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� สักการะ � มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทรแ์ขวน , เจดียช์เวดากอง , พระธาตุมุเตา 
� ขอพร นัตโบโบยี หรือ พรเทพทันใจ และ อะมาดอวเ์มียะ หรือ เทพกระซิบ” 
� พักโรงแรมระดับ ( ดาว ณ เมืองย่างกุง้ / พักบนพระธาตุอินทรแ์ขวน - คืน 
� พิเศษ นั 1งกระเชา้ไฟฟ้า ขึ5 นสู่พระธาตุอินทรแ์ขวน / อิสระชอ้ปปิ5 งตลาดสก๊อต 
� อิ1มอร่อยกับบุฟเฟ่ต ์2 มื5 อ  , สุดพิเศษกับ กุง้เผา ท่านละ - ตัว มี : มื5 อ 
� ฟรีแมส , การด์แอลกอฮอล ์ท่านละ - ชุด และ Wi-Fi on Bus  

 

กรณีลูกคา้มีซื5 อตั Eวภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิรม์ตารางการบินกับทางเจา้หน้าที1อีกครั5ง 

กาํหนดการเดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม :(J( 
วันแรก   ดอนเมือง - ย่างกุง้ - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง – วัดไจค๊ะวาย -  พระธาตุ

อินทรแ์ขวน   
04.00 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร ์ สายการบิน NOK 

AIR โดยมีเจา้หน้าที1คอยให้การต้อนรับและอาํนวย
ความสะดวกในการเช็คอิน 

VJ.�V น.     นําท่านออกเดินทางสู่  เมืองย่างกุ ้ง ประเทศพม่า 
โดยเที1ยวบินที1  DD900 

07.15น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ ้ง ประเทศ
พม่า นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลา
ท้องถิ1นที1พม่าจะช้ากว่าประเทศไทย �V นาที) 
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะ
โค(BAGO) เมืองพะโคนั�นเป็นเมืองเล็กๆ ตั�งอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงย่างกุ้ง ในอดีตนั�นพะโค
เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมอญมาก่อนตั�งแต่
ยุค ก ษัต ริย์ บินยาอู   เมื1 อประม าณ  พ .ศ . 1908 
จน กระทั 1ง เมื อ งห ลวงของมอญ แห่ ง นี� เ ริ1ม หม ด
ความสําคัญลงหลังจากย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที1อังวะ 
เมื1อปี พ.ศ. 2178 หงสาวดี หรือ พะโค หรืออ่านออก
เสียงตามสําเนียงพม่าว่า หานตาวดี (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ -.�V ชั 1วโมงจากเมืองย่างกุง้) จากนั�นนํา
ท่านไปสัการะ พระธาตุมุเตา หรือเจดียช์เวมอดอว ์เป็น 1 ใน 5 มหาเจดีย์สําคัญของประเทศพม่า โดย
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ถือเป็นเจดีย์คู่บา้นคู่เมืองของหงสาวดี หรือเมืองพะโค มีความเก่าแก่ยาวนานกว่า 1,000 ปี และเชื1อกันว่า
ภายในตัวเจดีย์เป็นที1ประดิษฐานของพระบรมสารริกธาตุในส่วนของพระเกศาและพระทนต์ ตั�งอยู่ในเมือง
พะโค ประเทศพม่า จากนั�นนําท่านไปเยี1ยมชม พระราชวังบุเรงนอง พระเจา้บุเรงนองเป็นผูส้ร้างเมืองหง
สาวดีใหเ้จริญรุ่งเรือง โดยพระองค์ไดส้รา้งพระราชวังบุเรงนองขึ� นในปี พ.ศ. 2109 เพื1อใชเ้ป็นศูนย์กลาง
ทางการปกครองและใชอ้อกว่าราชการ พระราชวังที1เคยสวยงามกับถูกทิ� งรา้ง เพราะเมื1อมาถึงยุคสมัยพระ
เจา้นันทบุเรง พระราชวังบุเรงนองก็ถูกทําลายด้วยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอู ใน ปี พ.ศ. 2142 จึงทําให้
พระราชวังแห่งนี� รกรา้งลงเป็นเวลาร่วม 3 ศตวรรษเลยทีเดียว จากนั�นนําท่านไปใส่บาตรที1 วัดไจค้ะวาย 

เที1ยง  รับประทานอาหารเที1ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุง้เผาคนละ - ตัว (-) 
  จากนั�นนําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตา

เลียว เป็นปูชนียสถานศักดิCสิทธิCอันดับสองของเมือง
หงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และเป็นพระ
พุทธไสยาสน์ที1มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต 
สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ พ.ศ.1537 ในสมัย
มอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวาง
พระบาทเหลื1อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์
ของไทยที1นิยมวางพระบ  าทเสมอกัน เล่าขานว่า
เป็นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนก่อน
เสด็ จดับขันธปรินิพพาน  ด้านห ลังพระองค์ มี
ภาพวาดเล่าขานตํานานว่า มีพระราชาองค์หนึ1งไม่
ศรัทธาพุทธศาสนา ทรงลุ่มหลงบูชายักษ์ตนหนึ1 ง
ขนาดปั� นรูปไว้กราบไหว ้วันหนึ1งขณะที1พระราชา
เสด็จประพาสป่าพร้อมพระโอรส และพระโอรสไป
พบสาวบา้นกําลังอาบนํ�าอยู่ในลําธารก็เกิดความหลงรัก ถึงกับพากลับเขา้วัง แต่สาวเจา้อันเชิญพระพุทธรูป
ไปบูชาในวังดว้ย ทําใหพ้ระราชากริ� วมาก ถึงขั�นสั 1งใหท้หารจับพระโอรสและคนรักมัดรวมกันเพื1อจะประหาร 
แต่ชาวบ้านไดต้ั�งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงก็ขอใหน้างแคลว้คลาด ปรากฏว่าเชือกขาดโดยพลัน 
ขณะที1รูปปั� นยักษ์แตกกระจาย พระราชาถึงกับทรงหันกลับมานับถือพุทธศาสนา และขอไถ่บาปดว้ยการ
สรา้งพะพุทธไสยาสน์เป็นเครื1องเตือนสติ จากนั�นนําท่านเดินทางเข้าสู่ คิ5 มปูนแคม้ป์ ซึ1งเป็นจุดสําหรับทํา
การเปลี1ยนเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื1อใชข้ึ� นบนพระธาตุอินแขวน นําท่านเปลี1ยนไปเป็น นั 1งกระเชา้ไฟฟ้า ขึ5 น
สู่พระธาตุอินทรแ์ขวน จะใชเ้วลาประมาณ -V นาที ให้ท่านไดช้มวิวทิวทัศน์อีกแบบของการขึ5 นพระ
ธาตุอินแขวน (หมายเหตุ ในกรณีที1กระเชา้ปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยที1ไม่สามารถขึ5 นได้ ทางบริษัทฯจะ
เปลี1ยนไปเป็นขึ5 นรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธ̀ิการคืนเงินทุกกรณี) นําท่านเดินทางบนพระธาตุอินทร์
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แขวน บนยอดเขาพวงลวง อยู่เหนือระดับนํ�าทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของ พระธาตุอินทร์แขวน คือ 
เป็น หินสีทอง ขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร รูปร่างไม่ไดผ้ิดแปลกจากหินทั 1วไป แต่อัศจรรย์ใจตรงฐานที1ตั�ง อยู่
บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ1นเหม่ ทา้ทายแรงดึงดูดของโลก ทําท่าเหมือนจะหล่น แต่แทจ้ริงแลว้ไม่ไหวเอนสัก
นิด ช่างเหลือเชื1อ ถือเป็นการวางนํ�าหนักที1สมดุล โดยมีธรรมชาติเป็นผูส้รา้งสรรคพุทธตํานานเล่าว่า ฤๅษี
ติสสะ เป็นผู ้หนึ1งที1ได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้า ที1ทรงมอบให้ไว้เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ให้
ประชาชนสักการะ เมื1อครั�งมาแสดงธรรมเทศนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ผูท้ี1ไดรั้บมอบพระเกศาต่างก็นําไป
บรรจุในสถูปเจดีย์ แต่ฤๅษีติสสะกลับซ่อนไวใ้นมวยผม เมื1อเวลาล่วงเลย ถึงคราวที1ฤๅษีติสสะจะต้องละ
สังขาร  จึงตั�งใจไวว้่าจะนําพระเกศาไปบรรจุไวใ้นกอ้นหินที1มีรูปร่างคลา้ย “ศีรษะของเขา” ทา้วสักกเทวราช 
(พระอินทร์) จึงช่วยแสวงหากอ้นหินดังกล่าวจากใตม้หาสมุทร และนํามาวางไวบ้นภูเขาหิน 

 
คํ 1า  รับประทานอาหารคํ 1า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ตห์อ้งอาหารที1พัก 

  ที1พัก  KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันสอง   พระธาตุอินทรแ์ขวน – วัดเจดียไ์จปุ่๊น – ย่างกุง้ – ตลาดสก๊อต - เจดยีโ์บตะทาวน์ -เทพทันใจ  
  เทพกระซิบ– เจดียช์เวดากอง 
เชา้ตรู่  ใหท่้านไดอิ้สระตามอัธยาศัย สาํหรับผูที้1ตอ้งการใส่บาตรบนพระธาตุอินแขวนโดยจะมีรา้นคา้จาํหน่าย

ราคาอาหารเริ1มตน้ชุดละ �,VVV--V,VVV จา๊ด สาํหรับดอกไมธู้ปเทียนเริ1มตน้ชุดละ :,VVV จา๊ด  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที1 โรงแรม (2) 
  ได้เวลาอันเหมาะสม นําท่านเดินทางลงจากพระ

ธาตุอินแขวนโดยจะใช้รถรถบรรทุกหกล้อเพื1อมาที1 
คิมปูนแคม้ป์ จากนั�นนําท่านชม วัดเจดีย์ไจปุ่๊น หรือ 
พระเจดีย์ไจปุ่น(Kyaikpun Pagoda) นั� นมีอายุราว 
NOO กว่าปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ P 
องค์หันพระพักตร์ไปทุกทิศทาง เหตุผลที1ตอ้งสรา้งหัน
ไปทุกทิศนั�นก็  เพราะแทนความหมายถึงพระพุทธเจ้า
ทั�งสี1พระองค์ในภัทรกัปนั1นเองครับ  

เที1ยง  รับประทานอาหารเที1ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุง้เผาคนละ - ตัว (3) 
  จากนั�นนําท่านไปช้อปปิ� ง ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีก

อย่างว่า ตลาดโบ-ยก อองซาน เป็นตลาดสําคัญของ
เมืองย่างกุ้ง โดยของขึ� นชื1อที1ตลาดแห่งนี� คือ “หยก
พม่า” ซึ1งได้รับความนิยมจากนักท่องเที1ยวเป็นอย่าง
มาก นอกจากนี� ยังถือเป็นตลาดที1มีสินคา้หลากหลาย
ชนิดให้เลือกซื� อ ทั�งข ้าวของเครื1องใช้ ของฝากของที1
ระลึก เสื� อผ้า ไปจนถึงอาหาร ตั� งอยู่ในเมืองย่างกุ้ง 
ประเทศพม่า จากนั�นนําท่านไป เจดียโ์บตะทาวน์ โบ
ตะทาวน์แปลว่า นายทหาร 1000 นาย เพราะว่าใน
อดีตพื� นที1แห่งนี�  เป็นพื� นที1โล่ง และเป็นจุดสําหรับการ
ขึ� นหรือลงเรือสําหรับผู ้ที1มาค้าขายในเมืองย่างกุ้ง 
วัน นึ ง มี พ่ อค้ าสอง พี1 น้ อ งชาว เมี ยน ม า ร์ได้พ บ
พระพุทธเจา้ที1อินเดีย และไดข้องสําคัญกลับมายังบา้น
เกิด นั�นก็คือ "พระเกศาธาตุ" กษัตริย์ทราบข่าวว่าสอง
พี1น้องกําลังจะกลับมา เลยได้ทําพิธีสร้างเจดีย์นี� ขึ� นมา 
และให้มีนายทหาร 1000 นาย ไปเตรียมรอตอ้นรับและไดน้ําพระเกศาบรรจุในเจดีย์ และตั�งชื1อเจดีย์นี� ว่า 
เจดีย์โบตะทาวน์ ใหท้่านไดข้อพร นัตโบโบยี หรือ พรเทพทันใจ และ อะมาดอวเ์มียะ หรือ เทพกระซิบ” 
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จากนั�นนําท่านสักการะ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดา
กอง เป็นเจดีย์ที1อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า เป็น
เจดีย์ที1มีความโดดเด่นมากในย่างกุ้งซึ1งความหมาย
ของชื1อเจดีย์นี�  คําว่า ชเว แปลว่า "ทองคํา" เเละ ชเวดา
กอง เเปลว่า "เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง" เป็นสถานที1
ท่องเที1ยวอันดับเเรกในการเดินทางไปพม่า คือตอ้งไป
เยี1ยมชมสักการะเจดีย์ชเวดากอง โดยเจดีย์นี� ถูกสรา้ง
มาเก่าแก่ยาวนานกว่า S,NOO ปี ชาวพม่าเชื1อว่า เป็น
สถานที1บรรจุพระเกศาธาตุจํานวน T เส้น ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ และเครื1องอัฐบริขาร ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ในอดีตอีก U พระองค์ 

คํ 1า  รับประทานอาหารคํ 1า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต ์HOT POT (Myanmar Shabushi) (4) 

  ที1พัก  ZEALAX HOTEL ระดับ ( ดาว 
วันสาม    ย่างกุง้ - สนามบิน - ดอนเมือง 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที1 โรงแรม (5) 

สมควรแกเ่วลา นาํท่านเดินทาง สู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุง้ เตรยีมตัวเดินทางสูก่รุงเทพฯ 
Vv.V( น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK AIR เที1ยวบินที1 DD901 
Vw.(V น. ถึงสนามบินดอนเมือง  โดยสวัสดีภาพดว้ยความประทับใจ ….  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
รายการท่องเที1ยวนี5 อาจเปลี1ยนแปลงหรือสลับกันไดต้ามความเหมาะสม  

ทั5งนี5 ถือเป็นเอกสิทธ̀ิของผูจ้ัดโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ** 
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อตัราค่าบริการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที1เดินทาง หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงพัก � ท่าน พักเดี1ยว 

กรกฎาคม :(J( 
วันที1 --� กรกฎาคม :(J( 15,899.- 3,000.- 

วันที1 v--V กรกฎาคม :(J( 15,899.- 3,000.- 
วันที1 -(--{ กรกฎาคม :(J( 15,899.- 3,000.- 
วันที1 ::-:| กรกฎาคม :(J( 15,899.- 3,000.- 
วันที1 :w-�- กรกฎาคม :(J( 15,899.- 3,000.- 

สิงหาคม :(J( 

วันที1 (-{ สิงหาคม :(J( 16,899.- 3,000.- 

วันที1 -:--| สิงหาคม :(J( 17,899.- 3,000.- 

วันที1 -w-:- สิงหาคม :(J( 16,899.- 3,000.- 

วันที1 :J-:v สิงหาคม :(J( 16,899.- 3,000.- 

กันยายน :(J( 

วันที1 :-| กันยายน :(J( 16,899.- 3,000.- 

วันที1 w--- กันยายน :(J( 16,899.- 3,000.- 
วันที1 -J--v กันยายน :(J( 16,899.- 3,000.- 

วันที1 �V กันยายน–: ตุลาคม J( 16,899.- 3,000.- 
ตุลาคม :(J( 

วันที1 {--V ตุลาคม :(J( 16,899.- 3,000.- 
วันที1 -|--J ตุลาคม :(J( 16,899.- 3,000.- 
วันที1 :--:� ตุลาคม :(J( 17,899.- 3,000.- 
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ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ1นและคนขับรถ ท่านละ 1,VVV บาทตลอดการเดินทาง 

หัวหนา้ทัวรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเดก็อายไุม่ถึง : ขวบ = Infant 3,500 บาท 
อัตราค่าบริการรวม 

� ค่าตั Xวเครื1องบินไป-กลับเสน้ทางตามรายการระบุชั�นทัศนาจร 
� ค่าสัมภาระนํ�าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ� นเครื1อง Zกก. 
� ค่าที1พักตามระบุในรายการ หอ้งละ 2  
� ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํ�ามันเชื� อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ1มในกรณีที1สายการบินมีการปรับ   

    ค่าธรรมเนียมเพิ1ม ก่อนการเดินทาง 
� ค่าอาหารตามรายการระบุ 
� ค่ารถรับ-ส่งนําเที1ยวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานที1ตามรายการระบุ 
� หัวหน้าทัวร์ที1ชํานาญเสน้ทางนําท่านทอ่งเที1ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
� ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื1อนไขตามกรมธรรม์) 
� ค่าวีซ่าประเทศเมียนมาเป็นแบบ E-VISA  ใชเ้วลาในยื1น |-7 วันก่อนการเดินทาง 

• รายละเอียดของวีซ่าอาจจะมีการเปลี1ยนแปลงไดต้ามประกาศของประเทศเมียนมา • 
� ค่าตรวจ ATK เมื1อเดินทางถึงประเทศพม่า 
� ค่าประกัน Myanmar Insurance รวมแค่ อายุ --JV ปี เท่านั5น ถา้อายุเกิน JV ปี มีค่าใชจ้่ายเพิ1มเติมดังนี5  

- อายุ J--{( ปี มีค่าใชจ้่ายเพิ1ม -,VVV บาท / ท่าน 
- อายุ {( ปี ขึ5 นไป มีค่าใชจ้่ายเพิ1ม -,vVV บาท / ท่าน  

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในหอ้งพัก , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื1องดื1มที1สั 1งเพิ1มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั 1งเพิ1ม กรุณาจ่ายเพิ1มเองต่างหาก ) 
� ค่าสัมภาระที1หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ NOO บาท ขึ� นอยู่กับอัตรา 

    แลกเปลี1ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
� ภาษีมูลค่าเพิ1ม 7% และภาษีหัก ณ ที1จ่าย  3%   
� ค่าทิปไกดท์อ้งถิ1นและคนขับรถ ท่านละ -,VVV บาทตลอดการเดินทาง 
� ค่าประกัน Myanmar Insurance ถา้อายุเกิน JV ปี มีค่าใชจ้่ายเพิ1มเติมดังนี5  

- อายุ J--{( ปี มีค่าใชจ้่ายเพิ1ม -,VVV บาท / ท่าน 
- อายุ {( ปี ขึ5 นไป มีค่าใชจ้่ายเพิ1ม -,vVV บาท / ท่าน  
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เงื1อนไขในการจอง 

• ชําระมัดจําในวันที1จองที1นั1งละ N,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) ส่วนที1เหลือชําระทั�งหมดอย่างน้อย 
SN วันก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที1เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที1ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  
ต่างประเทศ รวมถึงเที1ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิC ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั�ง
เต็มจํานวนหรือบางส่วน ในกรณีที1ท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลื1อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ� น 

 
เอกสารที1ใชใ้นการทาํ E-VISA ท่องเที1ยวของประเทศพม่า ใชเ้วลาประมาณ |-{ วัน ก่อนเดินทาง 

� ตอ้งสแกนหน้าพาสปอร์ตสีที1ชัดเจนเท่านั�น และวันหมดอายขุองหนงัสือเดินทางตอ้งมีเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ� นไป 
� รูปถ่าย : รูปสี ขนาด(P.jซม. x U.Tซม.) ไม่เกิน U เดือน พื� นหลังสีขาวเท่านั�น k รูป หน้าตรง  
� เอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส 2 เข็ม ขึ� นไป (e-vaccine) 
� เอกสารประกันการเดินทางจากบริษัทประกันของประเทศเมียนมา (รวมในค่าทัวรแ์ลว้) 

การพิจารณา E-VISA ขึ5 นอยู่กับทางสถานทูตประเทศพม่า ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่าน
การพิจารณาจากประเทศเมียนมาทางบริษัทฯจาํเป็นจะตอ้งยึดเงิน �,JVV บาท 

หมายเหตุ  
� เที1ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 
� ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานที1นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า k ชม.ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่า

ท่านสละสิทธิCการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั�งสิ� น 
� ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดนิทางไม่ถึง kO ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถา้ kN ท่านขึ� น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง 

การยกเลิก 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื1อไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกใหกั้บเจา้หน้าที1ฝ่ายขาย  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ� นไป  คืนเงินทั�งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ� นไป ยึดเงินมัดจํา 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน  เก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที1เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที1ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที1จองได ้การ
ยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที1ฝ่ายขายทั�งนี� บริษัทฯขอสงวนสิทธิC
พิจารณาในการคืนเงินใหกั้บลูกคา้เป็นกรณีไป  
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3. ในกรณีที1เจา้หน้าที1ตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึ1งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
บริษัทขอสงวนสิทธิCไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ� น 
4. ในกรณีกรุ๊ปที1เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจํา หรือ ซื� อขายแบบมีเงื1อนไขกับ
สายการบิน รวมถึงเที1ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เที1ยวบินพิเศษที1เพิ1มเขา้มา
ช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิCไม่คืนเงินค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั�งหมด 

 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั5งสิ5 นในกรณีดังต่อไปนี5  

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ 
หรือกรณีที1ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าที1ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจา้หน้าที1กรมแรงงานทั�งจาก
ไทยและต่างประเทศ  ซึ1งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       
 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที1ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื� อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที1เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที1ยวเอง 
 ตั Xวเครื1องบินเป็นตั Xวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื1อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได ้
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได ้


