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  ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง...ขอพรเทพทันใจ 
หงสา...พระธาตมุเุตาไจ้โท่...พระธาตอิุนทร์แขวน 

พเิศษ..เป็ดปักก่ิง + สลัดกุ้งมงักร+ กุ้งแมน่ ํ้า 
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วนัแรก กรงุเทพฯ–ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

08.00 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เข้าประต ู7 เคาน์เตอร ์N สายการ

บินเมียนมารแ์อรเ์วย ์ โดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวก(กรณุานํากระเป๋าเลก็เตรียม

สมัภาระสาํหรบั 1 คืน เพ่ือขึน้พระธาตอิุนทรแ์ขวน) 

10.40น. ออกเดนิทางจากสูเ่มอืงยา่งกุง้ โดยเท่ียวบินท่ี 8M336 (บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

11.25น. ถงึสนามบินเมง็กาลาดง เมืองย่างกุ้งผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และดา่นศุลกากรเรยีบรอ้ย(เวลาพมา่

ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจากนัน้นําทุกทา่นเดนิทางไปยงัเมืองหงสาวดี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2 ชัว่โมงเมอืงหลวงเก่าแก่ของมอญ และอดตีราชธานีของพระเจา้บุเรงนองนมสัการพระเจดียช์ะเวมอร์

ดอร ์ หรือพระธาตมุเุตา พระเจดยีใ์นสมยัเดยีวกนักบัพระเจดยีช์เวดากอง เป็นพระเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงหง

สาวด ี เป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในหงสาวด ี เป็นสญัลกัษณ์แสดงความรุง่เรอืงของกรงุหงสาวด ี ภายในบรรจุพระ

เกศาธาตุของพระพทุธเจา้ เป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีกัดิส์ทิธิ ์ ก่อนออกศกึของบรูพกษตัรยิ ์ ในสมยัโบราณ

กาล ไมว่า่จะเป็นกษตัรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทัง้พระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช

และพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทบัอยูห่งสาวด ี กเ็คยเสดจ็มานมสัการพระเจดยีอ์งคน้ี์ นมสัการ ณ จุด

อธษิฐานศกัดิส์ทิธิ ์ 

นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มืองไจ้โถ่ แห่งรฐัมอญ ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ทีข่า้มผา่นแมน้ํ่าสะ

โตง แมน้ํ่าทีส่มเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนนกสบัยาวเกา้คบื ยงิขา้มแมน้ํ่าถูกพระสรุกรรมาแมท่พั

หน้าพมา่ทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอชา้งเดนิทางสูคิ่นปนุแคมป์(เชิงเขาไจ้เท่ียว)ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.5-3ชม.ถงึคนิปนุแคมป์ หยดุพกัเพือ่เปลีย่นรถโดยสารทอ้งถิน่เพือ่ขึน้ไปบนเขาไจเ้ทีย่ว 

ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณน้ี 1 ชม. ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง เดนิทางถงึพระธาตุอนิทรแ์ขวน 

ซึง่มทีศันียภาพทีง่ดงามมาก ทา่นจะเหน็ภเูขาและทวิเขาซึง่อยูร่อบๆ และตื่นตาตื่นใจ กบัพระธาตอิุนทร์

แขวน ซึง่อยูใ่กลท้ีพ่กัมาก ใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 นาทพีระธาตอิุนทรแ์ขวน หรือเจดียไ์จ้ทีโย Kyaikhto 

Pagoda (Golden Rock)แปลวา่กอ้นหนิทอง อยูส่งูจากระดบัน้ําทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งค์

เลก็ๆ สงูเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิน่เหม ่แต่ชาวพมา่มกัยนืกราน

วา่ไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิส์ทิธิท์ีบ่รรจุอยูภ่ายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มทาํใหห้นิกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ด้

อยา่งสมดุลเรือ่ยไป ตามคติการบชูาพระธาตปุระจาํปีเกิดของชาวล้านนาให้ถือเป็น พระธาตปีุเกิด

ของปีจอ แทนพระเกตแุก้วจฬุามณีบนสรวงสวรรค ์

คํา่ รบัประทานอาหารณ โรงแรมท่ีพกัหลงัรบัประทานอาหาร อสิระพกัผอ่นหรอืนัง่สมาธทิีบ่รเิวณองคพ์ระ

ธาตุตามอธัยาศยั 

 พกัท่ี KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP(ใกล้กบัพระธาตอิุนทรแ์ขวน) 
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วนัท่ีสอง พระธาตอิุนทรแ์ขวน-หงสา-ย่างกุ้ง 

***อิสระทุกท่านทาํบญุตกับาตรท่ีพระธาตชุมทศันียภาพในยามเช้าตามอธัยาศยั*** 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลงัอาหารนําทา่นเดนิทางกลบัเมอืงหงสาวด ี ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง นําทา่นตกับาตรวดัไจ้คะวาย เพือ่ทาํบุญใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณรนบั

พนัรปู (ถา้ตอ้งการถวายสิง่อื่นๆ กส็ามารถนําไปไดต้ามกาํลงัศรทัธา เชน่ สมดุ และเครือ่งเขยีน สาํหรบั

การศกึษาของภกิษุ สามเณร) สถานทีแ่หง่น้ีเป็นโรงเรยีนสอนพระพทุธศาสนานกัธรรมชัน้ ตร ีโท และเอก 

นําชมพระราชวงับเุรงนอง ชมโถงทอ้งพระโรง และบรเิวณทีเ่คยเป็นตําหนกัพระนางสพุรรณกลัยา ซึง่เพิง่

เริม่ขดุคน้และบรูณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี 2533 จากซากปรกัหกัพงัทีย่งัคงหลงเหลอือยู ่ ทาํใหส้นันิษฐานไดว้า่

โบราณสถานแหง่น้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดบุีเรงนอง ปัจจุบนัยงัขดุไมเ่สรจ็สิน้สมบรูณ์ แต่ก็

สามารถเหน็ไดว้า่ พระราชวงัแหง่น้ีกวา้งใหญ่เพยีงใด 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพิเศษ กุ้งแม่น้ําเมืองหงสาวดี 

นําทา่นนมสัการพระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว มอีายเุก่าแก่กวา่พนัปี คน้พบเมือ่ชาวองักฤษ สรา้งทาง

รถไฟ ไปมณัฑะเลย ์กราบนมสัการพระพทุธรปูนอน ทีม่พีทุธลกัษณะ ทีส่วยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ. 

2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนบัถอืของชาวพมา่ทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพมา่ อกีทัง้ยงั

สามารถเลอืกหาเครือ่งไมแ้กะสลกัทีม่ ี ใหเ้ลอืกอยา่งมากมาย ตลอดสองขา้งทาง และยงัสามารถเลอืกซือ้ 

ของฝาก อาทเิชน่ ผา้พมา่ ของทีร่ะลกึต่างๆ ในราคาถกู  

จากนัน้นําทา่นนมสัการพระพทุธรปูไจ้ปนุ ซึง่บรูณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพทุธรปูปางประทบันัง่ โดยรอบ

ทัง้ 4 ทศิ ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดม สมัมาสมพทุธเจา้ (หนัพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบั

พระพทุธเจา้ในอดตี 3 พระองคค์อื 1. พระพทุธเจา้โกนาคมโน (ทศิใต)้ 2. พระพทุธเจา้กุสนัโธ(ทศิตะวนัออก) 

3. พระพทุธเจา้ มหากสัสะปะ (ทศิตะวนัตก) สรา้งโดย 4 สาวพีน้่อง ทีอุ่ทศิตน ใหก้บัพระพทุธศาสนา สรา้ง

พระพทุธรปูแทนตนเอง และสาบานตน ไมข่อ้งแวะกบับุรษุเพศจากนัน้นําทุกทา่นเดนิทางกลบัเมอืงยา่งกุง้

นําทุกทา่นนมสัการพระลาภมนีุ พระพทุธรปูหยกขาว ซึง่เป็นพระรปูทีแ่กะสลกัจากหนิออ่นองคใ์หญ่ทีส่ดุ

ของประเทศพมา่ สขีาวสะอาดและไมม่ตีาํหนิ สงู 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต หนกั 600 ตนั เป็นพระพทุธรปูประทบั

นัง่ พระหตัถข์วาบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุทีอ่ญัเชญิมาจากสงิคโปร ์ และศรลีงักายกขึน้หนัฝ่าพระหตัถอ์อก

จากองค ์ หมายถงึการไลศ่ตัรแูละประทานความเจรญิรุง่เรอืง นอกจากน้ียงัมกีารนําหนิทีเ่หลอืมาสลกัเป็น

พระพทุธบาท ซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยูบ่รเิวณดา้นหลงัพระพทุธรปูดว้ย จากนัน้ชมช้างเผอืก ทีเ่ป็นชา้ง

คูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่ มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตวั มลีกัษณะทัง้ 9 ประการ ตรงตามตําราโบราณ ซึง่หาชมได้

ยากในปัจจุบนัจาํนวน 3 ตวันําทุกทา่นสกัการะพระมหาเจดียช์เวดากองพระธาตปุระจาํปีเกิดปีมะเมีย 1 

ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า และยงัเป็นพระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ โบราณสถานศกัดิส์ทิธิข์อง

โลกอาย ุ 2,500 ปี ยอดบนสดุของเจดยีป์ระดบัดว้ยทองคาํแทห้อ่หุม้หนกั 23 ตนั เพชร พลอยเมด็ใหญ่ 

และอญัมณต่ีางๆ บนยอดพระเจดยี ์ ประดบัดว้ยทบัทมิขนาดเทา่ไขไ่ก่ สว่นบนยอดสดุประดบัดว้ยเพชรที่

ประเมนิคา่ไมไ่ด ้ภายในประดษิฐานเสน้เกศาธาตุของพระพทุธเจา้องคปั์จจุบนั  
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และบรโิภคเจดยี ์ (เครือ่งใช)้ ของพระพทุธเจา้องคก่์อนทัง้ 3 พระองค ์ นมสัการ ณ จุดอธษิฐานศกัดิส์ทิธิ ์

พรอ้มใบไมท้ีม่คีวามหมายถงึ “ชยัชนะและความสาํเรจ็”  

คํา่      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี IBIS STADIUM HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม ย่างกุ้ง-กรงุเทพฯ  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําทา่นชมเจดียโ์บตาทาวน์ สถานทีร่บัพระเกศาธาตุก่อนประดษิฐานทีพ่ระมหาเจดยีช์เวดากอง ออกแบบ

ใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ ใหค้นสามารถเดนิเขา้ไปภายในได ้ โดยอญัเชญิพระธาตุประดษิฐานไว้

ในผอบทองคาํ และของมคีา่ต่างๆ ทีพ่ทุธศาสนิกชนนํามาถวายมากมาย จากนัน้นําทา่นสกัการะโบโบยี 

หรือเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย จากนัน้นําทุกทา่นชมพระพทุธไสยาสน์เจา๊ทตั

จี ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพมา่ ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอ้น

กนัซึง่แตกต่างกบัศลิปะของไทย มขีนาดความยาว 55 ฟุต ความสงู 16 ฟุต 

เท่ียง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพิเศษ สลดักุ้งมงักร+ เป็ดปักก่ิง 

 นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ที ่“สกอ๊ตมาเกต็” หรือตลาดโบโจก๊ ซึง่เป็นตลาดใหญ่ทีส่ดุของพมา่ รวบรวมความ

หลากหลายของสนิคา้ อาท ิอญัมณ ีทบัทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ งานไมส้กั ไมห้อมแกะสลกั งาชา้งแกะสลกั ผา้

โสรง่ และผา้ต่างๆ สง่ตรงจากเกาหลแีละญีปุ่่ น ภาพเขยีนสน้ํีา และสน้ํีามนัอนังดงามในราคาถูกสมควรแก่

เวลานําทุกทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

16.30 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี 8M331(บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

18.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 
 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพ่ิม 

5-7 ต.ค. 12,999 12,999 12,999 3,500 

14-16 ต.ค. 12,999 12,999 12,999 3,500 

21-23 ต.ค. 14,999 14,999 14,999 4,000 

26-28 ต.ค. 12,999 12,999 12,999 3,500 

2-4 พ.ย.  13,999 13,999 13,999 3,500 

9-11 พ.ย. 13,999 13,999 13,999 3,500 

16-18 พ.ย. 13,999 13,999 13,999 3,500 
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23-25 พ.ย. 13,999 13,999 13,999 3,500 

30 พ.ย.-1 ธ.ค. 13,999 13,999 13,999 3,500 

7-9 ธ.ค. 13,999 13,999 13,999 3,500 

14-16 ธ.ค. 13,999 13,999 13,999 3,500 

21-23 ธ.ค. 13,999 13,999 13,999 3,500 

28-30 ธ.ค. 14,999 14,999 14,999 4,000 

29-31 ธ.ค. 14,999 14,999 14,999 4,000 

30 ธ.ค.-1 ม.ค. 62 14,999 14,999 14,999 4,000 

31 ธ.ค.-2 ม.ค. 62 14,999 14,999 14,999 4,000 

11-13 ม.ค. 62 13,999 13,999 13,999 3,500 

18-20 ม.ค. 62 13,999 13,999 13,999 3,500 

25-27 ม.ค. 62 13,999 13,999 13,999 3,500 

1-3 ก.พ. 62 13,999 13,999 13,999 3,500 

8-10 ก.พ. 62 13,999 13,999 13,999 3,500 

15-17 ก.พ. 62 13,999 13,999 13,999 3,500 

22-24 ก.พ. 62 13,999 13,999 13,999 3,500 

1-3 มี.ค. 62 13,999 13,999 13,999 3,500 

8-10 มี.ค. 62 13,999 13,999 13,999 3,500 

15-17 มี.ค. 62 13,999 13,999 13,999 3,500 

22-24 มี.ค. 62 13,999 13,999 13,999 3,500 

29-31 มี.ค. 62 13,999 13,999 13,999 3,500 

 

อตัราน้ีรวม 

คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษน้ํีามนั กรงุเทพฯ–ยา่งกุง้–กรงุเทพฯ(ตัว๋กรุป๊) / คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 

คา่อาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ (กรณพีกั 3 ทา่นๆ ที ่3 เป็นเตยีงเสรมิ) / คา่

น้ําหนกักระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. / คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / คา่

รถบรรทุกขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวน / คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ 

/ มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
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อตัราน้ีไม่รวม 

คา่ทปิไกด ์ และคา่ทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 25USD / คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียม

สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / คา่วซ่ีาสาํหรบัพาสปอรต์ต่างชาต ิ / คา่อาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / 

คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนกัเกนิ 20 กก. / คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์คา่

มนิิบาร ์ ฯลฯ / ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% / คา่ภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็

เพิม่เตมิอกี / คา่ธรรมเนียมใชก้ลอ้งถ่ายรปูทีว่ดัประ-มาณ 300-500 จ๊าด / คา่เสลีย่งขึน้ลงพระธาตุอนิทรแ์ขวน 25USD/

ทา่น และคา่ทปิคนแบกเสลีย่งขึน้ลงพระธาตุอนิทรแ์ขวน 8000 จ๊าด (กรณตีอ้งการนัง่เสลีย่ง) / ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสาย

การบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 

 

***เง่ือนไขพิเศษสาํหรบัการจองทวัร*์** 

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์

2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ

ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลกูค้า 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจาํท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

 

เง่ือนไขการยกเลิก  

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเกบ็คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็คา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็คา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

ตัง้แต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป 

บคุคลท่ีถือหนังสือเดินทางสญัชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วนั 

 

หมายเหต ุ

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจาํเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า

ทวัรแ์ละเหตุสดุวสิยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

2. เน่ืองจากสภาวะน้ํามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ทาํใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษน้ํีามนัขึน้ในอนาคต 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษน้ํีามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษน้ํีามนัใหมท่ีอ่าจจะ

เกดิขึน้ 
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3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 

4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ 

เดนิทางในกรณทีีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการชาํระคา่ทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย  

6. เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 


	เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

