รห ัสโปรแกรม : 17685

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

 เที่ยวบินตรง กรุ งเทพฯ – ย่างกุง้ โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ไฟล์ทสวย (บินเช้า ถึงพม่า 08.00 น. ขากลับออกจากพม่า 19.25 น. มีเวลาเที่ยวแบบเต็มๆ)
 พักโรงแรมระดับ 5 ดาวพร้อมอาหารเช้า
 นมัสการเจดียช์ เวมอดอว์พระมหาเจดียช์ เวดากองเจดียโ์ บตาทาวน์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวพระราชวังบุเรงนอง
 ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ
 ช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
 เมนูพิเศษ ! เป็ ดปั กกิ่ง + สลัดกุง้ มังกร , กุง้ แม่น้ าเผา
วัน โปรแกรมการเดินทาง
ท่าอากาศยานดอนเมือง –พระเจดียช์ เวมอดอว์
1 (พระธาตุมุเตา) – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธ
ไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดียช์ เวดากอง
เจดียโ์ บตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระ
2 พุทธไสยาสน์เจาทัตยี – ตลาดสก๊อต–ท่าอากาศยานดอน
เมือง

เช้ า

กลางวัน

เย็น













โรงแรมทีพ่ กั
SEDONA HOTEL

หรือระดับเทียบเท่า
-

กาหนดการเดินทาง
เดือนมีนาคม

19 – 20 มี.ค. 63

เดือนมิถุนายน

26 – 27 มิ.ย. 63

7,900.-

ราคาเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี 2,900 บาท
ราคาไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน 3,900 บาท
วันแรก
05.00 น.

ท่าอากาศยานดอนเมือง–พระเจดีย์ชเวมอดอว์ (พระธาตุมุเตา)–พระราชวังบุเรงนอง
พระพุทธ ไสยาสน์ ชเวตาเลียว–เจดีย์ชเวดากอง
(-/กลางวัน/อาหารเย็น)
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์ 1-2 สายการบินแอร์เอเชีย ประตู 1-2
โดยสายการบิน Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

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

07.15 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน FD 251
(**เฉพาะวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 – 08.15 น. **)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่ างกุ้ง (เวลาพม่ าช้ ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อย และรับกระเป๋ า
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรื อ เมืองพะโค (Bago) ซึ่ งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญ
โบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยูห่ ่ างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 1.45 ชม.นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องหงสาวดี เพื่อสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดี ยน์ ้ ี เป็ น
สัญลักษณ์ แห่ งความรุ่ ง โรจน์แห่ งหงสาวดี และนับเป็ น 1 ใน 5 สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ของพม่า คนไทยนิ ยมเรี ยกว่า

เทีย่ ง

“พระธาตุมุเตา”ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้า ซึ่ งครั้ งก่ อนเป็ นสถานที่ประกอบพิธีศกั ดิ์ สิ ทธิ์
ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริ ย ์ ในสมัยโบราณกาล ไม่วา่ จะเป็ นกษัตริ ยม์ อญหรื อพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนอง
ด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุ พรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่ นหงสาวดี ก็เคยเสด็จ
มานมัสการพระเจดี ยอ์ งค์น้ ี ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดิ นไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึ ง 4 ครั้ง ทาให้ปลี ยอด
ของเจดียอ์ งค์น้ ี หกั พังลงมา แต่ดว้ ยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดี ยอ์ งค์น้ ี จึงได้ทาการสร้ างเจดี ยช์ เวมอดอว์
ขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2497 ด้วยความสู งถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสู ง 70 ฟุต) นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)(พิเศษ เมนูก้ งุ แม่ นา้ เาา ท่านละ 1 ตัว)
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ างึ้ (Kanbawza Thardi Palace) ซึ่ งเพิ่งเริ่ มขุดค้นและ
บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สันนิษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่ง
นี้เป็ นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ี่ได้รับคาสรรเสริ ญว่าเป็ น ผูช้ นะสิ บทิศ และเป็ นที่ประทับของ
พระนางสุ พรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสี ยกรุ งศรี อยุธยา
ให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจาลอง
พระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดารนาท่านเดินทางไปนมัสการสักการะ
พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียวเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สู ง 17 เมตร สร้างขึ้นโดย
พระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรื องอานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระ
บาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม
เมื่อครั้งก่อนพระพุธรู ปองค์น้ ี ถูกปล่อยให้ทรุ ดโทรมจนกลายเป็ นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ ารก
จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์น้ ี จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลัง
พม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสี และปิ ดทองใหม่ จนกลายเป็ นพระพุทธรู ปที่สวยงาม
ในปั จจุบนั จากนั้นนาท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์ องคา
คู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมือง
ย่างกุง้ มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิ ฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
สามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริ มสร้างบารมี
และสิ ริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์หากใครเกิดวัน
ไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวติ พระเจดียน์ ้ ีได้รับการบูรณะและต่อเติมโดย
กษัตริ ยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่อหุ ม้ ด้วยแผ่นทองคาทั้งหมดน้ าหนักยีส่ ิ บสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่ องอัฐะบริ ขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บน
ยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆ จานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยูบ่ นยอดบริ เวณ
เจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ ทิศ ซึ่งทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็ นชั้นๆงาน
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตานานและภูมิหลังความเป็ นมา
ทั้งสิ้ น ชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุง้ เสี ยก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ ก็ไม่ข้ ึน
ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ ึนมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่ ึ งชาวพม่าถือว่าเป็ น
ระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิ ษฐานขออะไรก็จะได้ดงั่ ต้องการชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอด
ฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสี ต่างกันออกไป เช่น สี เหลือง, สี น้ าเงิน, สี ส้ม, สี แดง เป็ นต้น

ค่า

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง

19.25 น.
21.10 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(2)
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั SEDONA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า

เจดีย์โบตาทาวน์ –พระเทพทันใจ–เทพกระซิบ–พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี–ตลาดสก๊อต
รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม(3)
(อาหารเช้ า/อาหารเทีย่ ง / -)
จากนั้นนาท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รู ป ได้
นามาเมื่อ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์ จึงพบโกศทองคา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรู ปทองเงินสาริ ด 700 องค์ และจารึ กดินเผา
ภาษาบาลี และตัวหนังสื อพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้องสี สัน
งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิ หลายจุดในองค์พระเจดียจ์ ากนั้นนาท่านขอพร นัตโบโบยี หรื อ พระเทพ
ทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรู ปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่ งใด
แล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรื อผลไม้อื่นๆมาสักการะ
นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่าบาท หรื อจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนาให้เอาเงินบาทดีกว่า
เพราะเราเป็ นคนไทย)แล้วเอาไปใส่ มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษา
ไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากนั้นนา
ท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่ งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าว
ว่านางเป็ นธิ ดาของพญานาคที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อ
สิ้ นชีวติ ไปกลายเป็ นนัต ซึ่ งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว ซึ่ งการขอพรเทพกระซิ บต้องไปกระซิ บ
เบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยนิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์น้ ีกนั มากเช่นกัน การบูชาเทพกระซิ บ บูชาด้วยน้ านม
ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4)(พิเศษ เมนูเป็ นปักกิง่ + สลัดกุ้งมังกร)
นาทุกท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี หรื อ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรู ปนอนที่มีความยาว
55 ฟุต สู ง 16 ฟุ ต ซึ่ ง เป็ นพระที่มีความพระที่มี ความสวยที่ สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมี ภาพมงคล 108
ประการ จากนั้นนาท่านเที่ ยวชม ตลาดโบโจ๊ ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรื อ ตลาดสก๊ อต (Scot
Market) เป็ นตลาดเก่ าแก่ ของชาวพม่า สร้ างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ น
ลักษณะอาคารเรี ยงต่อกันหลายหลัง สิ นค้าที่จาหน่าย
ในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่ องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจาก
ไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรื ออัญมณี ที่มีราคาสู งควรขอ
ใบเสร็ จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)
หมายเหตุ : ตลาดสก๊อตจะปิ ดทุกวันจันทร์
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่ างกุ้ง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 258
(**เฉพาะวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 เวลา 21.40 – 23.30 น. **)
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*************************************************************
*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร
และวันหยุดช่ วงเทศกาล เป็ นต้ น ทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ลูกค้ าเป็ นสาคัญ ***
หมายเหตุ

สายการบินแอร์เอเชียมีบริ การล็อกที่นงั่ และ Hot Seat บริ การสาหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ตอ้ งการนัง่ แถวหน้าและนัง่
ติดกันหรื อเลือกที่นงั่ ได้ เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินของคณะเป็ นตัว๋ กรุ๊ ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นงั่ ได้ ที่นงั่ อาจจะไม่ได้
นัง่ ติดกันในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
* ในกรณี ตอ้ งการล็อกที่นงั่ ไปกลับค่าใช้จ่ายในการล็อกที่นงั่ ไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เที่ยว
* ต้องการล็อคที่นง่ั แถวหน้า Hot Seat
แถวที่ 1 ค่าบริ การล็อกที่นงั่ ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน
แถวที่ 2-5 ค่าบริ การล็อกที่นงั่ ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน
แถวที่ 6-8 ค่าบริ การล็อกที่นงั่ ขาละ 300 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 600 บาท/ท่าน
** กรุ ณาแจ้งพนักงานขายทุกครั้งก่อนทาการจองค่ะ

อัตราค่าบริการ
19 – 20 มี.ค. 63

ท่านละ

าู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
พักเดี่ยวเพิม่

7,900.3,500.-

26 – 27 มิ.ย. 63

ท่านละ

าู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน

7,900.3,500.-

พักเดี่ยวเพิม่

ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน แอร์ เอเชีย ขาไป
ท่านละ 20 กก. ขากลับท่านละ 20 กก
8. ค่ า ไกด์ ท ้ อ งถิ่ น น าท่ า นท่ อ งเที่ ย วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
– การชดเชยอุ บ ตั ิ เหตุ ส่วนบุ ค คลกรณี เสี ยชี วิตสู ญเสี ย
อวัยวะสายตาหรื อทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง1,000,000
บาท
– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาไว้ )

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่ า โทรศัพ ท์ ส่ ว นตัว , ค่ า ซั ก รี ด , มิ นิ บ าร์ ใ นห้ อ ง, รวมถึ ง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่ มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(หาก
ท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขั บรถ และไกด์ ท่ านละ 1,500 บาทตลอดทริ ป
ต่ อ 1 ท่าน
3. ค่ าภาษีมู ลค่ า เพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็ จรั บเงินในนามบริ ษัท หรื อต้ องการใบกากับ
ภาษี)
4. ค่ า น้ าหนั ก กระเป๋ าสั ม ภาระ ที่ ห นั ก เกิ น สายการบิ น
กาหนด (ปกติ 20 กก.)
5. ค่ า วี ซ่ า ส าหรั บ พาสปอร์ ตต่ า งด้ า วในกรณี ที่ ไ ม่ ใ ช่
พาสปอร์ ตไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)
ใบประจ าตัว คนต่ า งด้า ว 3)ใบส าคัญถิ่ น ที่ อ ยู่ 4)ส าเนา
ทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ยื่ น วี ซ่ า ให้ ท่ า นโดยจ่ า ยค่ า บริ การต่ า งหาก (ส าหรั บ
หนังสื อเดิ นทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดิ นทางต้องทา
เรื่ องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลู กค้าต้อง
เป็ นผูช้ าระด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 3,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่ เหลื อชาระก่ อนเดิ นทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงิ นส่ วนที่ เหลื อตามเวลาที่ กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่ อของผู ้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิ น
ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้า

ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัด
จาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 20 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ ยวบิ น ราคาและรายการท่องเที่ ยว สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ น ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว
ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

