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พิเศษ !!! ของสมนาคณุ 1 ชุด (ถุงผา้รกัโลก/พดั/หมวก) 

นอนโรงแรม 4-5 ดาวในยา่งกุง้ 

ทวัรสุ์ขใจอ่ิมบุญ นมสัการ 3 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า 

 นมสัการเจดียช์เวดากอง ณ เมีองยา่งกุง้  ( 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า) 
 ขอพรเทพทนัใจ ที่เจดียโ์บตะทาวน ์

 สกัการะเจดียช์เวมอดอว ์ณ เมีองหงสาวดี  ( 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า) 
 ร่วมท าบุญตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที่วดัไจค้ะวาย 

 สกัการะพระธาตอิุนทรแ์ขวน ณ เมืองไจต้ิโย  ( 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า) 
 ชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินที่ตลาดสกอ๊ต 

 รวมรถข้ึนพระธาตอิุนทรแ์ขวนแลว้ (ข้ึนถึงบนยอดเขาไจต้ิโย) 
 อร่อยกบัเมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง สลดักุง้มงักร กุง้แม่น ้ายา่ง 
 นอนโรงแรมระดบั 5 ดาวที่ยา่งกุง้ 
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 **สะดวกสบายไม่ตอ้งท า วีซ่า อยูไ่ดไ้ม่เกิน 14 วนั (เร่ิม 27 สิงหาคม)**  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวดี – วดัไจค้ะวาย – เจดียช์เวมอดอว ์–  พระธาตอุินทรแ์ขวน 

(นัง่รถถึงยอดเขา)                   (-/L/D) 

 

08.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบิน สุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร ์ 

สายการบิน เมียนรม่์า แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  

10.40 น. บินลัดฟ้า สู่  กรุงย่างกุ ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน  เมียนม่าร์แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี   

8M336    (มีอาหารเสริฟบนเคร่ือง) 

11.25 น. ถึง สนามบิน มิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ (เวลาที่ประเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที)  

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมืองยา่งกุง้ (เมนูเป็ดปักก่ิง+สลดักุง้มงักร) 

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง หงสาวดี  (BAGO) ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 

80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

บ่าย ..น าท่านเดินทางต่อเพ่ือไปยงั วดัไจค้ะวาย เพื่อท าบุญใส่บาตรขา้วสวยแด่ภิกษุ สามเณร 

จ านวน 1,200 รูป ท่ีน้ีเราจะใส่บาตรขา้วสวยเพียงอยา่งเดียว ส าหรบัอาหารทางชาวบา้นจะ

จดัเตรียมไวต่้างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายส่ิงอ่ืนๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลงัศรทัธา) 

สถานท่ีแหง่น้ีเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากน้ันน าท่าน

เดินทางต่อ ดว้ยความอ่ิมบุญและอ่ิมใจ (ส่ิงท่ีทางวดัตอ้งการขณะน้ีคือ ถว้ย ชาม ส าหรบัใส่

อาหาร  สมุด และ  เครื่องเขียน ส  าหรบัการศึกษาของ ภิกษุ สามเณร)  

 น าท่านนมสัการ เจดียช์เวมอดอว ์คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดียมุ์เตา เป็นเจดียใ์หญ่

คู่บา้นคู่เมืองท่ีสูงท่ีสุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า ภายในบรรจุพระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซ่ึงในสมยัก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึกของ        

บูรพกษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเม่ือครั้ง
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สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวดี ก็เคยเสด็จ

มานมสัการพระเจดียอ์งคน้ี์  

หลงัจากน้ัน น าท่านมุ่งหนา้ สู่ เมืองไจที้โย (kyaikhtiyo) ( เดินทาง 3 ชัว่โมง)   

เยน็ ถึง คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจที้โย) หยุดพกัเพื่อเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพ่ือข้ึนบนภูเขา 

ไจที้โย  ใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 35 นาที ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง

พรอ้มสมัผัสความเย็นซ่ึงจะค่อย ๆ เย็นขึ้ นเร่ือย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแ์ขวน 

จากน้ีเดินขึ้ นไปอีกประมาณ 35 นาที นัง่จนถึงโรงแรมท่ีพกั  พระธาตุอินทรแ์ขวน เป็นองค์

เจดียข์นาดเล็ก ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองคซ่ึ์งตั้งอยูบ่นหน้าผาอยา่ง

หม่ินเหม่  ดูคลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีนับเป็น 1 ใน 5 

มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ์ปี 

พุทธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร ์ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจา้จนัทรผ์มหอม” นิราศพระ

ธาตุอินทรแ์ขวน 

 พกัทีโ่รงแรม YOE YOE LAY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คียงกนั  

ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากที่พกัเดินไปพระธาตุอินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น หลงัอาหาร

ค า่เชิญท่านไปนมสัการพระธาตตุามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธิหรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน 

ถา้จะนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดียไ์จท้ีโย ควรเตรียม

เสื้ อกนัหนาว หรือกนัลม หรอืผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพ้ืนท่ีนัง่มีความเยน็มาก 

พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรบับุรุษเปิดถึงเวลา  20.00 น. 

เท่านั้น  
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วนัที่สอง ไจท้ีโย (พระธาตุอินทรแ์ขวน)-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดียไ์จปุ่๊น-ยา่งกุง้ –          

พระนอนตาหวาน – เจดียช์เวดากอง          (B/L/D) 

05.00 น.  เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือใส่บาตรตามอธัยาศยั หรือถวายขา้วพระพุทธ       

มีชุดจ าหน่ายบริเวณวดั เม่ือถวายขา้วพระพุทธนิยมจุดเทียนตามก าลังวนัหรือจ านวนอายุ 

นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความ

มหศัจรรยว์่าพระธาตุองคน้ี์ตั้งอยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเม่ือมองจาก

ดา้นล่างขึ้ นไปก็ดูคลา้ยกบัลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกบัพระอินทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศ

นับเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้   ณ   หอ้งอาหารของโรงแรม และเก็บสมัภาระเพื่อเดินทางกลบั 

07.30 น.  เดินทางกลบั ตามเสน้ทางเดิม มุ่งหน้าสู่เมืองหงสาวดี ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัร

มอญโบราณท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุง้แม่น ้าเผาคนละ1ตวั) 

บ่าย น าท่าน นมสัการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด ของเมืองหงสาว

ดี อีกทั้ งยังสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปัก พ้ืนเมือง ผ้าพ้ืนเมือง                    

น าชม พระเจดียไ์จปุ่๊น ซ่ึงบูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนัง่โดยรอบทิศ

ประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ

พระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสนัธะ(ทิศ

ตะวนัออก) และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สรา้งโดยส่ีสาวพี่นอ้งท่ีอุทิศตนใหก้บั

พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ  

น าท่านชม เจดียเ์จา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด  มีขนตา

ท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกับศิลปะของ

ไทยท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าท่ีงดงามโดยมีขนาดความยาวขององค ์70 

เมตร 

น าท่านชม มหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาเชียงกุ

ตระ เมืองยา่งกุง้ เชื่อกนัว่าเป็นมหาเจดียท่ี์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ 

บนยอดสุดของพระเจดีย ์มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้ นขา้งบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู ่

72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายท่ีพากัน

เท่ียวชมและนมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกนัว่า ทองค าท่ี
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ใชใ้นการก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งน้ีมีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่ท่ี

ธนาคารชาติองักฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดียท่ี์งดงามมากท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก  

 (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออก

รบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลาน

อธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองค์เจดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิด

ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะ

เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตติยงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ

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

 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธ

กลางคืน 

พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหาง

ยาว 

หนูหางสั้น พญานาค 

 

19.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั  

 โรงแรม VINTAGE LUXURY YACHT HOTEL (ระดบั5ดาว) หรือ โรงแรม 4 ดาวในตวั

เมืองยา่งกุง้ 
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วนัที่สาม ยา่งกุง้-เจดียโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)-ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต -กรุงเทพฯ      (B/L/-) 

 

06.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของแรม 

จากน้ันน าชม พระเจดียโ์บตะทาวน ์ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สรา้งขึ้ นเพ่ือรบัพระเกศาธาตุก่อนท่ีน าไป

บรรจุใน พระเจดียช์เวดากอง เม่ือพระเกศาธาตุได ้ถูกอญัเชิญขึ้ นจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐาน

ไวท่ี้พระเจดียโ์บตะตองแห่งน้ีก่อน พระเจดียแ์ห่งน้ีไดถู้ก ท าลายในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี 

2 และไดร้บัการปฏิสงัขรณ์ขึ้ นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกบัพระเจดียท์ัว่ไปคือ ออกแบบให้

ใตฐ้านพระเจดียมี์โครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไปภายในได ้โดยอญัเชิญ  พระบรมธาตุไวใ้น

ผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน ส่วนผนังใตฐ้านเจดีย์ ไดน้ าทองค า

และของมีค่าต่าง ๆ ท่ีมีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์มาจดัแสดงไว ้น า

ท่านสกัการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซ่ึงชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและ

นิยมมาขอพร ดว้ยเชื่อวา่   อธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา   

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า มีสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย 

อาทิ อญัมณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไขมุ่ก เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวาย งานฝีมือ เชน่ ผา้ปูโตะ๊ ผา้โสร่ง   

บ่าย     ออกเดินทางสู่  สนามบิน มิงกาลาดง เมืองยา่งกุง้  

16.30 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน เมียนรม่์า แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี  8M 331     

  (มีอาหารเสริฟบนเคร่ือง)  

18.15 น ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ  

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปลี่ยนแปลง หรอืสลบัสบัเปลี่ยนกนัไดต้ามความเหมาะสม  

โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งนั้น ๆ  

โดยจะยดึถือประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจุบนั 

 

 

อตัราค่าบริการ 
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ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

17-19 กรกฎาคม 2559 13,900 13,900 13,900 4,000 

18-20 กรกฎาคม 2559 13,900 13,900 13,900 4,000 

 

หมายเหต ุ       

 - บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงรายการ  

ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง  ภยัทาง

ธรรมชาติ แต่ยงัคงรกัษามาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

  โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ   ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าวีซ่าพม่าแบบยืน่หมู่คณะ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่า (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศพม่าใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,000 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
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เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ี

บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัท

จะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์FESTIVAL 3D2N JUL-8M-W12 

 
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา
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แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 

100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิป

ล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อ

ไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋า ใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

  

   

 
 

 


