายมือของเจดียโ์บตะทาวน์ เป็นท่ีตั้งของ 
นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้
บูชา ดว้ยท่ีเช่ือวา่เม่ืออธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
การสักการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบจี)  เพื่อขอส่ิงท่ีตนปราถนา ตาม
ความเช่ือคือ นิยมน าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือ
ผลไมอ่ื้นๆมาสักการะเทพทนัใจเพื่อแสดงความนบัถือ หากสมหวงัดัง่ท่ีขอ
แล้วจะนิยมกลบัมาถวายส่ิงของตามท่ีได้กล่าวขอเอาไว ้  ส่วนใหญ่แล้ว
ท่านท่ีมีโอกาศไดม้าขอพรมกัจะสมปราถนา จึงท าใหมี้ผูค้นจ านวนมากมาขอพรท่ีน่ี   

เยน็    บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร มื้อที4่ 
จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองท่ีตลาด “สก๊อตมาร์เก็ต” ซึ่งสร้างเม่ือครัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของ
ประเทศองักฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซือ้สินค้าท่ีระลึกพืน้เมืองมากมายในราคาถกู  เช่น ไม้แกะสลกั 

พระพทุธรูปไม้หอมแกะสลกั แปง้ทานาคา ผ้าปักพืน้เมือง เคร่ืองเงิน ไขม่กุ และหยกพมา่ 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่สนามบิน มิงกะลาดง  

 



 
 

21.40 น.        ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน แอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 258 
23.30 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

------------------ ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ -------------------- 

ข้อควรควรทราบ : ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณา

สอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออก ตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์หรือ

เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

การจองทวัร์และการช าระเงิน   
ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท ส าหรับการจองทวัร์ พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทางเพื่อส ารองท่ีนัง่ ค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือช าระทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมหนงัสือเดินทางเล่มจริงท่ีมีอายุเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 6 เดือน 
โดยมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

2-3 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ขวบ 

มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ่ากว่า  
12 ขวบ 

ไม่มีเตียงเสริม 
พกัเดี่ยว 

กรกฏาคม  23-24  9,900 9,900 8,900 2,000 
กนัยายน     2-3/24-25 9,900 9,900 8,900 2,000 

ตุลาคม       10-11 9,900 9,900 8,900 2,000 

พฤศจิกายน  23-24 9,900 9,900 8,900 2,000 

ธันวาคม       5-6 9,900 9,900 8,900 2,000 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
- ค่าภาษีสนามบินไทย,พม่า - ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั 1  คืนตามรายการท่ีระบุ - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
- ค่าอาหาร, ค่าพาหนะตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  - ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ คนขบัรถ 100/วนั/ท่าน  
- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียว   - ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากรายการ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นประหยดั (ตัว๋กรุ๊ป) - ค่าบริการวซ่ีาพม่า  
- ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุในการเดินทาง ( เง่ือนไขตาม
กรมธรรม)์ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีท าการจองเขา้มา แต่ไม่ได้ช าระค่ามดัจ าตามวนัเวลาท่ีบริษทัฯ
ก าหนดใหต้อ้งช าระ เน่ืองจากจะท าใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   
 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้  าการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ด าเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินให้ท่าน ไม่วา่จะ
ในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
              1.ยกเลิกทวัร์ ก่อนเดินทาง 30 วนั บริษทัคืนเงินใหท้ั้งหมด 
              2.ยกเลิกทวัร์ ภายใน 15 วนัก่อนการเดินทาง บริษทัฯจะเก็บค่ามดัจ าทวัร์หรือเก็บค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงครับ (ใน
กรณีท่ีบริษทัฯหาลูกคา้มาทดแทนได ้บริษทัฯคืนเงินใหท้ั้งหมดหรือหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงครับ) 

หมายเหตุ  
 บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม 
 บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
 ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไป
ในลกัษณะเหมาจ่าย  
 ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น การล่าชา้ของเท่ียวบิน การประทว้ง การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 
และความเสียหายท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

คณะผู้เดนิทางจ านวน 10 ท่านออกเดนิทางไม่มีหวัหน้าทัวร์  

ผู้เดนิทางจ านวน15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางมี 

หวัหน้าทวัร์ไทยร่วมเดนิทางไปด้วย 


