
 

HASHTAG อิ่มบุญ พม่า BY FD  

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 

·เที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง โดยสายการบิน  Air Asia (FD)   

·พักโรงแรมระดับ 5 ดาวพร้อมอาหารเช้า 

·นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์พระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์โบตาทาวน์  พระพุทธไสยาสน์ชเวตา
เลียวพระราชวังบุเรงนอง 

·ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ 

·ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต 

·เมนูพิเศษ !  เป็ดปักก่ิง + สลัดกุ้งมังกร , กุ้งแม่น้้าเผา 

วันที ่ รายละเอยีดท่องเที่ยว 

1  ท่าอากาศยานดอนเมือง –พระเจดีย์ชเวมอดอว(์พระธาตุมุเตา) – พระราชวังบุเรง
นอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง 

2  เจดีย์โบตาทาวน์  – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – 
ตลาดสก๊อต  

อัตราคา่บริการ 

ก้าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

16 - 17 Jul 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

17 - 18 Sep 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 



 

08 - 09 Oct 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

22 - 23 Oct 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

29 - 30 Oct 2019  6,999  6,999 6,999 4,599 3,000 

รายละเอียดทัวร ์

วันที่ 

1 
ท่าอากาศยานดอนเมือง –พระเจดีย์ชเวมอดอว(์พระธาตุมุเตา) – พระราชวังบุเรงนอง – 
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง 

05.00  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาท์เตอร์ 1-2 สายการบินแอร์
เอเชีย  ประตู 2-3 

โดยสายการบิน  Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหนา้ที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกทา่น 

07.30  ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า  โดยสายการบิน  Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ 
FD251 

08.15  เดินทางถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้ง (เวลาพมา่ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) 
ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้ เมอืง และด่านศุลกากรเรยีบร้อย และรับกระเป๋า  

   

น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด
ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายมุากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองยา่งกุ้ง (ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.  น าท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดีเพื่อ
สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณแ์ห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 
1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา”ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุอง
พระพุทธเจ้า ซึ่งคร้ังก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัย
โบราณกาล ไมว่่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพมา่ รวมทัง้พระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อคร้ังสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการ
พระเจดีย์องค์นี้ ยังเคยผา่นการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแลว้ถึง 4 ครั้ง ท าให้ปลียอด
ของเจดีย์องค์นี้หักพังลงมา แต่ด้วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดีย์องค์นี้ จึงได้ท าการสร้าง
เจดีย์ชเวมอดอว์ขึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ด้วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสูง 70 ฟุต) 
นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (1)  (พิเศษ  เมนูกุ้งแม่น้ าเผา ทา่นละ 1 ตัว) 

น าทา่นชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace) ซึง่เพิ่งเริ่มขุดค้น
และบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้



 
ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะ
สิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตก
เป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสยีกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แตปั่จจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวังและต าหนักตา่งๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิง
จากพงศาวดาร  น าทา่นเดนิทางไปนมัสการสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว เป็นที่เคารพ
นับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 
1537 ในสมัยมอญเรืองอ านาจ มีพทุธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ตา่ง
จากพระพุทธไสยาสน์ของไทยทีน่ิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มภีาพวาดที่สวยงาม 
เมื่อคร้ังก่อนพระพุธรูปองค์นี้ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอิฐท่ามกลางป่ารก 
จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี ้จากนั้นในปี 
พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จน
กลายเป็นพระพทุธรูปที่สวยงามในปัจจุบัน  จากนั้นน าท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดา
กอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพมา่อายุกวา่สองพันห้าร้อย
กว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยา่งกุ้ง มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดใน
พม่า สถานทีแ่ห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูป
เทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริ
มงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใคร
เกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียน์ี้ได้รับการบูรณะ
และต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค าทั้งหมดน้ าหนักยี่สิบสามตัน
ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของ
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จ านวน
มาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารส่ีทิศ ซึ่ง
ท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้น
ที่รวมกนัขึ้นเป็นสว่นหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทัง้ส้ิน ชมระฆังใบ
ใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เทา่ไหร่ก็ไม่ขึ้น
ภายหลังชาวพม่า ชว่ยกนักูข้ึ้นมาแขวนไว้ที่เดมิได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคซีึ่งชาว
พม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการชมแสง
ของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดทา่นจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สี
เหลือง, สีน้ าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น  

ค่ า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   (2) 

 
น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ที่พัก SEDONA HOTEL   หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 2 เจดีย์โบตาทาวน์  – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – 
ตลาดสก๊อต  

เช้า  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม      (3) 

   

จากนั้นน าทา่นชม เจดีย์โบตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่
พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของ



 
ฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลางองค์ จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 
2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลีและ
ตัวหนังสือพราหมณ์อนิเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพมา่ ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วย
กระเบ้ืองสีสันงดงาม และมมีุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์  จากนั้นน าทา่น
ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมา่และชาวไทยวิธีการ
สักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอา
ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะ
ชอบมาก จากนัน้ก็ให้เอาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงิน
บาทดีกวา่เพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพร
แล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบ
โบยี แค่นี้ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ จากนั้นน าท่านขา้มฝั่งไปอีกฟากหนึ่ง
ของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา่ “อะมาดอว์เมีย๊ะ” ตามต านานกลา่ววา่นาง
เป็นธิดาของพญานาคที่เกดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกล้า รักษาศีล ไมย่อมกิน
เนื้อสัตว์จนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพมา่เคารพกราบไหว้กันมานานแลว้ ซึ่ง
การขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพ
องค์นี้กันมากเช่นกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม ขา้วตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4)    (พิเศษ  เมนูเป็นปักกิ่ง + สลัดกุ้ง
มังกร)   

น าทุกท่านสักการะ พระพทุธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการ
พระพุทธรูปนอนทีม่ีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมคีวามพระท่ีมคีวามสวย
ที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ  จากนั้นน าท่านเทีย่วชม ตลาด
โบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาด
เก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงัเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็น
ลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จ าหน่ายในตลาดแห่งนีม้ีหลากหลายชนิด 
เช่น เครื่องเงิน ทีม่ีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี 
หยก ผ้าทอ เสื้อผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซื้อส้ินค้าหรืออัญมณีทีม่ีราคา
สูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)  หมาย
เหตุ : ตลาดสก๊อตจะปิดทุกวันจันทน์ 

สมควรแก่เวลาน้าทา่นเดนิทางสู่ ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้ง 

              

21.40  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD258 

23.30  ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหต ุ

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง
,               สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น  ทั้งนี้จะขึน้อยู่กับลูกค้าเป็นส าคญั 

*** 

 



 
หมายเหต ุ              

สายการบินแอร์เอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seat บริการส าหรับลูกค้าที่มคีวามประสงค์ต้องการนั่ง
แถวหน้าและนั่งติดกันหรือเลือกที่นั่งได้ เนื่องจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่

สามารถล็อกทีน่ั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน  

* ในกรณีต้องการล็อกที่นั่งไปกลับค่าใช้จ่ายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ทา่น/เที่ยว 

* ต้องการล็อคที่นั่งแถวหนา้ Hot Seat 

- แถวที่ 1    คา่บริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลับ 1,000 บาท/ทา่น 

- แถวที่ 2-5  คา่บริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน 

- แถวที่ 6-8  คา่บริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกคร้ังก่อนท้าการจองค่ะ 

ราคาทวัร์รวม 
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ ไป–กลับพร้อมคณะ(ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดินทางได้) 
2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
4.ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา่ 
5.ค่ารถรับ–ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่ม ี
7.น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน แอร์เอเชีย ขาไปท่านละ 20 กก.  ขากลับท่านละ 20 กก 
8.ค่าไกด์ท้องถิ่นน าทา่นทอ่งเที่ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ 
9.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 
–  การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
–  ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ท าไว้ ) 

ราคาทวัร์ไม่รวม 
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มนิิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์
แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
2.ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 1,500 บาทตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 
3.ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการ
ใบก ากับภาษี) 
4.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
5.ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 
2)ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3)ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ทา่นโดยจ่ายคา่บริการ
ต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางตา่งด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเอง
ก่อนจะยื่นวีซา่) 
6.ค่าธรรมเนยีมวีซา่ส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ช าระด้วยตนเอง) 



 
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 
1.ในการจองครั้งแรก มัดจ าท่านละ 3,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2.ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดนิทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ช าระเงินส่วนทีเ่หลือตามเวลาที่ก าหนด ขอสงวนสิทธิ์
ในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3.การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย พร้อม
กรอกรายชื่อของผู้เดนิทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดนิทาง 

การยกเลิกและคนืค่าทวัร ์
    เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวรแ์ล้ว ไม่สามารถยกเลิก 
เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิ
ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดนิทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนคา่ทวัร์ไมว่่า
กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแล้วถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการ
หนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคนืไมว่่ากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

หมายเหต ุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีทีจ่ านวนผู้เดนิทางต่ ากวา่ 20  ทา่น(ผู้ใหญ่)โดย
บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง 
2.เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ 
3.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านั้น 
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จาก
สายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะ
ด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า) 
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณทีี่ทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ เช่น ไม่เทีย่วบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะคา่ใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 
7.เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
8.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทีม่วีัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่วเท่านั้น 

  

 


