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➢ สกัการะ 3 มหาบชูาสถาน พระธาตอุนิทร์แขวน , เจดยี์ชเวดากอง , พระธาตุมเุตา 
➢ ขอพร นตัโบโบย ีหรอื พรเทพทนัใจ และ อะมาดอว์เมยีะ หรอื เทพกระซิบ” 
➢ พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว ณ เมอืงยา่งกุง้ / พกับนพระธาตอุนิทรแ์ขวน 1 คนื 
➢ พิเศษ นัง่กระเช้าไฟฟา้ ขึ้นสูพ่ระธาตอุินทร์แขวน / อสิระชอ้ปปิง้ตลาดสกอ๊ต 
➢ อิม่อรอ่ยกับบฟุเฟต่ ์2 มือ้  , สดุพเิศษกับ กุง้เผา ทา่นละ 1 ตัว ม ี2 มือ้ 
➢ ฟรีแมส , การด์แอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ และ Wi-Fi on Bus  

 
กรณลีกูคา้มซีือ้ตั๋วภายในประเทศ กรณุาสอบถามคอนเฟริม์ตารางการบินกบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 
กำหนดการเดนิทาง: กรกฎาคม - ตลุาคม 2565 
วันแรก   ดอนเมอืง - ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- พระธาตมุเุตา - พระราชวงับเุรงนอง – วดัไจค๊ะวาย -  พระธาตอุินทรแ์ขวน   
04.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ  เคาน์เตอร์  สายการบิน NOK AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอย

ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
06.30 น.     นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่  DD900 
07.15น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง ประเทศพม่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่พม่าจะช้า

กว่าประเทศไทย 30 นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค(BAGO) เมืองพะโคนั้นเป็นเมืองเล็กๆ 
ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงย่างกุ้ง ในอดีตนั้นพะโคเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมอญมาก่อนตั้งแต่ยุค
กษัตริย์บินยาอู  เมื่อประมาณ พ.ศ. 1908 จนกระทั่งเมืองหลวงของมอญแห่งนี้เริ่มหมดความสำคัญลงหลังจากย้ายเมือง
หลวงไปอยู่ที่อังวะ เมื่อปี พ.ศ. 2178 หงสาวดี หรือ พะโค 
หรืออ่านออกเสียงตามสำเนียงพม่าว่า หานตาวดี  (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมงจากเมืองย่างกุ้ง) จากนั้นนำ
ท่านไปสัการะ พระธาตมุเุตา หรือเจดีย์ชเวมอดอว์ เป็น 1 ใน 5 
มห าเจดี ย์ ส ำคัญ ขอ งประเทศ พ ม่ า  โด ยถื อ เป็ น เจ ดี ย์
คู่บ้านคู่ เมืองของหงสาวดี หรือเมืองพะโค มีความเก่าแก่
ยาวนานกว่า 1,000 ปี และเชื่อกันว่าภายในตัวเจดีย์ เป็นที่
ประดิษฐานของพระบรมสารริกธาตุในส่วนของพระเกศาและ
พระทนต์ ตั้งอยู่ในเมืองพะโค ประเทศพม่า จากนั้นนำท่านไป
เยี่ยมชม พระราชวังบุเรงนอง พระเจ้าบุเรงนองเป็นผู้สร้าง
เมืองหงสาวดีให้เจริญรุ่งเรือง โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวัง
บุเรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการ
ปกครองและใช้ออกว่าราชการ พระราชวังที่เคยสวยงามกับ
ถูกทิ้ งร้ าง  เพ ราะเมื่ อมาถึ งยุ คสมัยพ ระเจ้ านั นทบุ เรง 
พระราชวังบุเรงนองก็ถูกทำลายด้วยฝีมือของพวกยะไข่กับ
ตองอู ใน ปี พ.ศ. 2142 จึงทำให้พระราชวังแห่งนี้รกร้างลง
เป็นเวลาร่วม 3 ศตวรรษเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านไปใส่บาตร
ที ่วัดไจ้คะวาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งเผาคนละ 1 ตัว (1) 
 
 
 



 

  จากนัน้นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็น
ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อันดับสองของเมืองหงสาวดี รอง
จากพระมหาธาตุมุเตา และเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีความ
ยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ 
พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอำนาจ มีพุทธลักษณ ะ
งดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระ
พุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบ  าทเสมอกัน เล่า
ขานว่าเป็นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนก่อน
เสด็จดับขันธปรินิพพาน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดเล่า
ขานตำนานว่า มีพระราชาองค์หนึ่งไม่ศรัทธาพุทธศาสนา ทรงลุ่มหลงบูชายักษ์ตนหนึ่งขนาดปั้นรูปไว้กราบไหว้ วันหนึ่ง
ขณะที่พระราชาเสด็จประพาสป่าพร้อมพระโอรส และพระโอรสไปพบสาวบ้านกำลังอาบน้ำอยู่ในลำธารก็เกิดความหลงรัก 
ถึงกับพากลับเข้าวัง แต่สาวเจ้าอันเชิญพระพุทธรูปไปบูชาในวังด้วย ทำให้พระราชากริ้วมาก ถึงขั้นสั่งให้ทหารจับพระโอรส
และคนรักมัดรวมกันเพื่อจะประหาร แต่ชาวบ้านได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงก็ขอให้นางแคล้วคลาด ปรากฏว่า
เชือกขาดโดยพลัน ขณะที่รูปปั้นยักษ์แตกกระจาย พระราชาถึงกับทรงหันกลับมานับถือพุทธศาสนา และขอไถ่บาปด้วยการ
สร้างพะพุทธไสยาสน์เป็นเครื่องเตือนสติ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ คิ้มปูนแค้มป์ ซึ่งเป็นจุดสำหรับทำการเปลี่ยนเป็น
รถบรรทุกหกล้อเพื่อใช้ขึ้นบนพระธาตุอินแขวน นำท่าน
เปลี่ยนไปเป็น นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน จะ
ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์อีกแบบ
ของการขึ้นพระธาตุอินแขวน (หมายเหตุ ในกรณีที่กระเช้า
ปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯจะ
เปลี่ยนไปเปน็ขึน้รถบรรทกุแทนโดยสงวนสทิธิ์การคืนเงินทุก
กรณี) นำท่านเดินทางบนพระธาตุอินทร์แขวน บนยอดเขา
พวงลวง อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่น
ของ พระธาตุอินทร์แขวน คือ เป็น หินสีทอง ขนาดใหญ่สูง 
5.5 เมตร รูปร่างไม่ได้ผิดแปลกจากหินทั่วไป แต่อัศจรรย์ใจ
ตรงฐานที่ตั้ง อยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ ท้าทายแรง
ดึงดูดของโลก ทำท่าเหมือนจะหล่น แต่แท้จริงแล้วไม่ไหวเอน
สักนิด ช่างเหลือเชื่อ ถือเป็นการวางน้ำหนักที่สมดุล โดยมี
ธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรคพุทธตำนานเล่าว่า ฤๅษีติสสะ 
เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้า ที่ทรงมอบให้ไว้
เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ให้ประชาชนสักการะ เมื่อครั้งมาแสดงธรรมเทศนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ผู้ที่ได้รับมอบพระ
เกศาต่างก็นำไปบรรจุในสถูปเจดีย์ แต่ฤๅษีติสสะกลับซ่อนไว้ในมวยผม เมื่อเวลาล่วงเลย ถึงคราวที่ฤๅษีติสสะจะต้องละ
สังขาร  จึงตั้งใจไว้ว่าจะนำพระเกศาไปบรรจุไว้ในก้อนหินที่มีรูปร่างคล้าย “ศีรษะของเขา” ท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์) จึง
ช่วยแสวงหาก้อนหินดังกล่าวจากใต้มหาสมุทร และนำมาวางไว้บนภูเขาหิน 



 

 
 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ห้องอาหารที่พัก 
  ที่พัก  KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วนัสอง   พระธาตอุนิทร์แขวน – วดัเจดยีไ์จปุ๊่น – ยา่งกุง้ – ตลาดสกอ๊ต - เจดียโ์บตะทาวน ์-เทพทนัใจ  
  เทพกระซบิ– เจดยี์ชเวดากอง 
เช้าตรู่  ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย สำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรบนพระธาตุอินแขวนโดยจะมีร้านค้าจำหน่ายราคาอาหารเริ่มต้น

ชุดละ 3,000-10,000 จ๊าด สำหรับดอกไม้ธูปเทียนเริ่มต้นชุดละ 2,000 จ๊าด  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (2) 
  ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านเดินทางลงจากพระธาตุอินแขวน

โดยจะใช้รถรถบรรทุกหกล้อเพื่อมาที่ คิมปูนแค้มป์ จากนั้นนำ
ท่านชม วัด เจดีย์ ไจ๊ปุ่ น  หรือ  พระเจดีย์ ไจปุ่น( Kyaikpun 
Pagoda) นั้นมีอายุราว 500 กว่าปี เป็นพระพุทธรูปปางมาร
วิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์หันพระพักตร์ไปทุกทิศทาง เหตุผลที่
ต้องสร้างหันไปทุกทิศนั้นก็   เพราะแทนความหมายถึง
พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในภัทรกัปนั่นเองครับ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งเผาคนละ 
1 ตัว (3) 

  จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอย่างว่า 
ตลาดโบ-ยก อองซาน เป็นตลาดสำคัญของเมืองย่างกุ้ง โดย
ของขึ้นชื่อที่ตลาดแห่งนี้คือ “หยกพม่า” ซึ่งได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังถือเป็นตลาดที่มี
สินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ทั้งข้าวของเครื่องใช้ ของ
ฝากของที่ระลึก เสื้อผ้า ไปจนถึงอาหาร ตั้งอยู่ในเมืองย่างกุ้ง 
ประเทศพม่า จากนั้นนำท่านไป เจดีย์โบตะทาวน์ โบตะทาวน์
แปลว่า นายทหาร 1000 นาย เพราะว่าในอดีตพื้นที่แห่งนี้ เป็น
พื้นที่โล่ง และเป็นจุดสำหรับการขึ้นหรือลงเรือสำหรับผู้ที่มา
ค้าขายในเมืองย่างกุ้ง วันนึงมีพ่อค้าสองพี่น้องชาวเมียนมาร์
ได้พบพระพุทธเจ้าที่อินเดีย และได้ของสำคัญกลับมายังบ้าน



 

เกิด นั้นก็คือ "พระเกศาธาตุ" กษัตริย์ทราบข่าวว่าสองพี่น้องกำลังจะกลับมา เลยได้ทำพิธีสร้างเจดีย์นี้ขึ้นมา และให้มี
นายทหาร 1000 นาย ไปเตรียมรอต้อนรับและได้นำพระเกศาบรรจุในเจดีย์ และตั้งชื่อเจดีย์นี้ว่า เจดีย์โบตะทาวน์ ให้ท่านได้
ขอพร นัตโบโบยี หรือ พรเทพทันใจ และ อะมาดอว์เมียะ หรือ เทพกระซิบ” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากนั้นนำท่านสักการะ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เป็น
เจดีย์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า เป็นเจดีย์ที่มีความโดด
เด่นมากในย่างกุ้งซึ่งความหมายของชื่อเจดีย์นี้ คำว่า ชเว 
แปลว่า "ทองคำ" เเละ ชเวดากอง เเปลว่า "เจดีย์ทองแห่งเมือง
ดากอง" เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับเเรกในการเดินทางไป
พม่า คือต้องไปเยี่ยมชมสักการะเจดีย์ชเวดากอง โดยเจดีย์นี้
ถูกสร้างมาเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปี ชาวพม่าเชื่อว่า เป็น
สถานที่บรรจุพระเกศาธาตุจำนวน 8 เส้น ของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า และเครื่องอัฐบริขาร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน
อดีตอีก 3 พระองค์ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ HOT POT (Myanmar Shabushi) (4) 
  ที่พัก  ZEALAX HOTEL ระดับ 5 ดาว 
วันสาม    ยา่งกุง้ - สนามบนิ - ดอนเมอืง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (5) 

สมควรแกเ่วลา นำทา่นเดินทาง สูส่นามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตยิา่งกุง้ เตรยีมตัวเดินทางสูก่รงุเทพฯ 
08.05 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD901 
09.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง  โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….  
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้นีถ้อืเปน็เอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยืดถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องท่านเปน็สำคญั** 
อตัราคา่บรกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทัวรไ์ทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร 
ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีเ่ดนิทาง หอ้งเตยีงคู ่นอน 2 ท่าน 
เดก็มเีตียงพกั 3 ทา่น พกัเดีย่ว 

กรกฎาคม 2565 
วันที ่1-3 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.- 
วันที ่8-10 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.- 
วันที ่15-17 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.- 
วนัที ่22-24 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.- 
วันที ่29-31 กรกฎาคม 2565 15,899.- 3,000.- 

สงิหาคม 2565 
วันที ่5-7 สงิหาคม 2565 16,899.- 3,000.- 

วันที ่12-14 สงิหาคม 2565 17,899.- 3,000.- 
วันที ่19-21 สงิหาคม 2565 16,899.- 3,000.- 
วันที ่26-28 สงิหาคม 2565 16,899.- 3,000.- 

กนัยายน 2565 
วันที ่2-4 กนัยายน 2565 16,899.- 3,000.- 
วันที ่9-11 กนัยายน 2565 16,899.- 3,000.- 
วันที ่16-18 กนัยายน 2565 16,899.- 3,000.- 

วันที ่30 กนัยายน–2 ตลุาคม 65 16,899.- 3,000.- 
ตลุาคม 2565 

วันที ่7-10 ตลุาคม 2565 16,899.- 3,000.- 
วันที ่14-16 ตลุาคม 2565 16,899.- 3,000.- 
วันที ่21-23 ตลุาคม 2565 17,899.- 3,000.- 



 

 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร 
✓ ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก. 
✓ ค่าทีพ่ักตามระบุในรายการ ห้องละ 2  
✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีที่สายการบินมีการปรับ   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
✓ ประกันอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
✓ คา่วซีา่ประเทศเมยีนมาเปน็แบบ E-VISA  ใชเ้วลาในยืน่ 4-7 วันกอ่นการเดินทาง 

• รายละเอียดของวซีา่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามประกาศของประเทศเมยีนมา • 
✓ คา่ตรวจ ATK เมือ่เดนิทางถงึประเทศพมา่ 
✓ คา่ประกัน Myanmar Insurance รวมแค ่อาย ุ1-60 ป ีเท่านัน้ ถา้อายเุกิน 60 ป ีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดงันี ้

- อาย ุ61-75 ป ีมคีา่ใชจ้่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน 
- อาย ุ75 ป ีขึ้นไป มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 1,800 บาท / ท่าน  

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก ) 
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึน้อยู่กับอัตรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%   
 คา่ทิปไกด์ทอ้งถิน่และคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
 คา่ประกัน Myanmar Insurance ถา้อายุเกนิ 60 ป ีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เติมดงันี ้

- อาย ุ61-75 ป ีมคีา่ใชจ้่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน 
- อาย ุ75 ป ีขึ้นไป มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 1,800 บาท / ท่าน  

 
เงือ่นไขในการจอง 

• ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันก่อนการ
เดินทาง 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  ต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่
ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
 
 



 

เอกสารที่ใช้ในการทำ E-VISA ท่องเที่ยวของประเทศพม่า ใช้เวลาประมาณ 4-7 วนั ก่อนเดินทาง 
➢ ต้องสแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจนเท่านั้น และวันหมดอายุของหนังสือเดินทางต้องมีเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
➢ รูปถ่าย : รูปสี ขนาด(4.6ซม. x 3.8ซม.) ไม่เกิน 3 เดอืน พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้าตรง  
➢ เอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส 2 เข็ม ขึ้นไป (e-vaccine) 
➢ เอกสารประกันการเดินทางจากบริษัทประกันของประเทศเมียนมา (รวมในคา่ทวัร์แลว้) 

การพจิารณา E-VISA ขึน้อยูก่บัทางสถานทตูประเทศพมา่ ในกรณวีซี่าของทา่นไม่ผา่นการพจิารณาจากประเทศเมยีนมาทางบรษิัทฯจำเปน็
จะตอ้งยดึเงนิ 3,600 บาท 

หมายเหต ุ 
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า 
➢ ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าทา่นสละสิทธิ์

การเดินทาง และไมต่ิดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น 
➢ ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง 

การยกเลกิ 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินมัดจำ 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ 
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทา
จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็น
กรณีไป  
3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่ เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล
ดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณดีงัต่อไปนี ้

 หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       
 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้
ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงิน
ได้ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได ้

 



 

 
 

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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