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วนัแรก   กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-เจดยีไ์จเ๊ขา้-เทพทนัใจไจเ๊ขา้-สเิรยีม-เจดยีเ์ยเลพญา-เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ 

   เทพกระซบิ- เจดยีส์ุเล - พระมหาเจดยีช์เวดกอง -ยา่งกุง้   (-/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

04.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ ประตู 6 

  Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

07.35 น. ออกเดนิทางสูก่รุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ SL200 

**ต ัง้แต ่27 ตุลาคม 62 ถงึ 28 มนีาคม 63 ทางสายการบนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาเดนิทางขาไป โดยออกจาก

สนามบนิดอนเมอืง กรงุทพฯ เวลา 06.45น. และถงึสนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ พมา่ เวลา 07.35

น. ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

จากน ัน้ น าท่านแวะสักการะ ๑.เจดยีไ์จ๊เขา้(Kyaik Khauk Pagoda)ซึง่เป็นเจดยีท์ีเ่ก่าแก่อกีแห่งหนึ่งของพม่าถอื

เป็นเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงสเิรยีมพเิศษสุด !! ขอพรเทพทนัใจไจเ๊ขา้ ซึง่เป็นหวัหนา้ของเทพทนัใจในยา่งกุง้ท ี่

ไหนทีส่รา้งเทพทนัใจตอ้งมาบรวงสรางขออนุญาตทีน่ ีก้อ่นทีส่ าคญั ใครอยากไดง้านใหญเ่งนิใหญ่คน
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พมา่จะมาขอทีน่ ี ้ท ัง้เร ือ่งงาน เงนิและความส าเร็จ ถา้จะนบัแลว้องคน์ีเ้ป็นเทพทนัใจทีใ่หญ่ทีสุ่ดในย่าง

กุง้ 

จากน ัน้ เดนิทางสู ่เมอืงสเิรยีม(Thanlyin)ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ45 กโิลเมตรเมือ่เดนิทางถงึสเิรยีม ชมความ

สวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของ

โปรตุเกสในสมัยโบราณ ตัง้แต่ในสมัย นายพลฟิลปิ เดอ บรโิต ย ี

นโิคเต จนมาสิน้สดุเมือ่ปีพ.ศ.2156 ร่วมสมัยพระเจา้ทรงธรรมกรุง

ศรีอยุธยาท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตลล์ูซติาเนียนบาโรก 

ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าย่างกุง้ที่เชือ่มต่อกับแม่น ้าอริะวด ีน าท่านน่ังเรอื

แจ ว  ชม  ๒.พระ เจดีย ์เย เลพญา(Kyaik Hwaw Wun 

Pagoda)พระปางมารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางน ้าอายุนับพันปี 

เป็นทีส่กัการะของชาวสเิรยีม เกาะน้ีไม่วา่น ้าจะขึน้สกัเท่าไหร่ก็ไม่

มีวันน ้ าท่วมได ้ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหว้

สกัการะเพือ่ขอพรพระจกบาตรหรอืพระอปุคุปทีเ่ป็นทีน่บัถอื

ของชาวพม่าสามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดุกตวั ขนาดใหญ่

นบัรอ้ยๆ ตวัทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลงัทีโ่ผลเ่หนอืผวิน า้ 
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ไดเ้วลาสมควร   น าทา่นเดนิทางกลบัยา่งกุง้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ชม ๓.เจดยีโ์บตาทาวนส์รา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจุพระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000

ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งน้ีถูกระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุ

และพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ

ตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบื้องสสีันงดงาม และมมีุม

ส าหรับฝึกสมาธ ิ

หลายจุดในองคพ์ระเจดยีน์ าท่านขอพร นตัโบโบย ีหรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาว

ไทย 

วธิกีารสกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นตัโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ ืน่ๆมาสกัการะ นตัโบโบย ีจะชอบมาก จากน ัน้ก็ใหเ้อา

เงนิจะเป็นดอลลา่ บาทหรอืจา๊ด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไป

ใสม่อืของนตัโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดงึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจ้ากน ัน้ก็เอาหนา้ผาก

ไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบยแีค่นีท้า่นก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไวจ้ากน ัน้น าทา่นขา้มฝั่งไปอกี

ฟากหนึง่ของถนนเพือ่สกัการะ เทพกระซบิซึง่มนีามวา่“อะมาดอวเ์มีย๊ะ”ตามต านานกล่าววา่นางเป็นธดิาของ

พญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเน้ือสตัวจ์นเมื่อสิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต

ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ 

ชาวพม่านยิมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก 

ดอกไม ้และผลไม ้
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จากน ัน้  น าท่านเขา้ชม ๔.เจดยีส์ุเล(Sule Pagoda)

ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงย่างกุง้ เป็นเจดยีท์รงแปด

เหลีย่ม สเีหลอืงทองอร่าม ภายในองคเ์จดีย์

บรรจุ เสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ า้

เอาไวณ้ เจดยีแ์ห่งน้ี ยังมีเทพทันใจองคท์ีโ่ต

ทีส่ดุ ทีช่าวพม่านับถอืมากทีส่ดุ และเชือ่กนัว่า 

ขออะไรจากท่าน ท่านจะประทานใหอ้ย่าง

รวดเร็ว 

เย็น น าท่านชมและนมัสการ๕.พระมหาเจดยีช์เว

ดากอง(Shwedagon Pagod)พระเจดีย์

ทองค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปีเจดยีท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกงิ ชือ่เดมิ

ของเมืองย่างกุง้ มหาเจดยีท์ี่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานทีแ่ห่งนีม้ ีลานอธษิฐาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่น

ออกรบทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐาน

เพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิ

รวม 8องคห์ากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยี์น้ี

ไดร้ับการบูรณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตัน

ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบรขิารของพระพุทธเจา้องค์

กอ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย 
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และอญัมณีตา่งๆจ านวนมากและยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิาร

สีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกัน

ขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลงัความเป็นมาทัง้สิน้ชมระฆังใบใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะ

เอาไปแตเ่กดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน้ภายหลงัชาวพม่า ชว่ยกนักูข้ ึน้มาแขวนไวท้ี่

เดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลักษณแ์ห่งความสามัคคซี ึง่ชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3ครัง้แลว้อธษิฐาน

ขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการจากนัน้ใหท้่านชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดท่านจะได ้

เห็นแสงสตีา่งกนัออกไป 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

  วนัทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะ

รตันะ 

  ปฐมงั กกสุนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ กา

ระนงั ธาตุโย 

       ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุ

โย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทาม ิตุระโต อหงั วนัทาม ิธาตุโย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

   *** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความส าเร็จ *** 

19.00น.  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารชาบชู ิบฟุเฟ่ต ์เต็มอิม่กบัชาชูช ิสุก ีห้มอ้ไฟและซูช ิสารพดัหนา้ใน

เครอืโออชิ ิ

จากน ัน้  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั**โโรงแรมหรรูะดบั 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธ

กลางคนื 

พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

ส ั ต ว ์

สญัลกัษณ์ 

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหาง

ยาว 

หนูหางส ัน้ พญานาค 
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วนัทีส่อง ยา่งกุง้ –เจดยีก์าบาเอ ท าพธิคีรอบเศยีร – เจดยีไ์จก้ะสา่น – เจดยีเ์อง่ตอ่หยา่ – เจดยีเ์มยีตซอนนิเนอืง 

– ตลาดสก็อต          (เชา้/กลางวนั/ - )                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ ชม๖.เจดยีก์าบาเอ(World Peace Pagoda)

สรา้งครัง้เมื่อปีพ.ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุ

นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใชเ้ป็น

สถานทีช่ าระพระไตรปิฎกครัง้ที ่ 6ในชว่งระหว่าง

ปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499และเพื่อใหบ้ังเกิด

สันตสิุขแก่โลก ล่าสุดใชเ้ป็นสถานที่ใชใ้นการ

ประชมุสงฆโ์ลกเมือ่เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่

ผ่านมาที่ส าคัญเป็นที่ประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุ พรอ้มทัง้พระธาตุของพระสารีบุตร

และพระโมคลานะ โดยน าพระธาตุมาจากประเทศอนิเดยี  รว่มท าพธิอีนัศกัดิส์ทิธ ิค์รอบเศยีร ครอบเกลา้ 

ดว้ยพระบรมสารรีกิธาตุ เพือ่ความเป็นสริมิงคล ซึง่มีความเชือ่ว่า “หากท่านใดไดท้ าพธิีมงคลบูชารับพระ

ธาต ุท่านนัน้จะหมดเคราะห ์ตดักรรม และมโีชคดตีลอดไป นอกจากนัน้ยังมพีระมหามุนีจ าลอง (สิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์1 

ใน 5 ของพมา่องคจ์รงิอยูท่ ีม่ณัฑะเลย)์ 

** หมายเหตุ  การท าพธิคีรอบเศยีร คณะจ านวน 20 ทา่นขึน้ไปถงึจะท าพธิไีด ้** 

จากน ัน้ เ ดิ น ท า ง สู่ ๗ . เ จ ดี ย ์ ไ จ๊ ก ะ ส่ า น 

(kyaikkasan pagoda)ตัง้อยู่เมืองย่างกุง้ 

สรา้งขึน้เมือ่พุทธศักราช 218 โดยกษัตรยิ ์ตี

รี่ต ามาดอกา้ แห่งอนิเดีย ภายในบรรจุพระ

เกศา 16 เสน้และพระธาตุส่วนอืน่ๆ 32 องค์

เ ป็นชื่อภาษามอญว่า “ไจ๊  อะแส่น” ไจ๊  

แปลว่า พระธาตุอะแส่น แปลว่า พระอรหันต์

แปลรวม“พระธาตุสรา้งในการน าของพระ

อรหันต”์ส่วนเสน้เกศาธาตุและพระธาตุ ที่

เหลือ เลยแบ่ง ไปสรา้ง พระธาตุอีก 10

สถานที่ประจุบัน พม่าเลยมาเรียกออกเสียง

ส าเนียงพม่าวา่ “ไจ๊กะสาน”จากชือ่มอญ“ไจ๊อะแสน่” พระธาตอุายุตัง้แตส่รา้งมาถงึประจุบัน ม ีสองฟันกวา่ปีแลว้  

ตอน ย่างกุง้ กลายเป็นเมอืงรา้ง ไม่มใีครอยู่ ยักษ์สองพีน่อ้ง ชือ่ “นองดอ องคพ์ี ่และ “นยดีอ”องคน์อ้ง รับหนา้ที ่

เฝ้าเกศาธาตแุละพระธาต ุทีบ่รรจุในพระธาตไุว.้ เผื่อไม่ใหม้กีารขโมยแลว้เอาไปที่อืน่ แลว้จะมเีจา้ที ่ทีเ่ฝ้าดแูล

สถานที่ไว ้เพื่อไม่ใหม้ีการโกง ตามประวตัแิลว้ คนพม่า เลยมคีวามเชือ่วา่ ถา้มคีดตี่างๆ ทีต่อ้งประสพ 
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ส่วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊กะส่าน เพือ่ความยุตธิรรม

และชนะคดแีลว้ กบัยกัษส์องพีน่อ้งใหม้าดูแล และอยา่ให้

ส ิง่ไมด่ตีา่งๆ เขา้มาขวางในการยุตธิรรมของคด.ีชาวพม่า

นยิมมาไหวส้กัการะขอพรในเร ือ่งคดคีวามตา่งๆ 

จากน ัน้ น าท่านไปยัง ๘.เจดยีเ์อง่ตอ่หยา่(Eain taw Yar pagoda)

สรา้งโดยกษตัรยิ ์กงบาว ผูม้ชี ือ่เสยีงและอ านาจในยุคกง

บาว ทา่นมคีวามศรทัธามาก  โดยสรา้งมากวา่ 170 ปีEain 

Tawแปลว่า บา้น ทีพ่กั Yarแปลว่า ร่องรอยแปลรวมกนั 

(รอ่งรอยของบา้นทีพ่กั)ตามประวตัแิลว้ คนพม่ามคีวาม

เชือ่วา่ สถานที ่พืน้ที ่ถา้คู่ควรกบัคนไหน คนน ัน้ซึง้จะได้

เป็นเจา้ของ เลยมาขอเร ือ่งบา้น ทีด่นิ ทีจ่ะคูค่วรกบัตนเอง 

และในบรเิวณพระธาตุ จะมีเทพ ทีดู่แลปกป้องรกัษา

สถานทีด่ว้ย สามารถไปกลบัท่าน ใหท้่านประทานทีอ่ยู่

อาศยัทีคู่ค่วรกบัตนขอในเร ือ่งทีอ่ยู ่ท ีด่นิ อสงัหารมิทรพัย ์

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย  ๙.เจดยีเ์มยีตซอนนิเนอืง( Myat Saw Nyi Naung )ตามประวตัเิลา่วา่พ่อคา้ ตมุะนะ สองพีน่อ้ง มาท าการ

คา้ขายทีท่่าเรอื จีห้มิน่ดา่ย แลว้ศรัทธาทีจ่ะสรา้งวดัใหแ้กพ่ระสงฆใ์นสมัยยุคองักฤษครองพม่า สองพีน่อ้งเอาเงนิ

ก าไล มาสรา้งวดั สรา้งเจดยีส์ององค ์สรา้งศาลาให ้พระพุทธรปูมานออ่งหมืน่สะจา่ชิน่ซึง่มกีารกราบไหวม้า

ตัง้แตก่ษัตรยิพ์ม่า พระพุทธรปูดงักลา่ว มคีวามเชือ่วา่ พอ่คา้ทีม่าจากหลากหลายสถานทีจ่ะมากราบไหว ้

เพือ่ทีจ่ะชนะทุกๆอยา่งในการด าเนนิธุรกจิ  ปัจจุบนั พ่อคา้และคนพมา่รวมท ัง้ผูม้อี านาจในพมา่ จะมา

ท าบุญขอพรจาก พระพุทธรูป และ ขอพรเทพ ทีเ่ฝ้าดูแล ย่านธุรกจิ ทา่เรอื ใกลก้บับรเิวณ พระเจดยี ์

แม็ดซอนยหีน่องวดัแห่งนี ้อายุประมาณ 160ปีแลว้ แต่ก็ยงัมกีารงท าบุญ สรา้งวดัเพิม่ ดูแลไวถ้งึ

ปจัจบุนักนัจาก การบรจิาค ของประชาชนคนพมา่.ขอพรในเร ือ่งชนะในเร ือ่งภยนัตรายตา่งๆ 
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จากน ัน้  ชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน(Bogyoke Aung San)หรอื ตลาดสกอ๊ต(Scot Market)ตลาดเกา่แกข่องชาว

พม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง

สนิคา้ที่จ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงนิ ที่มีศลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด 

งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา (หากซือ้ส ิน้คา้หรอือญัมณีทีม่รีาคาสูงควร

ขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทกุคร ัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

20.45 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL207 

22.45 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

**ต ัง้แต ่27 ตุลาคม 62 ถงึ 28 มนีาคม 63 ทางสายการบนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาเดนิทางขากลบั ออกจากสนามบนิ

มงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ พมา่  เวลา 19.35น. และถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ เวลา 21.25น.** 

หมายเหตุ : ส าหรบัลูกคา้ทีจ่องทวัรพ์มา่เดนิทางชว่งวนัหยุดสงกรานตต์ ัง้แต ่12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบชู/ิเป็ดปกักิง่+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิารคะ่  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลีย่นเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานทีเ่ท ีย่วอ ืน่ทีเ่ปิดใหแ้ทนคะ่ 

.............................................................................................................................. 

หมายเหตุ :  

1. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิรวมถงึเวลาบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรอื เจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและ

ต่างประเทศ หรอื สภาพอากาศแปรปรวน หรอื เกดิเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการปิดของสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆรวมถงึรา้นอาหารโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ (ซึง่ลูกคา้

จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทอ้งถิน่ รูปแบบ วตัถดุบิและรสชาตจิะเป็นไปตามรสนยิมของคนทอ้งถิน่ ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัใน

รสชาตขิองอาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่น ัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมที่

เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั 

4. ลูกคา้จะตอ้งปฎบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ เพือ่ประโยชนข์องทา่นเองและบคุคล

อืน่ 

5. ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุที่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง หรอื ในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

6. รปูภาพในโปรแกรมเป็นรปูภาพเพือ่ใชป้ระกอบการโฆษณาเทา่น ัน้ 

 

**ท ัง้นี ้กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางทกุหนา้อยา่งถีถ่ว้น หากลูกคา้จา่ยเงนิมดัจ าแลว้ 
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ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ลูกคา้ยอมรบัในเง ือ่นไขท ัง้หมด** 

 

 

อตัราคา่บรกิารและเง ือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

      ตารางเดนิทาง มหศัจรรย ์เมยีนมาร ์สกัการะ 9 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์บนิ SL พกั 5 ดาว 

เร ิม่เดนิทาง 
กลบัจาก

เดนิทาง 
จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว จอยแลนด ์

16 ก.พ.63 17 ก.พ.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

23 ก.พ.63 24 ก.พ.63 30+1 8,900 8,900 7,900 2,000 . 

01 ม.ีค.63 02 ม.ีค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

08 ม.ีค.63 09 ม.ีค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

15 ม.ีค.63 16 ม.ีค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

22 ม.ีค.63 23 ม.ีค.63 30+1 8,900 8,900 7,900 2,000 . 

29 ม.ีค.63 30 ม.ีค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

05 เม.ย.63 06 เม.ย.63 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 . 

19 เม.ย.63 20 เม.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

26 เม.ย.63 27 เม.ย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

03 พ.ค.63 04 พ.ค.63 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 . 

10 พ.ค.63 11 พ.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

17 พ.ค.63 18 พ.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

24 พ.ค.63 25 พ.ค.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

31 พ.ค.63 01 ม.ิย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

07 ม.ิย.63 08 ม.ิย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

14 ม.ิย.63 15 ม.ิย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

21 ม.ิย.63 22 ม.ิย.63 30+1 8,900 8,900 7,900 2,000 . 

28 ม.ิย.63 29 ม.ิย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 

29 ม.ิย.63 30 ม.ิย.63 30+1 7,900 7,900 6,900 2,000 . 
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**ราคา INFANT (อายุไมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละต ัว๋

เคร ือ่งบนิแลว้** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 1 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 10 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเง ือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เง ือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุ

งาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่

เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 800 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม

ของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

** ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทาง

ธรรมดา ผา่นทา่อากาศยานนานาชาต ิและจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 

14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่

ปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท ** 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 
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 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 11,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่น

เดนิทาง 30 วนั) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ในกรณีทีค่า่ทวัรม์รีาคา ต า่กวา่ 11,000 บาท 

กรณียกเลกิ (จอยกรุป๊) : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะหกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั จะหกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์60%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าท ัง้หมดไม่วา่กรณี

ใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท าการ

เลือ่น            การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื

เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ล ือ่น

วนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เคร ือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้

กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์

บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเง ือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธใน

การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง

,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยั

พบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปจัจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจ

ท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป 

ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ท ีอ่ยูเ่หนอืการควบคุมของ

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
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** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 
โปรดทราบ 

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวรแ์ละเงนิส่วนที่เหลอืในเวลาที่เจา้หนา้ที่ก าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่

ลูกคา้กรุ๊ปนั้นออกโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รอควิอยู่ โดยถือว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้ เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเที่ยวบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน 

ทัง้น้ี ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิัย และเชื่อมั่นว่าบริษัทฯไดพ้ยายามอย่างสุด

ความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไม่ยกเหตุน้ีมาเป็นขอ้เรียกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิ

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถาน

ฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซี่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวซี่าอย่างรวดเร็ว

กอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซี่า

ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ที่ดูแล

เฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซี่าทุกขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑูตโดยจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผลและจะไม่คนืค่าวซี่าในทุก

กรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบินปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บริษัทฯจะถือว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิการ

เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตุผล หากลูกคา้

ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆที่จัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์ บรษัิทฯถือว่าลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการใช ้

บรกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื 
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ดว้ยเหตุสุดวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืค่าใชจ้่ายที่ลูกคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซี่า) กรณีลูกคา้ช าระดว้ย

บัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความเสีย่งโดย

แบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้ง

ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่สายการบนิก าหนด) และ/หรือ ซื้อประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้ หากกระเป๋า

เดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่

สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุัตเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทุก

กรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทาง

ไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน้ี์บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการ

ทัวร์โปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บริษัทฯขอจ ากัดความรับผิดชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงินที่บริษัทไดร้ับจริงตาม

หลกัฐานทางบัญชเีท่านัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


