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วนัแรก  กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดยีช์เวดากอง  

  (-/-/เย็น) 

10.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4ประต ู4 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

Bangkok Airway (PG)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

13.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้โดยเทีย่วบนิ PG 707** บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

** สายการบนิบางกอกแอรเ์วยใ์หบ้รกิารหอ้งรบัรองผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศแหง่ใหมต่ ัง้อยูบ่รเิวณช ัน้ 

3 ของอาคาร ผูโ้ดยสารConcourse D ตรงขา้มกบัประตขู ึน้เครือ่งหมายเลข D7 ** 
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14.35 น. ถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ถงึยา่งกุง้ น าท่าน

สักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยหีรอืพระ

นอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มี

ความยาว 55ฟตุ สูง16ฟตุซึง่เป็นพระทีม่คีวาม

พระทีม่คีวามสวยทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงามพระบาท

มภีาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกัน

ซึง่แตกต่างกับศลิปะของไทย ชม เจดยีโ์บตา

ทาวนส์รา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจุพระบรม

ธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8รูปไดน้ ามาเมือ่ 2,000ปี

กอ่น ในปี 2486เจดยีแ์หง่นีถ้กูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา

ธาตุและพระบรมธาตุอกี 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ700องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ี

และตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม 

และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยีจ์ากนัน้น าทา่นขอพร นตัโบโบย ีหรอืพระเทพทนัใจ 

เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย 

วธิกีารสกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นตัโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อา

ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นตัโบโบย ีจะชอบมาก 

จากน ัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาทหรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนตัโบโบยสีกั 2ใบ 

ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจ้ากน ัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตั

โบโบยแีคน่ีท้า่นก็จะสมตามความปราถนาทีข่อไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

จากนัน้ น าท่านขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซบิซึง่มนีามว่า“อะมาดอวเ์มีย๊ะ”ตาม

ต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศลี ไมย่อมกนิ

เนื้อสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพ
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กระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้ารบูชาเทพ

กระซบิ บชูาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนัน้ น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดยีช์เวดากองพระเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายกุว่า

สองพันหา้รอ้ยกว่าปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่

ทีสุ่ดในพม่าสถานทีแ่หง่นีม้ ีลานอธษิฐาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถน า

ดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้ง

บารมแีละสริมงคลนอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8

องคห์ากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยีน์ี้

ไดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิ

สามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครือ่งอัฐะบรขิารของ

พระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยัง

มเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวิหารสีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถง

ครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นสว่นหนึง่

ของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านานและภมูหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ชมระฆงัใบใหญท่ีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแต่

เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีก่อนอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไมข่ ึน้ภายหลังชาวพมา่ ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ี่

เดมิไดจ้งึถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคซี ึง่ชาวพมา่ถอืว่าเป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3ครัง้แลว้

อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการจากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่

ละจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกันออกไปน าท่านร่วมบชูาแมย่กัษท์ีเ่ชือ่กันว่าการบชูาท่านจะชว่ยในการ

ตัดกรรมหรอืศัตรู หรอืพระพยุงโชคชะตาอยูใ่นชอ่งแคบเขา้ไดท้ลีะคน และพระสุรยินัจนัทรา ขอพร

เรือ่งธรุกจิ 
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19.00น.  บรกิารอาหารค า่ณภตัตาคารชาบชูบิฟุเฟ่ต ์อรอ่ยเต็มอิม่กบัชาชูช ิสกุ ีห้มอ้ไฟและซูช ิ

นเครอืโออชิ ิ

** 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมหรหูราระดบั 5 ดาวทีP่ARK ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR 
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วนัทีส่อง ยา่งกุง้-วดัไจค๊ะวาย-เจดยีช์เวมอดอว-์พระราชวงับเุรงนอง-เจดยีไ์จปุ้่ น-พระนอนชเวตาเลยีว-

คมิปนูแคม้ป์-พระธาตอุนิทรแ์ขวน(รวมรถขึน้พระธาต)ุ                          (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  เดนิทางสู่ เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโคซึง่

ในอดีตเป็นเมอืงหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืง

มอญโบราณที่ย ิง่ใหญ่ และอายุมากกว่า400ปี 

ห่างจากเมอืงย่างประมาณ80 กโิลเมตร) ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ2 ชม.น าท่าน ตกับาตร

พระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วดัไจ้คะวาย 

สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษา

พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถน า

สมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแหง่นีไ้ด ้

  **วดันีท้า่นสามารถรว่มท าบญุถวายขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทได ้ตามศรทัธา ** 

จากนัน้ น าท่านเขา้ชมพระธาตุทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวดี เป็นเจดยีเ์กา่แกคู่่บา้นคู่เมอืงและเป็น1 ใน 5 มหา

บชูาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตมุุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพทุธเจา้ น าทา่นนมสัการ ยอดเจดยีห์ักซึง่ชาวมอญและชาวพมา่เชือ่กนัวา่เป็นจดุทีศ่ักดิส์ทิธิม์าก ซึง่

เจดยีน์ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดยีอ์งคน์ี้เป็นศลิปะทีผ่สมผสานระหว่าง

ศลิปะพมา่และศลิปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระ 

เจดยีส์งู377 ฟตุ สงูกวา่ พระเจดยีช์เวดากอง51 ฟตุ มจีุดอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยูต่รงบรเิวณยอดฉัตร ที่

ตกลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลงมายังพืน้ล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิ

และไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นทีร่ ่าลอืถงึความศักดิ-์สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่หง่นีย้งัเป็นสถานทีท่ีพ่ระ

เจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญกอ่น

ขึน้ครองราชย ์ทา่นจะไดน้มสัการ ณจุดอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธิ ์และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอด

ของเจดยีอ์งคท์ีห่กัลงมาเพื่อเป็นสริมิงคลซึ่งเปรียบเหมอืนด ัง่ค า้จุนชีวติใหเ้จรญิรุ่งเรอืง

ยิง่ข ึน้ไป 
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จากนัน้ น าทา่นชม พระราชวงับเุรงนอง และ บลัลงักผ์ ึง้ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้และบรูณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2533 

จากซากปรักหักพังทีย่ังหลงเหลอือยู่ ท าใหส้ันนษิฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นทีป่ระทับของ พระ

เจา้บเุรงนอง ทา่นผูท้ีไ่ดรั้บค าสรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทับของ พระนางสพุรรณกัลยา 

และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่

ปัจจบุนั พระราชวังแหง่นีไ้ดเ้หลอืเพยีงแต่ร่องรอยทางประวัตศิาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวังและ

ต าหนักตา่งๆ ขึน้มาใหม ่ 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนพูเิศษ กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1ตวั** 

จากนัน้ ชมเจดยีไ์จปุ๊่ นสรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทัง้4ทศิ สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย 

องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนอื) กบัพระพทุธเจา้ในอดตี สาม

พระองคค์ือ พระพุทธเจา้มหากัสสปะ(ทศิตะวันตก)เล่ากันว่าสรา้งขึน้โดยสตรสีีพ่ี่นอ้งที่มพีุทธศรัทธา

สงูสง่และต่างใหส้ัตยส์าบานว่าจะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชวีติต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงานลอืกันว่า

ท าใหพ้ระพทุธรปูองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันท ี 

จากนัน้ น าท่านนมัสการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว

กราบนมสัการพระพทุธรปูนอนทีท่ีม่พีุทธลักษณะ

ทีส่วยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึง่

เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพม่าทั่วประเทศและ

เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพม่าองคพ์ระยาว 

55 เมตรสูง 16 เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระ

พทุธไสยาสน์เจา้ทัตจทีีย่่างกุง้ แต่ก็งามกว่าโดย

พระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท เป็นลักษณะทีไ่ม่

เหมอืนกบัพระนอนของไทย 

จากน ัน้  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไจโ้ท แหง่รัฐมอญระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กทีข่า้มผา่นชมแมน่ า้

สะโตงสถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์ ซ ึง่ในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทย

กลับอโยธยา ไดถ้กูทหารพมา่ไลต่ามซึง่น าทัพโดยสรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง 

ยกตดิตามกองทัพไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทันทีร่มิฝ่ังแมน่ ้าสะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้ม

แมน่ ้าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกันทีร่มิฝ่ังแมน่ ้าสะโตงสม

เด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คบืยงิถูกสุรกรรมาแม่ทัพหนา้พม่าเสยีชวีติบนคอชา้ง 

กองทัพของพมา่เห็นขวัญเสยี จงึถอยทัพกลับกรงุหงสาวด ีพระแสงปืนทีใ่ชย้งิสรุกรรมาตายบนคอชา้งนี้

ไดน้ามปรากฏตอ่มาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแมน่ ้าสะโตง"นับเป็นพระแสง อษัฎาวธุอนัเป็นเครือ่งราชปูโภค

ยงัปรากฏอยูจ่นถงึทกุวันนี ้ 

จากนัน้ เดินทางสู่ พระธาตุอนิทรแ์ขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ1 

ชัว่โมง ก็จะถงึ คิม้ปนูแคม้ป์ซึง่เป็นจดุส าหรับท าการเปลีย่นเป็น

รถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดยีวที่จะ

สามารถขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้ใชเ้วลาเดนิทางจากคมิ

ปูนแคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง พเิศษสุด น าท่านน ัง่

กระเชา้ไฟฟ้า ข ึน้สู่สถานพีระธาตุ ใชเ้วลาประมาณ 10 

นาท ีใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัสวยงามอกีแบบ

ของการขึน้ชมพระธาตอุนิแขวน 
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**หมายเหต ุในกรณีกระเชา้ปิดหรอืมเีหตสุดุวสิยัจากธรรมชาตทิีไ่มส่ามารถขึน้ได ้ทาง

บรษิทัฯจะเปลีย่นเป็นขึน้รถบรรทกุแทนโดยสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทกุกรณี** 

พกัทีK่yaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึน้อนิแขวนไดแ้คค่ร ัง้เดยีวคะ่

พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

น าทา่นชม เจดยีไ์จท้โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา่ 

กอ้นหนิทอง อยูส่งูจากระดบัน ้าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง 5.5 เมตรตัง้อยู่

บนกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิน่เหม ่แตช่าวพมา่มกัยนืกรานวา่ไมม่ทีางตก เพราะพระ

เกศาธาตศุกัดิส์ทิธิท์ีบ่รรจอุยูภ่ายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มท าใหห้นิกอ้นนีท้รงตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดลุเรือ่ยไป 

ทา่นสามารถเตรยีมแผน่ทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองได้

เฉพาะสภุาพบรุษุ สว่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได*้*ส าหรบั

จดุไหวพ้ระธาตดุา้นบนจะมบีรกิารแผน่ทองค าเปลวราคาเริม่ตน้ 2,000จา๊ต/ชุด** 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรมทา่นสามารถขึน้ไปนมสัการหรอืน่ังสมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ด ้

ตลอดทัง้คนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรบัสภุาพบรุษุ จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรยีมเสือ้กนั

หนาวหรอืกนัลมหรอืผา้หม่ผา้พันคอเบาะรองน่ังเนือ่งจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้มคีวามเย็นมา 

หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตอุนิแขวน สรา้งเพือ่ความสะดวกสบายเพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ไปกราบ

นมสัการพระธาตอุนิแขวน  โรงแรมไมไ่ดห้รหูราเหมอืนเมอืงยา่งกุง้และมโีรงแรมจ ากดั แตไ่ดเ้รือ่งความสะดวก

จากการเดนิทาง บางโรงแรมมเีป็นหอ้งพดัลม เนือ่งจากบนเขามอีากาศเย็นสบายและไมส่ามารถเลอืกหรอืรี

เควสโรงแรมได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 11 of 16 

 

 

 

วนัทีส่าม พระธาตอุนิทรแ์ขวน-หงสาวด-ียา่งกุง้-กรงุเทพฯ   (เชา้/กลางวนั/-) 

05.00 น.   อรุณสวัสดิย์ามเชา้ อสิระตามอัธยาศัย ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอนิแขวน กจิกรรมนี้ไม่ได ้

บังคับนะคะ ส าหรับอาหารทีจ่ะใสบ่าตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเริม่ตน้ชดุละ 

3,000-10,000จ๊าตดอกไมธ้ปูเทยีนเริม่ตน้ชดุละ2,000จ๊าต ท าบญุตามอธัยาศัย06.30น. 

06.30น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.   อ าลาทีพ่ัก เปลีย่นน ัง่รถบรรทกุถงึคมิปนุแคม้ป์เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางเขา้สูเ่มอืงยา่งกุง้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง  

15.20 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 708 

  ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

17.20 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ........พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

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

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

17 ม.ค.63 19 ม.ค.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

24 ม.ค.63 26 ม.ค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

07 ก.พ.63 09 ก.พ.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

08 ก.พ.63 10 ก.พ.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

14 ก.พ.63 16 ก.พ.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

21 ก.พ.63 23 ก.พ.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

28 ก.พ.63 01 ม.ีค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

13 ม.ีค.63 15 ม.ีค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

20 ม.ีค.63 22 ม.ีค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 ม.ีค.63 29 ม.ีค.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

11 เม.ย.63 13 เม.ย.63 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

12 เม.ย.63 14 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

24 เม.ย.63 26 เม.ย.63 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้ง

เดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บั

อุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั

ของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% (เร ิม่ต ัง้แต ่1 ม.ิย. 62 เป็นตน้ไป) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกั

รดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 800 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น **เริม่ ต ัง้แต ่1 ม.ิย. 62 

เป็นตน้ไป**  

(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบั

ทปิคะ่) 

** ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา 

ผา่นทา่อากาศยานนานาชาต ิและจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะ

มผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซี่าปกตอิกี ทาง

ทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท ** 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
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การจองทวัร ์: 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 6,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน ัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณา

ช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

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

วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์60% และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 20 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะ

ท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ

ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุก

กรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง

บรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจาก

การยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น ไมม่หีวัหนา้

ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่ก

คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

และหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูก

ปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงค์

เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไม่

รบัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีที่

เกดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ

และไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศ

หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็

ตาม อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าให้

ใบหนา้เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 
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 กรณีม ี “คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการ

จองทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่

เหนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท์ี่ชดัเจน สิง่นี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่

รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูก

ปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

 ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน า้ การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตรา

ปั๊มลายการต์นู ทีไ่มใ่ช่การประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของ

ทา่นกอ่นการเดนิทางทุกคร ัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ

ใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน งและปรมิาณงานในชว่ ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถาน้ตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
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เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานู้ต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถาน้ตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 นสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติบรษัิทฯสงว ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (บตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนดตอ้งปฏ ิถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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


