
 

BHT9190110 HASHTAG อิ�มบุญ พม่า BY FD  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

·เที�ยวบนิตรง กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ โดยสายการบนิ  Air Asia (FD)   
ไฟลท์สวย (บนิเชา้ ถงึพมา่ 08.15 น.  ขากลบัออกจากพมา่ 21.40 น. มเีวลาเที�ยวแบบเต็มๆ) 

·พกัโรงแรมระดบั 5 ดาวพรอ้มอาหารเชา้ 

·นมสัการเจดยีช์เวมอดอวพ์ระมหาเจดยีช์เวดากองเจดยีโ์บตาทาวน ์ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว
พระราชวงับเุรงนอง 

·ขอพรพระเทพทนัใจ เทพกระซบิ 

·ชอ้ปปิ@ งสนิคา้พื@นเมอืงตลาดสกอ๊ต 

·เมนพูเิศษ !  เป็ดปกักิ�ง + สลดักุง้มงักร , กุง้แมนํ่ @าเผา 

วันที� รายละเอียดท่องเที�ยว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง –พระเจดยีช์เวมอดอว(์พระธาตมุเุตา) – พระราชวงับเุรงนอง – พระพทุธ
ไสยาสนช์เวตาเลยีว – เจดยีช์เวดากอง 

2  เจดยีโ์บตาทาวน ์ – พระเทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี– ตลาดสกอ๊ต  

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็(เสริมเตยีง) เดก็(ไม่เสริมเตยีง) ทารก พักเดี�ยว 

30 Apr - 01 May 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

14 - 15 May 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

11 - 12 Jun 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

16 - 17 Jul 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

17 - 18 Sep 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

08 - 09 Oct 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

22 - 23 Oct 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

29 - 30 Oct 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที� 1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง –พระเจดยีช์เวมอดอว(์พระธาตมุเุตา) – พระราชวงับเุรงนอง – 
พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว – เจดยีช์เวดากอง 

05.00  พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชั �น 2 เคาทเ์ตอร ์1-2 สายการบนิแอร์
เอเชยี  ประต ู2-3 

โดยสายการบนิ  Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ที�อํานวยความสะดวกแกท่กุทา่น 
07.30  ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่  โดยสายการบนิ  Air Asia (FD) เที�ยวบนิที� FD251 

08.15  เดนิทางถงึสนามบนิเม็งกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ (เวลาพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี 
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้ เมอืง และดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ย และรับกระเป๋า  

   

  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค (Bago) ซึ�งในอดตีเป็นเมอืงหลวงที�เกา่แกท่ี�สดุของ
เมอืงมอญโบราณที�ยิ�งใหญ ่และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่า่งจากเมอืงยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 
กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวดเีพื�อสกัการะ พระเจดยี์



 

ชเวมอดอว ์เจดยีน์ี�เป็นสญัลกัษณแ์หง่ความรุง่โรจนแ์หง่หงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 สิ�งศกัดิDสทิธิD
ของพมา่ คนไทยนยิมเรยีกวา่ “พระธาตมุเุตา”ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึ�งครั �งกอ่น
เป็นสถานที�ประกอบพธิศีกัดิDสทิธิD กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล ไมว่า่จะเป็น
กษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทั �งพระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมื�อครั �งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระ
นางสพุรรณกลัยา ทรงประทบัอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี� ยงัเคยผา่นการ
พังทลายจากแผน่ดนิไหวครั �งใหญม่าแลว้ถงึ 4 ครั �ง ทําใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน์ี�หักพังลงมา แตด่ว้ย
ความศรัทธาที�ชาวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคน์ี� จงึไดทํ้าการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ึ�นมาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 
ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอนแรกที�สรา้งสงู 70 ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ี�สงูที�สดุในพมา่ 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (1)  (พเิศษ  เมนูกุง้แมนํ่�าเผา ทา่นละ 1 ตวั) 

นําทา่นชม พระราชวงับเุรงนอง และ บลัลงักผ์ึ�ง (Kanbawza Thardi Palace) ซึ�งเพิ�งเริ�มขดุคน้และ
บรูณปฏสิงัขรณ์เมื�อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที�ยงัหลงเหลอือยู ่ทําใหส้นันษิฐานไดว้า่
โบราณสถานแหง่นี�เป็นที�ประทบัของ พระเจา้บเุรงนอง ทา่นผูท้ี�ไดรั้บคําสรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิทศิ 
และเป็นที�ประทบัของ พระนางสพุรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั �งตอ้งตกเป็นเชลยศกึ 
เมื�อตอ้งเสยีกรงุศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แตปั่จจบุนั พระราชวงัแหง่นี�ไดเ้หลอืเพยีงแตร่อ่งรอยทาง
ประวตัศิาสตร ์และถกูสรา้งจําลองพระราชวงัและตําหนักตา่งๆ ขึ�นมาใหมโ่ดยอา้งองิจาก
พงศาวดาร  นําทา่นเดนิทางไปนมัสการสกัการะ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นที�เคารพนับถอื
ของชาวพมา่ มคีวามยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึ�นโดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัย
มอญเรอืงอํานาจ มพีทุธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื�อมพระบาท ตา่งจากพระพทุธ
ไสยาสนข์องไทยที�นยิมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคม์ภีาพวาดที�สวยงาม เมื�อครั �งกอ่นพระ
พธุรปูองคน์ี�ถกูปลอ่ยใหท้รดุโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิทา่มกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมื�อ
องักฤษสรา้งทางรถไฟสายพมา่ จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี� จากนั�นในปี พ.ศ. 2491 หลงัพมา่ไดรั้บเอก
ราชก็มกีารบรูณปฏสิงัขรณใ์หม ่โดยทาสแีละปิดทองใหม ่จนกลายเป็นพระพทุธรปูที�สวยงามใน
ปัจจบุนั  จากนั�นนําทา่นชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดยี์
ทองคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ 
ชื�อเดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ี�ใหญท่ี�สดุในพมา่ สถานที�แหง่นี�ม ีลานอธฐิาน จดุที�บเุรงนองมา
ขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ 
ลานอธษิฐานเพื�อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี�รอบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจําวนัเกดิ
ประดษิฐานทั �งแปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ�าพระประจําวนัเกดิตน จะเป็นสริิ
มงคลแกช่วีติ พระเจดยีน์ี�ไดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ย
แผน่ทองคําทั �งหมดนํ�าหนักยี�สบิสามตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวน
แปดเสน้และเครื�องอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทั �งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชร
พลอยและอญัมณีตา่งๆ จํานวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญป่ระดบัอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้ม
ความงามของวหิารสี�ทศิ ซึ�งทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชั �นๆงานศลิปะ
และสถาปัตยกรรมทกุชิ�นที�รวมกนัขึ�นเป็นสว่นหนึ�งของพทุธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลงัความ
เป็นมาทั �งสิ�น ชมระฆงัใบใหญท่ี�องักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลดัตกแมนํ่�ายา่งกุง้เสยีกอ่นองักฤษ
กูเ้ทา่ไหรก็่ไมข่ึ�นภายหลงัชาวพมา่ ชว่ยกนักูข้ ึ�นมาแขวนไวท้ี�เดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความ
สามัคคซีึ�งชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆงัศกัดิDสทิธิD ใหต้รีะฆงั 3 ครั �งแลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั�งตอ้งการ
ชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สี
เหลอืง, สนํี�าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้  

  
คํ�า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   (2) 

  
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก SEDONA HOTEL   หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วันที� 2 เจดยีโ์บตาทาวน ์ – พระเทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี– ตลาดส
กอ๊ต  



 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้  ที�หอ้งอาหารของโรงแรม      (3) 

   

จากนั�นนําทา่นชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพื�อบรรจพุระบรมธาตทุี�พระสงฆอ์นิเดยี 8 
รปู ไดนํ้ามาเมื�อ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์หง่นี�ถกูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองค ์จงึ
พบโกศทองคําบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพทุธรปูทองเงนิสํารดิ 700 
องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาลแีละตวัหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายใน
เจดยีท์ี�ประดบัดว้ยกระเบื�องสสีนังดงาม และมมีมุสําหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์ จากนั�น
นําทา่นขอพร นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิDสทิธิDของชาวพมา่และชาวไทยวธิกีาร
สกัการะรปูปั�นเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี เพื�อขอสิ�งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้
โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ื�นๆมาสกัการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนั�นก็ใหเ้อาเงนิ
จะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจา๊ด ก็ได ้(แตแ่นะนําใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไป
ใสม่อืของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั�นก็เอา
หนา้ผากไปแตะกบันิ�วชี�ของนัตโบโบย ีแคน่ี�ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาที�ขอไว ้จากนั�นนําทา่น
ขา้มฝั�งไปอกีฟากหนึ�งของถนนเพื�อสกัการะ เทพกระซบิ ซึ�งมนีามวา่ “อะมาดอวเ์มีdยะ” ตามตํานาน
กลา่ววา่นางเป็นธดิาของพญานาคที�เกดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อมกนิ
เนื�อสตัวจ์นเมื�อสิ�นชวีติไปกลายเป็นนัต ซึ�งชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึ�งการขอพรเทพ
กระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอื�นไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ี�กนัมากเชน่กนั การ
บชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยนํ�านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (4)    (พเิศษ  เมนูเป็นปักกิ�ง + สลดักุง้มังกร)   

นําทกุทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน นมัสการพระพทุธรปูนอนที�มี
ความยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึ�งเป็นพระที�มคีวามพระที�มคีวามสวยที�สดุมขีนตาที�งดงาม พระบาทมี
ภาพมงคล 108 ประการ  จากนั�นนําทา่นเที�ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรอื 
ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้งขึ�นโดยชาวสกอ๊ตในสมัยที�ยงัเป็น
อาณานคิมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลายหลงั สนิคา้ที�จําหน่ายในตลาดแหง่นี�มี
หลากหลายชนดิ เชน่ เครื�องเงนิ ที�มศีลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญั
มณี หยก ผา้ทอ เสื�อผา้สําเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซื�อสิ�นคา้หรอือญัมณีที�มรีาคาสงูควรขอ
ใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครั �ง เนื�องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ)  หมายเหต ุ: ตลาดสกอ๊ตจะ
ปิดทกุวนัจนัทน ์

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ถงึสนามบนิเม็งกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ 

              
21.40  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที�  FD258 

23.30  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,               สาย
การบนิ, การจราจร และวนัหยดุชว่งเทศกาล เป็นตน้  ทั �งนี�จะขึ�นอยูก่บัลกูคา้เป็นสําคญั *** 



 

หมายเหต ุ              

สายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารล็อกที�นั�งและ Hot Seat บรกิารสําหรับลกูคา้ที�มคีวามประสงคต์อ้งการนั�งแถวหนา้และนั�ง
ตดิกนัหรอืเลอืกที�นั�งได ้เนื�องจากตัoวเครื�องบนิของคณะเป็นตัoวกรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถล็อกที�นั�งได ้ที�นั�งอาจจะ

ไมไ่ดนั้�งตดิกนัในคณะ ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขสายการบนิ  

* ในกรณีตอ้งการล็อกที�นั�งไปกลบัคา่ใชจ้า่ยในการล็อกที�นั�งไปกลบั 200 บาท/ทา่น/เที�ยว 

* ตอ้งการล็อคที�นั�งแถวหนา้ Hot Seat 

- แถวที� 1    คา่บรกิารล็อกที�นั�ง ขาละ 500 บาท/เที�ยว/ทา่น ไปกลบั 1,000 บาท/ทา่น 

- แถวที� 2-5  คา่บรกิารล็อกที�นั�ง ขาละ 400 บาท/เที�ยว/ทา่น ไปกลบั 800 บาท/ทา่น 

- แถวที� 6-8  คา่บรกิารล็อกที�นั�ง ขาละ 200 บาท/เที�ยว/ทา่น ไปกลบั 400 บาท/ทา่น 

** กรณุาแจง้พนกังานขายทกุคร ั@งกอ่นทาํการจองคะ่ 

ราคาทวัรร์วม 
1.คา่ตัoวเครื�องบนิไป–กลบัตามเสน้ทางที�ระบใุนรายการ ไป–กลับพรอ้มคณะ 

(ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทางได)้ 
2.คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ 
3.คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ 
4.คา่ที�พักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ 
5.คา่รถรับ–สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี
7.นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิ แอรเ์อเชยี ขาไปทา่นละ 20 กก.  ขากลบัทา่นละ 20 กก 
8.คา่ไกดท์อ้งถิ�นนําทา่นทอ่งเที�ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ 
9.คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 
–  การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวยัวะสายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิ1,000,000บาท 
–  คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กนิ 500,000 บาท(เงื�อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ี�บรษัิทไดทํ้าไว ้) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ
เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(หากทา่นตอ้งการสั�งเพิ�ม กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิ�มเองตา่งหาก) 
2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 1,500 บาทตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น 
3.คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี) 
4.คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 
5.คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีที�ไมใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตวั
คนตา่งดา้ว 3)ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่4)สําเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบญัชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิ�ว 2 รปู 
แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของ
หนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 
6.คา่ธรรมเนยีมวซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

เงื�อนไขการจองและการใหบ้รกิาร 
1.ในการจองครั �งแรก มัดจําทา่นละ 3,000 บาท หรอื ชาํระทั �งหมด 

2.สว่นที�เหลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วนั กรณีที�ไมช่าํระเงนิสว่นที�เหลอืตามเวลาที�กําหนด ขอสงวนสทิธิDในการบอก
ยกเลกิการเดนิทาง 



 

3.การจองจะมผีลสมบรูณก็์ตอ่เมื�อไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทวัรใ์หก้บัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย พรอ้มกรอกรายชื�อของผู ้
เดนิทางที�สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
    เนื�องจากเป็นราคาตัoวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนื
เงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้
ประเทศที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิDที�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิDไม่
อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

หมายเหต ุ
1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิD ยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�จํานวนผูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 20  ทา่น(ผูใ้หญ)่โดยบรษัิทฯจะแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง 
2.เที�ยวบนิ ราคาและรายการทอ่งเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสําคญั 
3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื�อ

ทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิDไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทั �งสิ�น อนัเนื�องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภยัธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะดําเนนิการประสานงานเพื�อใหเ้กดิ

ประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 
5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิDไมค่นืเงนิ ในกรณีที�ทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื�อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดนิทางแลว้ 
6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิDไมรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจาก

ความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง 
7.เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ 

ตามที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั �งหมด 
8.บรษัิทขอสงวนสทิธิDเฉพาะลกูคา้ที�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

  

 

 

 

 

 


