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04.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1  ผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนินกแอร ์(DD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

 

 

 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดย เทีย่วบนิที ่DD 900 (ไมร่วมอาหารบนเครือ่งไป-กลับ) 

07.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีพ่มา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี  

 

จากนัน้ เปลีย่นเป็นรถบสัปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวดหีรอืเมอืงพะโค(BAGO) ซึง่ในอดตีเป็น

เมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมอญโบราณทีย่ ิง่ใหญแ่ละอายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่า่งจากเมอืงยา่งกุง้

ประมาณ 80 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ช ัว่โมง 

 

วนัแรก ดอนเมอืง • ยา่งกุง้ • หงสา • เจดยีไ์จปุ๊น่ • พระนอนชเวตาเลยีว • พระธาตอุนิแขวน  

          (-/กลางวนั/เยน็) 
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จากน ัน้  น าชม เจดยีไ์จปุ๊่ น (Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรปูปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 

ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิ

เหนือ กับพระพุทธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อืพระพุทธเจา้มหากัสสปะ ทศิตะวันตก)เล่ากันว่าสรา้งขึน้

โดยสตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พีทุธศรัทธาสงูสง่และตา่งใหส้ตัยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชวีติ 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนพูเิศษ กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั ** 

 

จากน ัน้   น าท่านนมัสการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha) กราบนมัสการ

พระพุทธรูปนอนทีท่ีม่พีุทธลักษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอื

ของชาวพมา่ทั่วประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพมา่องคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตร 
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น าทา่น  เดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน (ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 1 ช ัว่โมง) ก็จะถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ ซึง่

เป็นจดุส าหรับท าการเปลีย่นเป็น รถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนดิเดยีวทีจ่ะสามารถขึน้

พระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางจากคมิปนูแคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  

 

จากน ัน้  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Kyaikhto, Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนไดแ้คค่ร ัง้เดยีวคะ่  

 

น าทา่นชม  เจดยีไ์จท้โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda เชญิทกุทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
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ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม   

 

จากนัน้ ท่านสามารถขึน้ไปนมัสการหรอืน่ังสมาธทิี่พระเจดยี ์ประตเูหล็กทีจ่ะเปิดถงึเวลา 21.00 น. 

ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาวหรอืกนัลมหรอืผา้หม่ผา้พนัคอเบาะรองน ัง่เนือ่งจากบรเิวณพืน้ทีน่ ัน้มี

ความเย็นมาก 
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หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตอุนิแขวน สรา้งเพือ่ความสะดวกสบายเพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ไปกราบ

นมสัการพระธาตอุนิแขวน  โรงแรมไมไ่ดห้รหูราเหมอืนเมอืงยา่งกุง้และมโีรงแรมจ ากดั แตไ่ดเ้รือ่งความสะดวก

จากการเดนิทาง บางโรงแรมมเีป็นหอ้งพดัลม เนือ่งจากบนเขามอีากาศเย็นสบายและไมส่ามารถเลอืกหรอืรี

เควสโรงแรมได ้ 

 

 

 

05.00 น.      อรณุสวสัดิย์ามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั ส าหรบัผูท้ ีต่อ้งการใสบ่าตรพระธาตอุนิแขวน กจิกรรมนี้

ไมบ่งัคบั ส าหรบัอาหารทีจ่ะใสบ่าตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหนา่ย ราคาอาหารเริม่ตน้

ชุดละ 3,000-10,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทยีนเริม่ตน้ชุดละ 2,000 จา๊ต ท าบญุตามอธัยาศยั 

 

06.30น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

07.30 น.      เดนิทางกลับ เปลีย่นน่ังรถบรรทกุหกลอ้ถงึคมิปนูแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสูก่รงุหง

สาวด ี

 

จากน ัน้  น าทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง และ 

บ ั ล ล ั ง ก์ ผึ้ ง (KanbawzaThardi 

Palace)  ซึ่ ง เ พิ่ ง เ ริ่ ม ขุ ด ค ้น แ ล ะ

บูรณปฏสิังขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2533 จาก

ซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท า

ใหส้ันนษิฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้

เป็นที่ประทับของ พระเจา้บุเรงนอง 

ทา่นผูท้ีไ่ดรั้บค าสรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะ

สบิทศิ และเป็นที่ประทับของพระนาง

สพุรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรอียธุยาใหแ้กพ่ม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได ้

เหลอืเพยีงแตร่อ่งรอย ทางประวัตศิาสตร ์และถกูสรา้งจ าลองพระราชวังและต าหนักตา่งๆ ขึน้มาใหมโ่ดย

อา้งองิจากพงศาวดาร    

 

วนัที่สอง พระธาตอุนิแขวน • หงสาวด ี• พระราชวงับเุรงนอง • ยา่งกุง้ • พระธาตุมเุตา • พระมหาเจดยีช์

เวดากอง         (เชา้/กลางวนั/เยน็)  
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จากน ัน้ น าทา่นเขา้ชมพระธาตทุีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  

บชูาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิ ์
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ น าทา่นชมและนมสัการพระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) 
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จากน ัน้  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

19.00น.  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม *พเิศษ!! บฟุเฟ่นานาชาต*ิ 

 

  

 

 

 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากน ัน้  น าท่านชม เจดยีโ์บตะทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจุพระบรมธาตุทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ได ้

น ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศ

ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงนิส ารดิ 700 องค ์

ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์

วนัที่สาม ยา่งกุง้ • เจดยีโ์บตาทาวน ์• เทพทนัใจ • เทพกระซบิ • เจดยีเ์อง่ตอ่หยา่ • พระนอนตาหวาน •  

พระทีน่ัง่งาทดัจ ี• เจดยีไ์จก๊า่สา่น • สนามบนิมงิกาลาดง • สนามบนิดอนเมอืง  

          (เชา้/กลางวนั/-) 
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จากน ัน้   น าทา่นสกัการะ พระเทพทนัใจและเทพกระซบิ 
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น าทา่น สกัการะเจดยีเ์อง่ตอ่หยา่ (Eain Taw Yar Pagoda) สรา้งโดย

กษัตรยิ ์กงบาว ผูม้ชี ือ่เสยีงและอ านาจในยุคกงบาว ท่านมคีวาม

ศรัทธามาก โดยสรา้งมากกวา่ 170 ตามประวัตแิลว้คนพมา่มคีวาม

เชื่อว่าสถานที่ พื้นที่ ถา้คู่ควรกับคนไหน คนนั้นซึง้จะไดเ้ป็น

เจา้ของเลยมาขอเรื่องบา้น ที่ดนิ ที่จะคู่ควรกับตนเอง และใน

บรเิวณพระธาตุจะมเีทพ ทีดู่แลปกป้องรักษาสถานทีด่ว้ย ใหท้่าน

ประทานที่อ ยู่ อ าศั ยที่คู่ ค ว รกับตนขอในเ รื่อ งที่อยู่  ที่ด ิน 

อสงัหารมิทรัพย ์

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ Buffet 

Hotpot นานาชาต*ิ* 

 

จากน ัน้ น าท่านสักการะ เจดยีไ์จ๊กะส่าน (Kyaikkasan Pagoda)  ตัง้อยู่เมืองย่างกุง้ สรา้งขึน้เมื่อ

พทุธศักราช 218 ตามประวัตแิลว้ คนพมา่ เลยมคีวามเชือ่ว่า ถา้มคีดตี่างๆ ทีต่อ้งประสพ สว่นมากจะมา

ขอจากเทพไจ๊กะสา่น เพือ่ความยตุธิรรมและชนะคดแีลว้ กับยักษ์สองพีน่อ้งใหม้าดูแล และอยา่ใหส้ ิง่ไม่

ดตีา่งๆ เขา้มาขวางในการยตุธิรรมของคด ีชาวพมา่นยิมมาไหว ้สกัการะขอพรในเรือ่งคดคีวามตา่งๆ 



Page 15 of 22 

 

 

 

 

 

จากน ัน้  สกัการะพระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี(KyaukHtatgyi Buddha)หรอื พระนอนตาหวานพระพทุธรปู 

 นอนทีม่คีวาม ยาว 55ฟตุ สูง 16 ฟตุซึง่เป็นพระทีส่วยทีสุ่ดมขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 

ประการ 
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จากน ัน้ สกัการะ พระพุทธรูปองคใ์หญ่ หลวงพอ่หงาทตัจ ีหลวงพ่อทีส่งูเท่าตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมาร

วชิยัทีแ่กะสลักจากหนิออ่น ทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะ สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลังจะ

เป็นไมส้ักแกะสลักทัง้หมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะ

ตะนะโบง 

 

 

 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิยา่งกุง้ 

21.15 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนินกแอร(์DD)  เทีย่วบนิที ่DD 909  

23.10 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
จ านวนตอ่

กรุป๊ 
ผูใ้หญ ่ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

18 พ.ย.65 20 พ.ย.65 24+1 10,999 10,999 2,000 

25 พ.ย.65 27 พ.ย.65 24+1 12,999 11,999 2,000 

02 ธ.ค.65 04 ธ.ค.65 24+1 14,999 13,999 2,000 

09 ธ.ค.65 11 ธ.ค.65 24+1 14,999 13,999 2,000 

23 ธ.ค.65 25 ธ.ค.65 24+1 12,999 11,999 2,000 

25 ธ.ค.65 27 ธ.ค.65 24+1 11,999 10,999 2,000 

28 ธ.ค.65 30 ธ.ค.65 24+1 14,999 13,999 2,000 

30 ธ.ค.65 01 ม.ค.66 24+1 15,999 14,999 2,000 

01 ม.ค.66 03 ม.ค.66 24+1 13,999 12,999 2,000 

06 ม.ค.66 08 ม.ค.66 24+1 12,999 11,999 2,000 

13 ม.ค.66 15 ม.ค.66 24+1 12,999 11,999 2,000 

20 ม.ค.66 22 ม.ค.66 24+1 12,999 11,999 2,000 

03 ก.พ.66 05 ก.พ.66 24+1 10,999 10,999 2,000 

10 ก.พ.66 12 ก.พ.66 24+1 13,999 12,999 2,000 

17 ก.พ.66 19 ก.พ.66 24+1 13,999 12,999 2,000 

24 ก.พ.66 26 ก.พ.66 24+1 13,999 12,999 2,000 

03 ม.ีค.66 05 ม.ีค.66 24+1 14,999 13,999 2,000 

10 ม.ีค.66 12 ม.ีค.66 24+1 13,999 12,999 2,000 

17 ม.ีค.66 19 ม.ีค.66 24+1 12,999 11,999 2,000 

**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 5,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละต ัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหนา้งานโดยค านงึถงึประโยชนล์กูคา้เป็นส าคญั** 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-กรงุเทพฯ สายการบนิ นกแอร ์(DD)  

เป็นตั๋วหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทย 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บั

อบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั

ของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

× คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

× คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื เมยีนมามกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/หรอื 

ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

× คา่ตรวจ ATK เมือ่เดนิทางถงึประเทศเมยีนมา ทา่นละ 15,000 จา้ด / หรอื 300 บาท 

× คา่ประกนัพมา่ Myanmar Insurance ราคาจะแตกตา่งกนั 

- อาย ุ1-60 ปี คา่ประกนั ทา่นละ 2,000 บาท  

- อาย ุ61-75 ปี คา่ประกนัทา่นละ 2,800 บาท 

- อาย ุ75 ปีข ึน้ไป คา่ประกนัทา่นละ 3,700 บาท 
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× ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรม

เนยีมของประเทศ) 

× คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคับทปิคะ่) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

 

การจองทวัร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์่วงหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 6,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกวา่ 21 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล,

วันหยดุนักขตัฤกษ์ กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน จะคนื

เงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หักค่าทัวร ์60% จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมว่่า

กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  

 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วัน ก่อนการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง 

ไม่ครบตามจ านวนที่บรษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 
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 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหาก

อายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ

หรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลี่ยนชือ่ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทาง

บรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 
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 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัมลายการต์นู 

ทีไ่มใ่ชก่ารประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ 

หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของ

บรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด** 

 

 

*************************************************** 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


