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HASHTAG  
 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

 

 เทีย่วบินตรง กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ โดยสายการบิน NOK AIR (DD) ไฟลท์สวย  

(บินเชา้ ถึงพม่า 07.30 น.  ขากลบัออกจากพม่า 21.00 น. มีเวลาเทีย่วแบบเตม็ๆ) 

 พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอาหารเชา้  

 นมสัการ เจดียช์เวมอดอว ์พระมหาเจดียช์เวดากอง  เจดียโ์บตาทาวน ์ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียว  

พระราชวงับุเรงนอง   

 ขอพรพระเทพทนัใจ  เทพกระซิบ 

 ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้ นเมืองตลาดสกอ๊ต 

 เมนูพเิศษ !  เป็ดปักก่ิง + สลดักุง้มงักร , กุง้แม่น ้าเผา 

 

อิ่มบญุ พมา่ 2 วัน 1 คนื 
 



  

Worantex Education & Travel Co., Ltd.   7 ซอยรามค าแหง 60 แยก 9 ถนนรามค าแหง 
  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240
  โทรศพัท ์02-374-1300 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ กลางวนั เยน็ โรงแรมที่พกั 

1 

ท่าอากาศยานดอนเมือง –พระเจดียช์เวมอดอว(์พระธาตุ

มุเตา) – พระราชวงับุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตา

เลียว – เจดียช์เวดากอง 

   
CHATRIUM  HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า 

2 

เจดียโ์บตาทาวน์  – พระเทพทนัใจ – เทพกระซิบ – พระ

พุทธไสยาสน์เจาทตัยี – ตลาดสกอ๊ต – ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง 

   - 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ตลุาคม 2561 

10 – 11 ต.ค. 61 7,999  

17 – 18 / 24 – 25 / 31 ต.ค.  – 1 พ.ย. 

61 

 

8,999 
พฤศจกิายน 2561 7 – 8 / 14 – 15  พ.ย. 61 

ธนัวาคม 2561 12 – 13 / 19 – 20 ธ.ค. 61 

 

วนัแรก     ท่าอากาศยานดอนเมือง - พระเจดียช์เวมอดอว(์พระธาตมุุเตา) – พระราชวงับุเรงนอง-     

พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียว – เจดียช์เวดากอง 

 

04.40          พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมือง  อาคาร 1 ขาออก    (-/กลางวนั/อาหารเยน็) 

                  ชั้น 2  ประต ู6 เคานเ์ตอรส์ายการบินนกแอร ์  โดยมีเจา้หนา้ทีบ่รษิัทฯคอยอ านวยความสะดวก 

06.45  ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า  โดยสายการบิน Nok Air (DD) เทีย่วบินที ่DD4230  

07.30          เดินทางถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยา่งกุง้ (เวลาพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท)ี 

ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้ เมือง และด่านศุลกากรเรียบรอ้ย และรับกระเป๋า 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

เมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 

กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.   

นําท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดีเพื่อสักการะ พระเจดียช์เวมอดอว์ เจดีย์น้ีเป็นสญัลักษณ์แห่งความ

รุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตมุเุตา”

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซ่ึงครั้งก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึก

ของบูรพกษัตริย์ ในสมยัโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย 

และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคย

เสด็จมานมสัการพระเจดียอ์งคน้ี์ ยงัเคยผ่านการพงัทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแลว้ถึง 4 ครั้ง ทาํ
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ใหป้ลียอดของเจดียอ์งคน้ี์หกัพงัลงมา แต่ดว้ยความศรทัธาท่ีชาวเมืองมีต่อเจดียอ์งคน้ี์ จึงไดท้าํการสรา้ง

เจดีย์ชเวมอดอว์ขึ้ นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกท่ีสรา้งสูง 70 ฟุต) 

นับเป็นเจดียท่ี์สงูท่ีสุดในพม่า 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   (พเิศษ  เมนูกุง้แม่น ้าเผา ทา่นละ 1 ตวั)                 

นําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผ์ึ้ ง (Kanbawza Thardi Palace) ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดคน้และ

บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู่ ทําใหส้ันนิษฐานไดว้่า

โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้ับคาํสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ 

และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก 

เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง

ประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร   

 

นําท่านเดินทางไปนมสัการสกัการะ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่า มี

ความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้มิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรือง

อาํนาจ มีพุทธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยท่ี

นิยมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคม์ีภาพวาดท่ีสวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธรูปองคน้ี์ถูกปล่อย

ใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่อองักฤษสรา้งทางรถไฟ

สายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์น้ี  จากน้ันในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการ

บรูณปฏิสงัขรณใ์หม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามในปัจจุบนั   

 

จากน้ันนําท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องคํา

คู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิม

ของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่า สถานท่ีแห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อน

ออกรบ ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ

เสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 

8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียน้ี์ไดร้ับ

การบรูณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองคาํทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสาม

ตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จํานวนแปดเสน้และเคร่ืองอัฐะบริขารของ

พระพุทธเจา้องคก์่อนทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จาํนวนมาก และ

ยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศ ซ่ึงทาํเป็นศาลาโถง

ครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้ นท่ีรวมกันขึ้ นเป็นส่วน

หน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีตาํนานและภมูิหลงัความเป็นมาทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอา

ไปแต่เกิดพลดัตกแม่น้ําย่างกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้ นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้ นมาแขวนไว้

ท่ีเดิมได ้จึงถือเป็นสญัลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศกัด์ิสิทธ์ิ ใหตี้ระฆัง 3 ครั้ง

แลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่าน

จะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้   
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ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร      (2) 

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั CHATRIUM  HOTEL  OR  LOTTE  HOTEL  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัท่ีสอง    เจดียโ์บตาทาวน ์ - พระเทพทนัใจ - เทพกระซิบ - พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี - 

ตลาดสกอ๊ต  

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม      (3)       (อาหารเชา้/อาหารเทีย่ง / -) 

  จากน้ันนําท่านชม เจดียโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอ์ินเดีย 8 

รูป ได ้นํามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองค ์จึง

พบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทองเงินสาํริด 700 

องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลีและตวัหนังสือพราหมณอ์ินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์

ท่ีประดบัดว้ยกระเบื้ องสีสนังดงาม และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย์   

 

 จากน้ันนําท่านขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการ

สกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้

โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเ้อาเงินจะ

เป็นดอลล่า บาท หรือจา๊ด ก็ได ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือ

ของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากน้ันก็เอาหน้าผาก ไปแตะ

กบัน้ิวชี้ ของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไว ้ 

  

 จากน้ันนําท่านขา้มฝัง่ไปอีกฟากหน่ึง ของถนนเพื่อสกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” 

ตามตาํนานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาคท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่

ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาว พม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซ่ึงการขอพร

เทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื่นไดย้ิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเชน่กนั การ

บชูาเทพกระซิบ บชูาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    (4)      (พเิศษ  เมนูเป็นปักก่ิง + สลดักุง้มงักร)                

นําทุกท่านสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมี

ความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมี

ภาพมงคล 108 ประการ  จากน้ันนําท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ 

ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็น

อาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินคา้ท่ีจําหน่ายในตลาดแห่งน้ีมี

หลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อญั

มณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอ

ใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ)   
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หมายเหตุ : ตลาดสกอ๊ตจะปิดทุกวนัจนัทน์ 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่ ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยา่งกุง้ 

21.00  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nok Air (DD)   เทีย่วบินที ่ DD 4239   

22.45  ถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

************************************************************* 

*** หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน, การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นตน้  ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บั

ลกูคา้เป็นส าคญั *** 
 

หมายเหต ุ สายการบินนกแอรมี์บรกิารล็อกทีน่ัง่และ Nok Premium Seat บรกิารส าหรบัลูกคา้ทีมี่ความ

ประสงคต์อ้งการนัง่แถวหนา้และนัง่ตดิกนัหรอืเลือกทีน่ัง่ได ้เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบินของคณะเป็นตัว๋

กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถล็อกทีน่ัง่ได ้ทีน่ัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลือกช่วงทีน่ัง่

บนเครือ่งบินไดใ้นคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน    * ตอ้งการล็อคทีน่ัง่แถวหนา้ Nok 

Premium Seat 

 แถวที ่30-35 และ 44-45   ค่าบรกิารล็อกทีน่ัง่ ขาละ 350 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลบั 700 

บาท/ทา่น 

                        ** กรุณาแจง้พนักงานขายทุกครั้งก่อนท าการจองค่ะ** 

 

อตัราค่าบริการ 
 

 10 – 11  ตลุาคม 2561  ท่านละ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2–3 ท่าน 7,999. – 

พกัเด่ียวเพิ่ม  3,000.– 

 

17 - 18  ตลุาคม 2561, 24 – 25  ตลุาคม 2561  

31 ตลุาคม – 1 พฤศจกิายน 2561, 7 – 8 พฤศจกิายน 2561 , 

14 – 15  พฤศจกิายน 2561, 12 – 13 ธนัวาคม 2561, 

19 – 20  ธนัวาคม 2561 

ท่านละ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2–3 ท่าน 8,999. – 

พกัเด่ียวเพิ่ม  3,000.– 
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ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์ม่รวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป–กลับตามเสน้ทางที่ระบุในรายการ 

ไป–กลับพรอ้มคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางได)้ 

2. ค่าอาหารทุกมื้ อ ตามที่ระบุในรายการ 

3. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

       ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า 

5. ค่ารถรบั–ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ 

6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่ม ี

7. น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน Nok Air ขาไปท่าน

ละ 20 กก.  ขากลับท่านละ 20 กก 

8. ค่าไกด์ท้องถ่ินนําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 

9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

– การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย

อวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000

บาท 

– ค่ารกัษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไมเ่กิน 500,000  บาท 

(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ี่บริษทัไดท้  าไว ้) 

1. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง,  

ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง

ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(หาก

ท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แลว้จ่ายเพ่ิม

เองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกดท์่านละ 800 บาทตลอดทริป  

ตอ่ 1 ทา่น 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% (กรณี

ออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท หรือตอ้งการใบก ากับ

ภาษี) 

4. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด 

(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ต่างดา้วในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ต

ไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ

ประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญถ่ินที่อยู่  4)สําเนา

ทะเบียนบา้น 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)

รปูถ่ายสี 2 น้ิว 2 รปู แลว้ทางบริษัทฯจะเป็นผูด้ําเนินการ

ยื่นวซี่าใหท้่านโดยจา่ยค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือ

เดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งทําเรื่องแจง้

เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้ง

เป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 

 

เงื่อนไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจาํท่านละ 3,000 บาท หรือ ช าระทัง้หมด 

2. ส่วนที่เหลือชาํระก่อนเดินทาง 30 วนั กรณีท่ีไมช่าํระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิก

การเดินทาง 

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ใหก้ับเจา้หน้าที่ฝ่ายขาย พรอ้มกรอกรายชื่อของผู้

เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 

หมายเหต ุ

– กรุณาส่งแฟกซส์าํเนาใบโอนเงินพรอ้มระบุชื่อพนักงานขายท่ีติดต่อดว้ยทาง  

โทรสาร 02–694–0175, 02–692–5202 

– ส่งสาํเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลข์องเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายหรือทางโทรสาร 
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การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้น

รายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ถา้ท่าน

งดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน

ไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจาํนวนผูเ้ดินทางตํา่กว่า 20  ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษัทฯจะแจง้

ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

3. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน

, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล , การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการ

ประสานงานเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

7. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ

แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน  


