
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 14323 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

พมา่..จ ีด๊จา๊ดด!! 

ลดกันให้ตลาดแตก!! Unithai Only++ 
จัดโปร 7,999 บาท/ทา่น (ทิปไกด์ 1,500 เก็บพร้อมค่าทวัร์) 

 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว กรุ๊ป 

26 – 28  ก.ค. 2562 7,999 7,999 3,500 20+1 
02 – 04 ส.ค.  2562 7,999 7,999 3,500 20+1 

 

Let’s Go To Myanma.. 
แคไ้หวพ้ระ...ก็คุม้แลว้วว... 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมที่พัก 

1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เจดีย์
ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์แขวน 

-   Kyaikhto Hotel หรือ
ระดับเทียบเท่า 

2 พระธาตุอินทร์แขวน  – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธ
ไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้ง – พระมหา
เจดีย์ชเวดากอง  

    Grand United หรือ
ระดับเทียบเท่า 4* 

3 พระนอนตาหวาน – งาทัดจ ี– พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพ
ทันใจ - เทพกระซิบ – สนามบินมิงกาลาดง 

  -  



 

 
05.35 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกชั้น 2  

เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
7.35 น.  น าท่านเหินฟ้าสู่  กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดยเที่ยวบิน SL200  
8.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย

(เวลาท้องถิ่นเมียนมาช้ากว่าประเทศไทย ครึ่ง ชั่วโมง) 
จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุด มี
อายุกว่า400ปี  อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ80กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ1.45ชั่วโมง  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อเท่ียง ณ ภัตคาร พิเศษ เมนู กุ้งแม่น้ าเผา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก         ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – อินทร์แขวน 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 
 

บ่าย น าท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่เมืองเมียนมาและเป็น 1ใน5 มหาบูชาสถาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า  เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระธาตุมุเตา) เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระ
เขี้ยวแก้วของพระโคตมพุทธเจ้า ว่ากันว่าพระเจ้าบุเรงนองก่อนจะออกศึกก็จะมาสักการะพระธาตุมุเตานี้ทุกครั้ง 
เมื่อ พ.ศ.2473 ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวจนยอดหักลงมา เมื่อท าการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ได้น าส่วนที่หัก
มาติดไว้ที่องค์เจดีย์ทางด้านทิศเหนือและกลายเป็นจุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์โดยเอามือและหน้าผากแตะไปที่พระธาตุ
ส่วนนี้แล้วอธิษฐาน เชื่อว่า จะช่วยอุ้มชู ค้ าชูชีวิตของผู้ที่มาสักการะพระธาตุแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้ทีโย (เดินทางประมาณ1.30ชั่วโมง) คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ้ทีโยหยุดพักเพ่ือเปลี่ยนรถ
เป็นรถบรรทุกหกล้อเพ่ือขึ้นบนภูเขา ไจ้ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้
ประมาณ 40 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัส
ความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์
แขวน  
พักที่ Kyaikhto Hotel หรือ ระดับเทียบเท่า 
พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่  
สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์  ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่   
ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวน นับเป็น 1 



 

ใน 5 มหาพุทธบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจ าปีจอ คนเกิดปีนี้น่าจะหา
โอกาสไปนมัสการสักครั้งในชีวิต 
จากที่พักเดินไป พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น หลังอาหารสามารถไปนมัสการพระ
ธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียง
ที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม เบาะรองนั่ง  เพราะพ้ืนที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์
องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับบุรุษ เปิดถึงเวลา  20.00 น. เท่านั้น 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
วันที่สอง          พระธาตุอินทร์แขวน  – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น   
                    ช้อปปิ้งร้านของฝาก – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระธาตุ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงส์สาวดี น าทุกท่านสู่ พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งพ่ึง
เริ่มขุดค้น และบูรณปฏิสังขรณ์จากซากปรักหักพังที่ยังเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็น
พระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญว่าเป็นผู้ชนะสิบทิศ และยังเป็นที่ประทับของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
น าทุกท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดีพระนอน 
ชเวตาเลียว นับเป็นพุทธรูปบูชาศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสองรองจากพระธาตุชเวมอดอร์  

 
 
หลังจากนั้นน าชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศ ประกอบด้วย  องค์สมเด็จพระสมณโค
ดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) พระพุทธเจ้าโกนาคม์(ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุ สันธะ(ทิศ
ตะวันออก) และพรพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)  

 
    เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร  พิเศษเมนู กุ้งแม่น ้าเผา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
อ่ิมอร่อยจากอาหาร น าท่านเดินทางไป ช้อปปิ้งร้านของฝาก ซึ่งเป็นร้านของฝากที่ดีที่สุดของพม่า และมั่นใจได้ว่า
สินค้าเป็นของแท้ แน่นอน มีสินค้าท่ีระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน ผ้าโสร่ง และ
อ่ืนๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกช๊อป 
 

 
 

หลังจากนั้นน าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า 1 ใน 5 มหาพุทธบูชา 
เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 
5,448 เม็ด และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้ง
กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้ 
มีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ท่ีธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก  สถานที่แห่งนี้มีลานอธิษฐาน จุดที่พระเจ้าบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ 

เย็น  บริการอาหารค่ า ณ ภัตคาร (พิเศษ เมนู เป็ดปักก่ิง,สลัด Lobster) 
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก Grand United  หรือเทียบเท่า 4* 
 
 
 
 



 

 
 

วันที่สาม            พระนอนตาหวาน –หงาทัตจี – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ -เทพกระซิบ – สนามบิน 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อย น าท่านเดินทางสักการะ  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือที่คนไทยนิยมเรียก
พระนอนตาหวาน เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและ
มีความงดงามท่ีสุดของพม่า ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้ว โดยเฉพาะรวมไปถึงจีวรที่มี
ความพลิ้วไหวสมจริงและเม่ือเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์นี้ ตรงที่พระบาทมีภาพวาดเป็นมิ่งมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

จากนั้น  สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ี
แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้ัก
แกะสลกัทั้งหมด  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตคาร  

 
น าท่านชม พระเจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพ่ือรับพระเกศาธาตุ ก่อนน าไปประดิษฐาน ที่พระเจดีย์ช
เวดากอง ภายในพระเจดีย์มีสีทองอร่ามสวยงาม และมีการน าวัตถุโบราณจัดแสดง อีกทั้งมีการน าพระเกศาธาตุมา
บรรจุในมณฑปครอบแก้วใสใจกลางเจดีย์แห่งนี้อีกด้วย 

 

 
 
 
 



 

 
น าท่านสักการะขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี ซึ่งชาวเมียนมาให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมา 
ขอพรด้วยเชื่อว่า อธิษฐานสิ่งใดจะสมปรารถนา จนต้องท าให้หลายต่อหลายคนต้องแวะเวียนมาหาท่านอยู่บ่อยๆ  
จากนั้นสักการะ เทพกระซิบ ตามต านานกล่าวไว้ว่า เทพกระซิบเป็นธิดาของพญานาคที่มีความศรัทธาต่อพุทธ
ศาสนาเป็นอย่างมาก เชื่อว่าถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะสมหวัง 
ได้เวลาน าทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง 

20.45 น น าท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ ฯ เที่ยวบิน SL207 
22.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั นทัศนาจรไป - กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว  
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น้าเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ นก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ  1,500 บาท 

 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) ** ขณะนี รัฐบาล
ไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และ
จะมีสิทธิพ้านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั งนี  
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ** 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมัดจ้า 3,000 บาทส่วนที่เหลือช้าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า30 

วัน มิฉะนั นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช้าระก่อนเดินทาง 35 วัน) 

2.กรณียกเลิก  

ไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี 

3.คณะผู้เดินทางจ้านวน 16 ท่านขึ นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 16 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิก

การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง 

กรณีที่บริษัทฯจ้าเป็นที่จะยกเลิกการเดินทางและไม่ได้แจ้งให้ทางผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ทางบริษัทฯมีชดเชยค่า

เสียเวลาให้ผู้เดินทางท่านละ ไม่เกิน 1,000 บาท 

4.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท้าการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับใน

เงื่อนไขดังกล่าว 

7.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั งสิ น 

 

 

 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 



 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส้าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือ
ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง
,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ้าตัว ซึ่งไม่ได้เกิด
จากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย
ขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช้าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช้ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 

 เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี แล้วทั งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์
ทั งหมด 

** กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างละเอยีดเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 


