
 

 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 15811 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 



 

 

 
วนัแรก            ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวงับุเรงนอง – 
                     ไจ้ทโีย – พระธาตุอนิทร์แขวน 
04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยไลออนแอร์ 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

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

07.35 น. น าท่านเหินฟ้าสู่  กรุงยา่งกุง้ ประเทศเมียนมา โดยเท่ียวบิน SL200  
08.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ประเทศเมียนมา ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อย

(เวลาทอ้งถ่ินเมียนมาชา้กวา่ประเทศไทย คร่ึง ชัว่โมง) 
จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่และยิ่งใหญ่ท่ีสุด มี
อายกุวา่400ปี  อยูห่่างจากกรุงยา่งกุง้ประมาณ80กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ1.45 ชัว่โมง  
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ กลางวนั เยน็ โรงแรมท่ีพกั 
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เจดียช์เวม

อดอว ์– พระราชวงับุเรงนอง -ไจที้โย – 
พระธาตุอินทร์แขวน 

-   Kyaikhto Hotel หรือระดบั
เทียบเท่า 

2 พระธาตุอินทร์แขวน  – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว -  
พระเจดียไ์จปุ่๊น – พระมหาเจดียช์เวดากอง  

   Grand United หรือระดบั
เทียบเท่า 4* 

3 พระเจดียโ์บตะทาวน์ – เทพทนัใจ - เทพกระซิบ – MCV–วดั
บารมี– พระนอนตาหวาน – พระหงาทดัจี สนามบินมิงกาลาดง 

  -  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
 
 
                                                
 

 
 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดีเป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่เมืองเมียนมาและเป็น 1ใน5 มหาบูชาสถาน
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า  เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระธาตุมุเตา) เช่ือกนัว่าเป็นมหาเจดียท่ี์บรรจุพระเกศาธาตุและพระ
เข้ียวแกว้ของพระโคตมพุทธเจา้ วา่กนัวา่พระเจา้บุเรงนองก่อนจะออกศึกก็จะมาสักการะพระธาตุมุเตาน้ีทุกคร้ัง 
เม่ือ พ.ศ.2473 ไดรั้บความเสียหายจากแผน่ดินไหวจนยอดหกัลงมา เม่ือท าการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ไดน้ าส่วนท่ี
หกัมาติดไวท่ี้องค์เจดียท์างดา้นทิศเหนือและกลายเป็นจุดอธิษฐานศกัด์ิสิทธ์ิโดยเอามือและหน้าผากแตะไปท่ี
พระธาตุส่วนน้ีแล้วอธิษฐาน เช่ือว่า จะช่วยอุม้ชู ค  ้ าชูชีวิตของผูท่ี้มาสักการะพระธาตุแห่งน้ีให้เจริญรุ่งเรือง
ยิง่ๆข้ึนไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทุกท่านสู่ พระราชวังบุเรงนอง ซ่ึงพึ่งเร่ิมขุดคน้ และบูรณปฏิสังขรณ์จากซากปรักหกัพงัท่ียงัเหลืออยู ่ท  าให้
สันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง ผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญวา่เป็นผู ้
ชนะสิบทิศ และยงัเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา คร้ังตอ้งตกเป็น
เชลยศึก 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้ทีโย (เดินทางประมาณ1.30ชัว่โมง) คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจที้โยหยุดพกัเพื่อเปล่ียน
รถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื่อข้ึนบนภูเขา ไจ้ทโีย ใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 40 นาที ชมทศันียภาพอนั
สวยงามสองขา้งทาง พร้อมสัมผสัความเยน็ซ่ึงจะค่อย ๆ เยน็ข้ึนเร่ือย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน  
พิเศษ!! น าท่านนั่งรถบรรทุกหกล้อแบบส่วนตวั และ น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ข้ึนสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที ใหท้่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศอนัสวยงามอีกแบบของการข้ึนชมพระธาตุอินทร์แขวน 

  

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ ในกรณีกระเชา้ปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติท่ีไม่สามารถข้ึนได ้ทางบริษทัฯจะเปล่ียนเป็น
ข้ึนรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี** 

 

 

 

พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดียข์นาดเล็ก ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ สูง 5.5 
เมตร ปิดทองทั้งองค ์ซ่ึงตั้งอยูบ่นหนา้ผาอยา่งหม่ินเหม่ ดูคลา้ยวา่จะตกลงไป
ในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตุอินทร์แขวน นบัเป็น 1 ใน 5 มหาพุทธบูชา ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวพม่าตอ้งไปสักการะ และยงัเป็นพระธาตุประจ าปีจอ คนเกิดปี
น้ีน่าจะหาโอกาสไปนมสัการสักคร้ังในชีวติ 
พกัที ่Kyaikhto Hotel หรือ ระดับเทยีบเท่า 
จากท่ีพกัเดินไป พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น 
หลงัอาหารสามารถไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธิหรือ
สวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานาน จะมีบริเวณ



 

ระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จที้โย ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว หรือกนัลม เบาะรองนัง่  เพราะพื้นท่ีนัง่มีความเยน็มาก 
พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรับบุรุษ เปิดถึงเวลา  20.00 น. เท่านั้น 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
วนัทีส่อง     พระธาตุอนิทร์แขวน  – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น   – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
05.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั ใส่บาตรพระธาตุ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางกลบั เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงส์สาวดี น าทุกท่านนมสัการ พระพุทธ
ไสยาสน์ชเวตาเลยีว เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของเมืองหงสาวดีพระนอนชเวตาเลียว นบัเป็นพทุธรูปบูชา
ศกัด์ิสิทธ์ิเป็นอนัดบัสองรองจากพระธาตุชเวมอดอร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หลงัจากนั้นน าท่านชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทิศ ประกอบดว้ย  องคส์มเด็จพระ
สมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้(ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) พระพุทธเจา้โกนาคม(์ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุ 
สันธะ(ทิศตะวนัออก) และพรพุทธเจา้มหากสัสปะ(ทิศตะวนัตก)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

    เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พเิศษเมนู กุ้งแม่น า้เผา  
 
 
 
 
 
 

 
หลงัจากนั้นน าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองของพม่า 1 ใน 5 มหาพุทธบูชา 
เช่ือกนัวา่เป็นมหาเจดียท่ี์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย ์มีเพชรอยู ่
5,448 เมด็ และทบัทิม 2,317 เมด็ ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายท่ีพากนัเท่ียวชมและนมสัการทั้ง
กลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกนัวา่ ทองค าท่ีใชใ้นการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์
แห่งน้ีมีจ านวนมหาศาลกวา่ทองค าท่ีเก็บอยูท่ี่ธนาคารชาติองักฤษเสียอีกและนบัเป็นมหาเจดียท่ี์งดงามมากท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก  สถานท่ีแห่งน้ีมีลานอธิษฐาน จุดท่ีพระเจา้บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (พิเศษ เมนู เป็ดปักก่ิง,สลดั Lobster) 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Grand United  หรือเทยีบเท่า 4* 



 

วนัทีส่าม          พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทนัใจ – เทพกระซิบ –  ช้อปป้ิงร้านของฝาก – พระนอนตาหวาน –  
                         หงาทตัจี– สนามบินมิงกาลาดง 

 
เชา้  บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากรับประทานอาหารเรียบร้อย น าท่านชม พระเจดีย์โบตะทาวน์  ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สร้างข้ึนเพื่อรับพระเกศา
ธาตุ ก่อนน าไปประดิษฐาน ท่ีพระเจดีย์ชเวดากอง ภายในพระเจดียมี์สีทองอร่ามสวยงาม และมีการน าวตัถุ
โบราณจดัแสดง อีกทั้งมีการน าพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแกว้ใสใจกลางเจดียแ์ห่งน้ีอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
น าท่านสักการะขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี ซ่ึงชาวเมียนมาให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมา 
ขอพรดว้ยเช่ือวา่ อธิษฐานส่ิงใดจะสมปรารถนา จนตอ้งท าใหห้ลายต่อหลายคนตอ้งแวะเวยีนมาหาท่านอยูบ่่อยๆ 
จากนั้นสักการะ เทพกระซิบ ตามต านานกล่าวไวว้่า เทพกระซิบเป็นธิดาของพญานาคท่ีมีความศรัทธาต่อพุทธ
ศาสนาเป็นอยา่งมาก เช่ือวา่ถา้กระซิบขออะไรแลว้จะสมหวงั 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางไป ช้อปป้ิงร้านของฝาก MYANMAR CULTURE VALLEY ซ่ึงเป็นร้านของฝากท่ีดีท่ีสุดของ
พม่า และมัน่ใจไดว้า่สินคา้เป็นของแท ้แน่นอน 
 

 
 



 

น าท่านเดินทางสักการะ"พระเกศาธาตุมีชีวติ"..ท่ี วดับารมี (Buddha relic Museum) วดัแห่งน้ีมีพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือกนัวา่มีชีวติ เพราะสามารถขยบัไดจ้ริง และยงัมีพระบรมธาตุของสาวกของพระพุทธเจา้ 
พระโมคคลัลา พระสารีบุตร พระสีวลี พระพากุลเถระ จากนั้นน าท่านเดินทางสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตั
ย ีหรือท่ีคนไทยนิยมเรียกพระนอนตาหวาน เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องคใ์หญ่ มีความยาวกวา่ 70 เมตร 
เป็นพระนอนท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีความงดงามท่ีสุดของพม่า ทั้งพระพกัตร์และขนตาท่ีงดงาม ดวงตาของท่านเป็น
แกว้ โดยเฉพาะรวมไปถึงจีวรท่ีมีความพล้ิวไหวสมจริงและเม่ือเดินมายงัปลายสุดพระบาทของพระนอนองคน้ี์ 
ตรงท่ีพระบาทมีภาพวาดเป็นม่ิงมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น  สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ี

แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้ัก
แกะสลกัทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
*โปรแกรมแถมกรณีมีเวลาเหลือ 
1.วดัพระหินอ่อน (Kyauk Taw Gyee Pagoda) 
2.ปางชา้งเผอืกหลวง 
ไดเ้วลาน าทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยา่งกุง้  

20.45 น  น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ ฯ เท่ียวบิน SL207 
22.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจ 
 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พกัเดี่ยว กรุ๊ป 

04-06 ต.ค. 2562 7,999 7,999 3,000 20+1 
*ราคาแพคเกจไม่รวมทิปไกด ์1,500 บาท และไม่มีราคาเด็กเน่ืองจากตัว๋เป็นราคาโปรโมชัน่* 

 

💥Hot Promotion ของแถม ส ำหรับ Period 4-6 Oct 2019 !!!!! ส่งทำ้ย Season 💫 

     🔺Power Bank tTour 1 อนั 



 

 

 



 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ  1,500 บาท 



 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทปิ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 
2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเก็บค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนทีเ่หลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า30 วนั 

มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 35 วนั) 

2.กรณยีกเลกิ  

2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีทีม่ีค่าใช้จ่ายจริงจากค่าบริการ

ทีช่ าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองทีพ่กั ฯลฯ 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทวัร์ 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15วนั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วย

กะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่

บริษัทฯก าหนดไว้(16 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดนิทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้อง

น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.เง่ือนไขพเิศษ 

5.1 คณะผู้เดินทางจ านวน 16 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 16 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทางหรือยกเลกิ

การเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 

5.2 กรณีทีบ่ริษัทฯจ าเป็นทีจ่ะยกเลกิการเดินทางและไม่ได้แจ้งให้ทางผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ทางบริษัทฯมชีดเชย

ค่าเสียเวลาให้ผู้เดินทางท่านละ ไม่เกนิ 3,000 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร์ 



 

6.กรณีทีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน

เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

7.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ

กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเทีย่วเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือ
ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,
การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติ
ทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิ
จากอุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด 
ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลีย่นช่ือได้ 



 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์
ทั้งหมด 

** กรุณาอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างละเอยีดเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 



 
 


