
 

 

 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม 2 วนั 1 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไลออ้นแอร ์ 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-หงสา-พระธาตุมเุตา-วงับุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลยีว-เจดียช์เวดากอง  (-/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

07.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออนแอร ์ ประตู 6 

Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

09.05 น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ SL 200  

10.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ่นที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งใน

อดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงมอญโบราณทีย่ิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทาง

ประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45ชม. 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั ** 

จากนัน้ น าท่านเขา้ชมพระธาตทุีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 

 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ของพม่า เจดียช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตมุเุตา ภายใน 

บรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ น าท่านนมสัการ ยอดเจดยีห์กัซึ่งชาวมอญและชาว 

พม่าเชื่อกนัว่าเป็นจดุทีศ่กัดิ์สทิธิ์มาก ซึ่งเจดยีน้ี์ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ของไทย  

เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน้ี์เป็นศิลปะทีผ่สมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญ 

ไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีสู์ง  377 ฟตุ สูงกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีดุอธษิฐานทีศ่กัดิ์สทิธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร 

ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน า้หนกัที่มหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัย ังคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจาย

ออกไป เป็นทีร่  า่ลอืถงึความศกัดิ์-สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่ห่งนี้ยงัเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) 

ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัดิ์สทิธิ์ 

และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท์ี่หกัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึ่งเปรยีบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวติใหเ้จรญิรุ่งเรอืง 

จากนัน้  น าท่านชม พระราชวงับเุรงนอง และ บลัลงักผ์ึ้ ง (Kanbawza Thardi Palace)  

ซึ่งเพิง่เริ่มขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัทีย่งัหลง 

เหลอือยู่ ท  าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นทีป่ระทบัของ พระเจา้บเุรงนอง  

ท่านผูท้ีไ่ดร้บัค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทบัของ พระนางสุพรรณ 

กลัยา และ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรี 

อยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปจัจบุนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลอืเพยีงแต่ร่องรอยทางประวตัิ 

ศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆขึ้นมาใหม่โดยอา้งองิจาก 

พงศาวดาร นมสัการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว (Shew Thalyang Buddha)  

กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนทีท่ีม่พีทุธลกัษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ  ในปี 

พ.ศ.2524  ซึ่งเป็นทีเ่คารพนบัถอืของชาวพม่าท ัว่ประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงาม 

ทีสุ่ดของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจทีีย่่างกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระ 



 

 

บาทจะวางเหลือ่มพระบาท เป็นลกัษณะทีไ่ม่เหมอืนกบัพระนอนของไทย ไดเ้วลาสมควร   น าท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่เมอืงย่างกุง้ 

จากนัน้ น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagod)) พระเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุ

กว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ี่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่

แหง่น้ีมี ลานอธษิฐาน จุดที่บเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดียช์เว

ดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมีและสริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปด

ทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสริิมงคลแก่ชีวิต พระเจดยีน้ี์ไดร้บัการบูรณะ

และต่อเตมิโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าท ัง้หมดน า้หนกัยี่สบิสามตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศา

ธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบริขารของพระพทุธเจา้องคก่์อนท ัง้สามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ย 

เพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จ านวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณ 

เจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึ่งท  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็น 

ชัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทกุชิ้นทีร่วมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านาน 

และภมูหิลงัความเป็นมาท ัง้สิ้น ชมระฆงัใบใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น า้ 

ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ ึ้นมาแขวนไวท้ีเ่ดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคี

ซึ่งชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิ์สทิธิ์ ใหต้รีะฆงั 3 ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการจากนัน้ใหท้่านชมแสงของอญัมณีที่

ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไป น าท่านร่วมบูชาแม่ยกัษ์ที่เชื่อกนัว่าการบูชาท่านจะ

ช่วยในการตดักรรมหรือศตัรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเขา้ไดท้ลีะคน และพระสรุยินัจนัทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

  วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

 ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ

 อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สริะสา 

                 *** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

19.00 น.  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั**โรงแรมหรูระดบั 5 ดาวรมิทะเลสาบกนัดอจ ีCHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL YANGON 5* 

 
 

 
 
 
 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



 

 

หรอื น าท่านเขา้สูท่ี่พกั**โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Sule Shangri-La Yangon Hotel 5* 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สอง ย่างกุง้-สเิรยีม-เจดียเ์ยเลพญา-เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ 

      (เชา้/กลางวนั/-)                                                                                                                            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ เมืองสเิรยีม (Thanlyin)ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ45 กิโลเมตรเมือ่ 

เดนิทางถงึสเิรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึ่งเมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงท่าของโปรตุ 

เกสในสมยัโบราณ ต ัง้แต่ในสมยั นายพลฟิลปิ เดอ บริโต ย ีนิโคเต จนมาสิ้นสุดเมือ่ปี  

พ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะเหน็เศษซากก าแพงสไตล ์

ลูซติา เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque ) ต ัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้ย่างกุง้ทีเ่ชื่อมต่อกบัแม่น า้อิระวด ีน าท่านนัง่เรือแจว ชม พระ

เจดียเ์ยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางน า้อายุนบัพนัปี เป็นที่สกัการะของ

ชาวสเิรียม เกาะน้ีไม่ว่าน า้จะขึ้นสกัเท่าไหร่ก็ไม่มวีนัน า้ท่วมได ้ทีบ่ริเวณท่าเทยีบเรือบนเกาะ น าท่านไหวส้กัการะเพื่อขอพร พระ

จกบาตร หรอืพระอปุคุป ที่เป็นที่นบัถอืของชาวพม่า สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตวั ขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ ตวัที่ว่ายวนเวียน

ใหเ้หน็ครบีหลงัที่โผล่เหนือผิวน ้า จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัย่างกุง้ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปกักิ่ง+สลดักุง้มงักร** 

จากนัน้  น าท่านเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของ

ชาวพม่า สรา้งขึ้นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัทีย่งัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สนิคา้ทีจ่  าหน่าย

ในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงนิ ทีม่ศิีลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก 

ผา้ทอ เสื้อผา้ส  าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซื้อสิ้นคา้หรอือญัมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสรจ็รบัเงนิดว้ย ทกุคร ัง้ เน่ืองจาก 

จะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ)   

จากนัน้ ชม เจดียโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอ์ินเดยี 8 รูป ไดน้ ามาเมื่อ 

2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองค์ จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา

ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพทุธรูปทองเงนิส  าริด 700 องค ์และจารึกดนิเผาภาษาบาลี และ

ตวัหนงัสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบื้องสสีนังดงาม และมมีมุส  าหรบั

ฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยีจ์ากนัน้น าท่านขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สทิธิ์ของชาวพม่า

และชาวไทยวธิกีารสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ 



 

 

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นตัโบโบย ีจะชอบมาก จากนั้น  

กใ็หเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่าบาท หรอืจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) 

แลว้เอาไปใสม่ือของนตัโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รกัษาไว ้จาก 

นั้นกเ็อาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบย ีแค่น้ีท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาที่ขอไว ้จาก 

นั้นน าท่านขา้มฝัง่ไปอกีฟากหน่ึงของถนนเพือ่สกัการะ เทพกระซิบ ซึ่งมนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” ตามต า 

นานกล่าวว่านางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กิดศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอม 

กินเนื้อสตัวจ์นเมือ่สิ้นชีวติไปกลายเป็นนตั ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึ่งการขอ 

พรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมาก 

เช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนัน้   สกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน นมสัการพระพทุธรูปนอน 

  ทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สูง 16 ฟตุ ซึ่งเป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีสุ่ดมขีนตา 

  ทีง่ดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 

21.00 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบนิที่  SL 207 

22.45 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
....................................................................................... 

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ หงสา สเิรยีม บนิ SL พกัโรงแรม 5 ดาว 
เริ่มเดินทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

22 ส.ค.60 23 ส.ค.60 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

29 ส.ค.60 30 ส.ค.60 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

5 ก.ย.60 6 ก.ย.60 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

12 ก.ย.60 13 ก.ย.60 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

19 ก.ย.60 20 ก.ย.60 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

26 ก.ย.60 27 ก.ย.60 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

3 ต.ค.60 4 ต.ค.60 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

17 ต.ค.60 18 ต.ค.60 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

30 ต.ค.60 31 ต.ค.60 31 7,900 7,900 6,900 2,000 

 



 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 1 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

- ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 500บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

- ** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธพิ านกัในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวีซ่าปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเตม็จ านวน ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการ

เดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

     2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

   2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

         เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

           เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 



 

 

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ 

   ก าหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ 

  ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่าย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรงุเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 
 


