
 

 

  



 

 

 

กาํหนดการ กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดย์ีชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วดัหงาทตัย–ีเทพทนัใจ–เทพกระซิบ–   
ตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ               (-/กลางวนั/-) 

04.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ประตู 6 
Nok Air (DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน DD4230 
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ่นทีเ่มียนมาร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
จากนั้น นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคําคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนั

ห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือตะเกงิ ช่ือเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในพม่า สถานทีแ่ห่ง
นีม้ีลานอธิษฐาน ซ่ึงเป็นจุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทยีน ไปไหว้ เพื่ อขอพรจาก
องค์เจดีย์ชเวดากองณ ลานอธิษฐานเพือ่เสริมสร้างบารมีและสิริมงคลได้ นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจําวนั
เกดิประดิษฐานทั้งแปดทศิ หากใครเกดิวนัไหนกใ็ห้ไปสรงนํา้พระประจําวนัเกดิตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติพระเจดีย์
น้ีไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรั ชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้าหนกัยีสิ่บสามตนั
ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐับริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อน
ทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่น
ยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆ
งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึน
ภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงั
ศกัด์ิสิทธ์ิใหตี้ระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะ ไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุด
ชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสีเหลือง,สีน ้าเงิน,สีส้ม,สีแดงเป็นตน้ 



 

 

**ร่วมทําพธีินําสวดมนต์เสริมบารมี ขอพรแก้ปีชง โดยอาจารย์และผู้ที่มีประสบการณ์ในประเทศพม่า ** 

คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
    วนัทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลมัเมสัตตังสะรัตนะ 
   ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงัโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
   ธัสสะติตติยงักสัสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอตัถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 
   อหังวนัทามิตุระโตอหังวนัทามิธาตุโยอหังวนัทามิสัพพะทาอหังวนัทามิสิระสา  

  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความสําเร็จ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร** 
จากนั้น   พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย ีหรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเป็น

พระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 
 
 
 
 
 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น  สักการะ  พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทตัจี  หลวงพอ่ท่ีสูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัท่ี

แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้ัก
แกะสลกัทั้งหมด และสลกัเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง 

จากนั้น น าท่านขอพร นัตโบโบยหีรือพระเทพทนัใจ  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วธีิการสักการะรูปป้ันเทพ
ทนัใจ(นัตโบโบยี )เพือ่ขอส่ิงใดแล้วสมตามความปรา รถนา ให้เอาดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือ
ผลไม้อืน่ๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากน้ันกใ็ห้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าดกไ็ด้ (แต่แนะนําให้เอา
เงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย )แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยสัีก 2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็
รักษาไว้จากน้ันกเ็อาหน้าผากไปแตะกบันิว้ช้ีของนัตโบโบยีแค่นีท่้านกจ็ะสมตามความปรารถนาทีข่อไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟาก หน่ึงของถนน เพื่อ
สักการะเทพกระซิบซ่ึงมีนามวา่“อะมาดอว์เมี๊ยะ”
ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ี
เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล 
ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวติไปกลายเป็นนตั
ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอ
พรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอืน่ได้
ยนิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมาก



 

 

เช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํา้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตลาดสก๊อต เป็นแหล่งศูนยร์วมของฝากทุกชนิด  ตั้งแต่อาหารนานาชาติ เส้ือผา้ ของท่ีระลึกต่างๆ 

เคร่ืองเงิน , อญัมณี, ไมแ้กะสลกั , เคร่ืองลงรักปิดทองต่างๆ , ถว้ยชามจีนโบราณ , ผา้ไหมลายต่างๆ เป็นตลาดท่ีใหญ่
ท่ีสุด มีสินคา้วางขายแทบทุกชนิด 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

21.10 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่ DD4239 
22.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 ........................................................................................................ 
อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง สายการบิน จํานวน ราคาต่อท่าน/ไม่มรีาคาเด็ก 

04 เม.ย. 62 04 เม.ย. 62 DD 30+1 4,999 

18 เม.ย. 62 18 เม.ย. 62 DD 30+1 4,999 

25 เม.ย. 62 25 เม.ย. 62 DD 30+1 4,999 

02 พ.ค. 62 02 พ.ค. 62 DD 30+1 4,999 

09 พ.ค. 62 09 พ.ค. 62 DD 30+1 4,999 

16 พ.ค. 62 16 พ.ค. 62 DD 30+1 4,999 

23 พ.ค. 62 23 พ.ค. 62 DD 30+1 4,999 

30 พ.ค. 62 30 พ.ค. 62 DD 30+1 4,999 

06 มิ.ย. 62 06 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,999 

13 มิ.ย. 62 13 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,999 

20 มิ.ย. 62 20 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,999 

27 มิ.ย. 62 27 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,999 
 

อตัราค่าบริการรวม 
ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธ์ิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วตามรายการ 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  



 

 

ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธ์ิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่านํา้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ –  โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต , มินิบาร์, ซักรีด ทีไ่ม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน , อุบัติภัยทางธรรมชาติ , การประท้วง , การจลาจล ,การนัดหยุดงาน , การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทย และต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 
ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 500 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 
 
 
 

 

เงือ่นไขการสํารองที่น่ังและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า  ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเต็มจํานวนเน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการ
เดินทางโดยอตัโนมัติ 

กรณยีกเลกิ 
 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล ,วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลือ่นการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื่อนไขอืน่ๆ  

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและ เมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธ์ิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้อ งเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนทีบ่ริษัทฯกาํหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ทีเ่ดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทวัร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน ,ตั๋วรถทวัร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพรา ะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํา้เงิน )เดินทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน ราคา และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน , สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง , การนัด
หยุดงาน ,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอก เหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมือ้, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิ ชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่านํา้มั นหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 



 

 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่ เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


