
 

 

HASHTAG อิม่บญุ พมา่ BY FD  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

·เทีย่วบนิตรง กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ โดยสายการบนิ  Air Asia (FD)   
ไฟลท์สวย (บนิเชา้ ถงึพมา่ 08.15 น.  ขากลบัออกจากพมา่ 21.40 น. มเีวลาเทีย่วแบบเต็มๆ) 

·พกัโรงแรมระดบั 5 ดาวพรอ้มอาหารเชา้ 

·นมสัการเจดยีช์เวมอดอวพ์ระมหาเจดยีช์เวดากองเจดยีโ์บตาทาวน ์ พระพุทธไสยาสนช์เวตา
เลยีวพระราชวงับเุรงนอง 

·ขอพรพระเทพทนัใจ เทพกระซบิ 

·ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงตลาดสกอ๊ต 

·เมนูพเิศษ !  เป็ดปกักิง่ + สลดักุง้มงักร , กุง้แมน่ า้เผา 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง –พระเจดยีช์เวมอดอว(์พระธาตมุเุตา) – พระราชวงับเุรง
นอง – พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว – เจดยีช์เวดากอง 

2  เจดยีโ์บตาทาวน ์ – พระเทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี– 
ตลาดสกอ๊ต  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

26 - 27 Feb 2019  8,599  8,599 8,599 4,599 3,000 

05 - 06 Mar 2019  8,599  8,599 8,599 4,599 3,000 

28 - 29 Mar 2019  8,599  8,599 8,599 4,599 3,000 



 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่

1 
ทา่อากาศยานดอนเมอืง –พระเจดยีช์เวมอดอว(์พระธาตมุเุตา) – พระราชวงับเุรงนอง – 
พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว – เจดยีช์เวดากอง 

05.00  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอร ์1-2 สายการบนิแอร์
เอเชยี  ประต ู2-3 

โดยสายการบนิ  Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

07.30  ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่  โดยสายการบนิ  Air Asia (FD) เทีย่วบนิที ่
FD251 

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

   

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค (Bago) ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ของเมอืงมอญโบราณทีย่ ิง่ใหญ ่และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่า่งจากเมอืงยา่งกุง้ (ระยะทาง
ประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวดเีพือ่
สกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน์ี้เป็นสญัลกัษณ์แหง่ความรุง่โรจนแ์หง่หงสาวด ีและนับเป็น 
1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพมา่ คนไทยนยิมเรยีกวา่ “พระธาตมุเุตา”ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุอง
พระพทุธเจา้ ซึง่ครัง้กอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีกัดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ในสมัย
โบราณกาล ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการ
พระเจดยีอ์งคน์ี้ ยังเคยผา่นการพังทลายจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญม่าแลว้ถงึ 4 ครัง้ ท าใหป้ลยีอด
ของเจดยีอ์งคน์ี้หกัพังลงมา แตด่ว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคน์ี้ จงึไดท้ าการสรา้ง
เจดยีช์เวมอดอวข์ึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอนแรกทีส่รา้งสงู 70 ฟตุ) 
นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพมา่ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (1)  (พเิศษ  เมนูกุง้แมน่ ้าเผา ทา่นละ 1 ตวั) 

น าทา่นชม พระราชวังบเุรงนอง และ บลัลงักผ์ึง้ (Kanbawza Thardi Palace) ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้
และบรูณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพังทีย่ังหลงเหลอือยู ่ท าใหส้นันษิฐานได ้
วา่โบราณสถานแหง่นี้เป็นทีป่ระทับของ พระเจา้บเุรงนอง ทา่นผูท้ีไ่ดร้ับค าสรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะ
สบิทศิ และเป็นทีป่ระทับของ พระนางสพุรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตก
เป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรงุศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แตปั่จจบุนั พระราชวังแหง่นี้ไดเ้หลอืเพยีงแต่
รอ่งรอยทางประวัตศิาสตร ์และถกูสรา้งจ าลองพระราชวังและต าหนักตา่งๆ ขึน้มาใหมโ่ดยอา้งองิ
จากพงศาวดาร  น าทา่นเดนิทางไปนมัสการสกัการะ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นทีเ่คารพ
นับถอืของชาวพมา่ มคีวามยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 
1537 ในสมัยมอญเรอืงอ านาจ มพีทุธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระบาท ตา่ง
จากพระพทุธไสยาสนข์องไทยทีน่ยิมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคม์ภีาพวาดทีส่วยงาม 
เมือ่ครัง้กอ่นพระพธุรปูองคน์ี้ถกูปลอ่ยใหท้รดุโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิทา่มกลางป่ารก 
จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่องักฤษสรา้งทางรถไฟสายพมา่ จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี ้จากนัน้ในปี 



 

 

พ.ศ. 2491 หลงัพมา่ไดรั้บเอกราชก็มกีารบรูณปฏสิงัขรณ์ใหม ่โดยทาสแีละปิดทองใหม ่จน
กลายเป็นพระพทุธรปูทีส่วยงามในปัจจบุนั  จากนัน้น าทา่นชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดา
กอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ย
กวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุใน
พมา่ สถานทีแ่หง่นี้ม ีลานอธฐิาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธ้ปู
เทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริิ
มงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใคร
เกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ พระเจดยีน์ี้ไดร้ับการบรูณะ
และตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตนั
ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครือ่งอฐัะบรขิารของ
พระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีตา่งๆ จ านวน
มาก และยังมเีพชรขนาดใหญป่ระดบัอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิ ซึง่
ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้
ทีร่วมกนัขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านานและภมูหิลงัความเป็นมาทัง้ส ิน้ ชมระฆังใบ
ใหญท่ีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลดัตกแมน่ ้ายา่งกุง้เสยีกอ่นองักฤษกูเ้ทา่ไหรก็่ไมข่ ึน้
ภายหลงัชาวพมา่ ชว่ยกนักูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความสามัคคซี ึง่ชาว
พมา่ถอืวา่เป็นระฆังศกัดิส์ทิธิ ์ใหต้รีะฆัง 3 ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสง
ของอญัมณีทีป่ระดบับนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สี

เหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้  

  

ค า่  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   (2) 

  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SEDONA HOTEL   หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 เจดยีโ์บตาทาวน ์ – พระเทพทนัใจ – เทพกระซบิ – พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี– 
ตลาดสกอ๊ต  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม      (3) 

   

จากนัน้น าทา่นชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพนันายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุี่
พระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์หง่นี้ถกูระเบดิของ
ฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองค ์จงึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 
2 องค ์และพบพระพทุธรปูทองเงนิส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาลแีละ
ตวัหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ย
กระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์ จากนัน้น าทา่น
ขอพร นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทยวธิกีาร
สกัการะรปูปัน้เทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อา
ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นัตโบโบย ีจะ
ชอบมาก จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิ
บาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพร
แลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบ
โบย ีแคน่ี้ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว ้จากนัน้น าทา่นขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่



 

 

ของถนนเพือ่สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” ตามต านานกลา่ววา่นาง
เป็นธดิาของพญานาคทีเ่กดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อมกนิ
เนื้อสตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึง่
การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพ
องคน์ี้กนัมากเชน่กนั การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4)    (พเิศษ  เมนูเป็นปักกิง่ + สลดักุง้
มังกร)   

น าทกุทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทัตย ีหรอื พระนอนตาหวาน นมัสการ
พระพทุธรปูนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวย
ทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ  จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม ตลาด
โบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาด
เกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้งขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมัยทีย่งัเป็นอาณานคิมขององักฤษ เป็น
ลกัษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลายหลงั สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแหง่นีม้หีลากหลายชนดิ 
เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี 
หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซือ้ส ิน้คา้หรอือญัมณีทีม่รีาคา
สงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ)  หมาย
เหต ุ: ตลาดสกอ๊ตจะปิดทกุวนัจนัทน ์

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ถงึสนามบนิเม็งกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ 

              

21.40  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD258 

23.30  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง
,               สายการบนิ, การจราจร และวันหยดุชว่งเทศกาล เป็นตน้  ทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัลกูคา้เป็นส าคญั 

*** 

หมายเหต ุ              

สายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารล็อกทีน่ั่งและ Hot Seat บรกิารส าหรับลกูคา้ทีม่คีวามประสงคต์อ้งการน่ัง
แถวหนา้และน่ังตดิกนัหรอืเลอืกทีน่ั่งได ้เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random ไม่

สามารถล็อกทีน่ั่งได ้ทีน่ั่งอาจจะไมไ่ดน่ั้งตดิกนัในคณะ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ  

* ในกรณีตอ้งการล็อกทีน่ั่งไปกลบัคา่ใชจ้า่ยในการล็อกทีน่ั่งไปกลบั 200 บาท/ทา่น/เทีย่ว 

* ตอ้งการล็อคทีน่ั่งแถวหนา้ Hot Seat 

- แถวที ่1    คา่บรกิารล็อกทีน่ั่ง ขาละ 500 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลบั 1,000 บาท/ทา่น 

- แถวที ่2-5  คา่บรกิารล็อกทีน่ั่ง ขาละ 400 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลบั 800 บาท/ทา่น 

- แถวที ่6-8  คา่บรกิารล็อกทีน่ั่ง ขาละ 200 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลบั 400 บาท/ทา่น 

** กรณุาแจง้พนกังานขายทกุคร ัง้กอ่นท าการจองคะ่ 



 

 

ราคาทวัรร์วม 
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป–กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ ไป–กลบัพรอ้มคณะ 

(ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได)้ 
2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4.คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 
5.คา่รถรับ–สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7.น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิ แอรเ์อเชยี ขาไปทา่นละ 20 กก.  ขากลบัทา่นละ 20 กก 
8.คา่ไกดท์อ้งถิน่น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
9.คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 
–  การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะสายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1,000,000บาท 
–  คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กนิ 500,000 บาท(เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดท้ า
ไว ้) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 900 บาทตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น 
3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการ
ใบก ากบัภาษี) 
4.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
5.คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3)ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4)ส าเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบญัชเีงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร
ตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยืน่วซีา่) 
6.คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 
1.ในการจองครัง้แรก มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท หรอื ช าระทัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน กรณีทีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
    เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่
กรณีใดๆทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ
1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20  ทา่น(ผูใ้หญ)่โดย

บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 



 

 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้ส ิน้ อนัเนื่องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ

ด าเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 
5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ

อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
7.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

  

 


