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วนัแรก กรงุเทพฯ - ยา่งกุง้ – เจดยีส์ุเล – สเิรยีม – เจดยีเ์ยเลพญา – พระนอนตาหวาน          (-/

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  

จากน ัน้  น าท่ าน เขา้ชม  เจดีย ์สุ เล (Sule Pagoda) 

ตัง้อยู่ใจกลางเมืองย่างกุง้ เป็นเจดีย์ทรงแปด

เหลี่ยม สีเหลืองทองอร่าม ภายในองค์เจดีย์

บรรจุเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้เอาไวณ้ 

เจดยีแ์ห่งน้ี ยังมีเทพทันใจองคท์ีโ่ตที่สดุ ที่ชาว
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พม่านับถอืมากทีส่ดุ และเชือ่กนัวา่ ขออะไรจากท่าน ท่านจะประทานใหอ้ย่างรวดเร็ว 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน ัน้ เดนิทางสู่ เมอืงสเิรยีม(Thanlyin)ซึง่อยู่

ห่างจากย่างกุง้ประมาณ45กโิลเมตรเมื่อ

เดนิทางถงึสเิรียม ชมความสวยงามแปลก

ตาของเมือง ซึ่งเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่า

ของโปรตเุกสในสมัยโบราณ ตัง้แต่ในสมัย 

นายพลฟิลปิ เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมา

สิน้สุดเมื่อปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระเจา้

ทรงธรรมกรุงศรอียุธยาท่านจะเห็นเศษซาก

ก าแพงสไตลล์ูซติาเนียนบาโรก ตัง้อยู่ร ิม

ฝ่ังแม่น ้าย่างกุง้ที่เชือ่มต่อกับแม่น ้าอริะวด ี

น าท่านน่ังเรือแจว ชม พระเจดีย ์เยเล

พญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)พระปางมารวชิัยอนังดงามบนเกาะกลางน ้าอายุนับพันปีเป็นที่สักการะ

ของชาวสเิรยีม เกาะน้ีไม่ว่าน ้าจะขึน้สักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน ้าท่วมได ้ที่บรเิวณท่าเทียบเรอืบนเกาะ น าทา่นไหว้

สกัการะเพือ่ขอพรพระจกบาตรหรอืพระอปุคุปทีเ่ป็นทีน่บัถอืของชาวพม่าสามารถซือ้อาหารเลีย้งปลา

ดุกตวั ขนาดใหญน่บัรอ้ยๆ ตวัทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลงัทีโ่ผลเ่หนอืผวิน า้ น าท่านเดนิทางกลบัย่างกุง้ 

จากน ัน้   สกัการะพระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สูง 

16ฟตุซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 
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ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั**โโรงแรมหรรูะดบั 4 ดาว SUMMIT HOTEL พกัหรรูะดบั 4* 
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วนัทีส่อง เจดยีโ์บตาทาวน ์- เทพทนัใจ – เทพกระซบิ - ตลาดสก็อต - วดับารม ี– พระมหาชเวดากอง  

            (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

06.30 น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้ ชม เจดยีโ์บตาทาวนส์รา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจุพระบรมธาตทุี่พระสงฆอ์นิเดยี 8รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000ปี

กอ่น ในปี 2486เจดยีแ์ห่งน้ีถูกระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตแุละ

พระบรมธาตุอกี 2องค ์และพบพระพุทธรูปทองเงนิส ารดิ 700องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอื

พราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบื้องสสีันงดงาม และมมีุมส าหรับฝึก

สมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์

จากน ัน้  น าท่านขอพร นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทยวธิกีารสกัการะรูป

ปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ

มะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ ืน่ๆมาสกัการะ นตัโบโบย ีจะชอบมาก จากน ัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า

บาทหรอืจา๊ดก็ได ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนตัโบโบ

ยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแล้วดกึกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจ้ากน ัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชี้

ของนตัโบโบยแีค่นีท้า่นก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไวน้ าทา่นขา้มฝั่งไปอกีฟากหนึ่งของถนนเพื่อ

สกัการะ เทพกระซบิซึง่มนีามวา่“อะมาดอวเ์มีย๊ะ”ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธา

ในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเน้ือสตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต 

ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ 

ชาวพมา่ 

นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซบิบูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และ

ผลไม ้
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จากน ัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดสกอ๊ต เป็นแหล่งศนูยร์วมของฝากทุกชนิด ตัง้แตอ่าหารนานาชาต ิเสือ้ผา้ ของที่ระลกึ

ตา่งๆ เครื่องเงนิ, อัญมณี, ไมแ้กะสลัก, เครื่องลงรักปิดทองตา่งๆ, ถว้ยชามจีนโบราณ, ผา้ไหมลายต่างๆ เป็น

ตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุ มสีนิคา้วางขายแทบทุกชนดิ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** เมนูพเิศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปกักิง่ ** 

จากน ัน้  น าท่านเดนิทางสู ่วดับารม ีใหส้ักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ที่เชือ่ว่ายังมีชวีติอยู่จรงิ ดว้ยองคพ์ระเกศา

ธาตุน้ีเมื่อน ามาวางบนมือ จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดน้ียังไดช้ือ่วา่เป็นที่เก็บองคพ์ระบรมสารีรกิธาตุไว ้

มากที่สดุดว้ยไม่วา่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหันตต์่าง ๆพรอ้มรบัพระธาตุเพือ่น า

กลบัไปบชูาเพือ่ความเป็นสริมิงคลฟร!ี!ชมเจดยีโ์บตาทาวนส์รา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจุพระบรมธาตุที่

พระสงฆอ์นิเดีย  8 รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยี์แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้

กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 

700องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ี่

ประดบัดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีุมส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์
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เย็น น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดยี์ทองค าคู่บา้นคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปีเจดยีท์องแห่งเมืองดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ มหา

เจดยีท์ี่ใหญ่ที่สดุในพม่าสถานทีแ่หง่นีม้ ีลานอธฐิาน จดุทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถน า

ดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสิ

รมงคลนอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8 องคห์ากใครเกดิวนั

ไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยีน้ี์ไดร้ับการบูรณะและตอ่เตมิโดย

กษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยี่สบิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครือ่งอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทัง้สามพระองคบ์น

ยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบรเิวณเจดยี์

จะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและ
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สถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกนัขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลงัความเป็นมาทัง้สิน้ชมระฆงั

ใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน้ภายหลงัชาว

พม่า ชว่ยกนักูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามัคคซี ึง่ชาวพม่าถอืวา่เป็นระฆังศกัดิส์ทิธิ์

ใหต้รีะฆัง 3 ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการชมแสงของอัญมณีที่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่

ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป 
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19.00น.  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารชาบชู ิบฟุเฟ่ต ์เต็มอิม่กบัชาชูช ิสุก ีห้มอ้ไฟและซูชสิารพดัหนา้ใน

เครอืโออชิ ิ

จากน ัน้  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั**โโรงแรมหรรูะดบั 4 ดาว SUMMIT HOTEL พกัหรรูะดบั 4* 

 

 

 

วนัทีส่าม กรงุเทพฯ                                                                             (เชา้/-

/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

10.10 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่ SL 201 

12.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

............................................................................................................................ 
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หมายเหตุ :  

1. ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิรวมถงึเวลาบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศ หรอื สภาพอากาศแปรปรวน หรอื เกดิเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการปิดของสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆรวมถงึรา้นอาหารโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ (ซึง่ลูกคา้

จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั 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 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ลูกคา้ยอมรบัในเง ือ่นไขท ัง้หมด** 

 

อตัราคา่บรกิารและเง ือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พมา่ ยา่งกุง้ บนิไทยไลออ้นแอร ์

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 
จอยแลนด ์

(ราคาไมร่วมต ัว๋) 

29 เม.ย.63 01 พ.ค.63 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 - 

04 พ.ค.63 06 พ.ค.63 34+1 9,900 9,900 8,900 2,000 - 

06 พ.ค.63 08 พ.ค.63 34+1 9,900 9,900 8,900 2,000 - 

13 พ.ค.63 15 พ.ค.63 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 - 

20 พ.ค.63 22 พ.ค.63 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 - 
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27 พ.ค.63 29 พ.ค.63 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 - 

01 ม.ิย.63 03 ม.ิย.63 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 - 

03 ม.ิย.63 05 ม.ิย.63 34+1 9,900 9,900 8,900 2,000 - 

10 ม.ิย.63 12 ม.ิย.63 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 - 

17 ม.ิย.63 19 ม.ิย.63 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 - 

24 ม.ิย.63 26 ม.ิย.63 34+1 8,900 8,900 7,900 2,000 - 

**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 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเง ือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เง ือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

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 
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 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,000 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 ์: 

 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 จะหกัค่าใชจ้า่ย 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 จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท าการ

เลือ่น            การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื

เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
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 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ล ือ่น

วนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ั๋วภายใน เช่น (ต ั๋วเคร ือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้

กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์

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 

 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 ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
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 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 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางทกุหนา้อยา่งถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

โปรดทราบ 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวรแ์ละเงนิส่วนที่เหลอืในเวลาที่เจา้หนา้ที่ก าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชื่อ

ลูกคา้กรุ๊ปนั้นออกโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รอควิอยู่ โดยถือว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหล้กูคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุม่ใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเที่ยวบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน 

ทัง้น้ี ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิัย และเชื่อมั่นว่าบริษัทฯไดพ้ยายามอย่างสุด
ความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตุน้ีมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิ

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซี่ากอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลูกคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถาน
ฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกันปัญหาดงักล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยื่นวซีา่เดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็ว

กอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี
5. ในการขอวซี่า กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซี่า

ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงื่อนไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
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6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซี่าทุกขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑูตโดยจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผลและจะไม่คนืค่าวซี่าในทุก

กรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถือว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิการ

เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตผุล หากลูกคา้

ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆที่จัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถือว่าลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการใช ้

บรกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ที่บรษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรือ 

ดว้ยเหตุสุดวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายที่ลูกคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซี่า) กรณีลูกคา้ช าระดว้ย
บัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือลา่ชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดย
แบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้ง

ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่สายการบินก าหนด) และ/หรือ ซื้อประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้ หากกระเป๋า
เดนิทางสูญหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่
สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกันอบุัตเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทุก
กรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทาง
ไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันที 

14.  โปรแกรมทัวรน้ี์บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็นผูด้ าเนินการ
ทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บริษัทฯขอจ ากัดความรับผิดชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิที่บริษัทไดร้ับจริงตาม

หลกัฐานทางบัญชเีท่านัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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


