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Pro ยา่งกุง้-หงสาวด-ีสเิรยีม 3วนั 
โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่างกุง้ อดีตเหมืองหลวงเก่า ราชธานีอนัรุ่งเรือง 

เจดียช์เวดากอง เจดียคู่์บา้นคู่เมือง ศูนยร์วมจิตใจชาวพม่า เป็นพระธาตุประจ  าปีมะเมีย 

เจดียช์เวมอวด์อว ์แห่งหงสาวดี เจดียท์ี่สูงที่สุดในแผ่นดินพม่า 

สิเรียม เจดียเ์ยเลพญา (เจดียก์ลางน ้า) 

อ่ิมอร่อย เมนูพิเศษ...กุง้แม่น ้าหงสาวดี สลัดกุง้มังกร เป็ดปักก่ิง 

รายละเอยีดการเดนิทาง                                                                                                                   
วนัที่ 1  สนามบนิดอนเมอืง-ย่างกุง้-สเิรยีม (เจดยี์กลางน า้)-มหาเจดยี์ชเวดากอง       (-/L/D)  
06.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบินดอนเมอืง บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1

ชัน้ 3 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบนิ AIR ASIA (FD) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกใหกั้บทกุทา่น  
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 07.15 น. บนิลัดฟ้า ส ู ่กรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่  FD251 

08.00 น. ถงึ สนามบนิ มงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ (เวลาที่ประเทศพมา่ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)  

หลังผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดนิทาง สู เมอืงสเิรยีม (Thanlyin) ซึง่อยูห่า่งจาก
ยา่งกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร เมื่อเดนิทางถงึสเิรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึง่
เมืองนี้เคยเป็นเมืองทา่ของโปรตเุกสในสมัยโบราณ ตัง้อยูร่ิมฝ่ังแม่น ้ายา่งกุง้ทีเ่ชือ่มตอ่กับ

แม่น ้าอิระวด ีน าทา่นชม พระเจดยี์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) บนเกาะกลาง
น ้าอายนัุบพันปี เป็นทีส่ักการะของชาวสเิรียม ทีบ่ริเวณทา่เทยีบเรือบนเกาะ สามารถซือ้อาหาร
เลีย้งปลาดกุตัวขนาดใหญนั่บรอ้ย ๆ ตัวทีว่่ายวนเวียนใหเ้ห็นครีบหลังทีโ่ผลเ่หนือผวิน ้า เสร็จแลว้

เดนิทางกลับยา่งกุง้ 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 

น าทา่นชม มหาเจดยี์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ ูบ่า้นคูเ่มืองพม่า ตัง้อยูบ่ริเวณเนินเขาเชยีงกุ

ตระ เมืองยา่งกุง้ เชือ่กันว่าเป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวน 8 เสน้ บน
ยอดสดุของพระเจดยี ์มีเพชรอยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสดุมีเพชรเม็ดใหญอ่ยู ่72 กระ
รัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มีทัง้ผูค้นชาวพม่าและชาวตา่งชาตมิากมายทีพ่ากันเทีย่วชมและ
นมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกลา่วขานกันว่า ทองค าที่ใชใ้นการ

กอ่สรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แหง่นี้มีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ทีธ่ นาคารชาติ
อังกฤษเสยีอีกและนับเป็นมหาเจดยีท์ี่งดงามมากทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก (สถานทีส่ าคัญของพระ
มหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธิฐาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไม ้

ธูปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือ่เสริมสรา้งบารมแีละสริิ
มงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยี์ยังมีพระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใคร
เกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริิมงคลแกช่วีิต) 

ค าไหว้พระมหาเจดยี์ชเวดากอง 
วนัทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย  

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 
อหงั วนัทาม ิตุระโต อหงั วนัทาม ิธาตุโย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

 

วันเกดิ อาทติย ์ จันทร์ อังคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหัสบด ี ศกุร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เขา้ส ูท่ีพั่ก IBIS STYLES YANGON STADIUM HOTEL (ระดับ3ดาว) หรือเทยีบเทา่ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

วนัที่ 2 ยา่งกุง้-หงสาวด ี-วดัไจ ้คะวาย - พระนอนชเวตาเลียว-เจดยี์ชเวมอดอว์ -ยา่งกุง้ 
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   พระนอนตาหวาน – วดัไจ๊กะเลาะ     (B/L/D)   

เช้า รบัประทานอาหารเช้า  ณ  หอ้งอาหารของแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืง หงสาวด ี (BAGO) ซึง่อยู่หา่งจากย่างกุง้ประมาณ 80 กม. ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง น าทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปยัง วดัไจค้ะวาย เพือ่ท าบญุใส ่

บาตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณร จ านวน 1,200 รูป ทีน่ี้เราจะใสบ่าตรขา้วสวยเพยีงอยา่งเดยีว 
ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรียมไวต้า่งหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายสิง่อื่นๆ ก็สามารถน าไป
ไดต้ามก าลังศรัทธา) สถานทีแ่หง่นี้เป็นโรงเรียนสอนพระพทุธศาสนานักธรรมชัน้ตรี, โท และเอก 
จากนั้นน าทา่นเดนิทางตอ่ ดว้ยความอิ่มบญุและอิ่มใจ (ส ิง่ทีท่างวัดตอ้งการขณะนี้คอื ถว้ย ชาม 

ส าหรบัใสอ่าหาร  สมุด และ  เครือ่งเขยีน ส าหรบัการศกึษาของ ภกิษุ สามเณร)  
น าทา่น นมสัการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุ ของเมืองหงสาวด ี
อีกทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพืน้เมือง ผา้พืน้เมือง                     

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมอืงหงสาวด ี(มกีุง้แมน่ า้เผาคนละ1ตวั)  
บา่ย น าทา่นนมัสการ เจดยี์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดยี์มุเตา เป็นเจดยีใ์หญ่

ค ูบ่า้นคูเ่มืองทีส่งูทีส่ดุของหงสาวด ีนับว่าเป็น 1ใน5 ส ิง่ศักดิส์ทิธิ์

ของพม่า ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึง่ใน
สมัยกอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิีศักดิส์ทิธิ์ กอ่นออกศกึของบรูพ
กษัตริย ์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทัง้พระเจา้บเุรงนอง

ดว้ย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณ
กัลยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยี์
องคน์ี้  

น าทา่นชม เจดยี์เจา๊ทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระที่มี
ความสวยงามทีส่ดุ  มีขนตาทีง่ดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึง่
แตกต่างกับศลิปะของไทยที่ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์ เป็นศลิปะพม่าทีง่ดงามโดยมีขนาด
ความยาวขององค ์70 เมตรระหว่างทาง  น าท่านแวะสักการะ สถูปพระสุพรรณกลัยา ณ 

วดัไจก๊ะเลาะ วัดแหง่นี้เชือ่กันว่าเป็นสถานที ่ทีเ่ก็บอัฐขิองพระสวุรรณกัลยา โดยมีซุม้รูปป้ันของ
พระนางเป็นรูปสักการะดว้ยเรื่องราว  ของพระนางไดเ้ลือน
หายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี  เชือ่กันว่าหลวงปู่ โง่น ไดม้าท า

พิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณพระสุพุรรณ กลัยาและเหล่า
นายทหารไทยทีถู่กจองจ า ตั ้งแต่สมัยเส ียกรุงครั้งทีส่อง (เชิญ
ร่วมระลกึถงึวีรกรรมและความเส ียสละของบรรพกษัตรีและนักรบ

ไทยที่ เส ียสละพระองคเป็นตัวประกันเพื่อ่ืความสงบสุขของ
บา้นเมือง  

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนูเป็ดปักกิง่+สลดั

กุง้มงักร)  
เขา้ส ูท่ีพั่ก IBIS STYLES YANGON STADIUM HOTEL (ระดับ3ดาว) หรือเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 

 
 

วนัที่ 3 เจดยีโ์บตะทาวน์(เทพทนัใจ)-พระหินออ่น–ช้างเผือก–ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ    (B/L/-)                
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 เช้า รบัประทานอาหารเช้า  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าชม พระเจดีย์โบตะทาวน ์ซึ่งเป็นเจดียท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตกุอ่นที่น าไป

บรรจใุน พระเจดยีช์เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตไุด ้ถกูอัญเชญิขึน้จากเรือ ไดน้ ามาประดษิฐานไว ้
ทีพ่ระเจดยีโ์บตะตองแห่งนี้กอ่น พระเจดยีแ์หง่นี้ไดถ้กู ท าลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที ่2 
และไดรั้บการปฏิสังขรณ์ข ึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกตา่งกับพระเจดียท่ั์วไปคือ ออกแบบใหใ้ต ้

ฐานพระเจดยี์มีโครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชิญ พระบรมธาตไุวใ้นผอบ
ทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดชั้ดเจน ส ่วนผนังใตฐ้านเจดีย ์ไดน้ าทองค าและ
ของมีคา่ต่าง ๆ ทีม่ีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแกอ่งค์พระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้น าทา่น

สักการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” (นัตโบโบย)ี ซึ่งชาวพม่าใหค้วามเคารพอยา่งมากและนิยมมา
ขอพร ดว้ยเชือ่ว่าอธิฐานสิง่ใดจะสมความปรารถนา จากน ัน้น าท่านขา้มฝั่งไปอกีฟากหนึ่งของ
ถนน เพือ่สักการะ เทพกระซบิซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เม ีย๊ะ”ตามต านานกลา่วว่า นางเป็นธิดา
ของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อ

ส ิน้ชวีิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวกั้นมานานแลว้ซึ่งการขอพรเทพกระซิบ
ตอ้งไปกระซบิเบาๆ ห้ามคนอืน่ไดย้ิน ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเช่นกนั
การบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม  ้ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 

 
 
 

 
 
บา่ย สักการะ พระหนิออ่น (เจ๊าดอจ)ี ซึ่งเป็นพระพทุธรูปที ่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญท่ีส่ ุด

ในพม่ามีน ้ าหนักถงึ 60 ตัน ส ูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถอืว่าเป็น
ชา่งฝีมือดีทีส่ดุของพม่า น าชม ช้างเผือก ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มืองของพม่ามีสขีาวเผอืกตลอด
ทัง้ตัวจ านวน 3 เชอืก ตอ้งตามคชลักษณะของชา้งเผอืกทกุประการ น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดส

ก็อต ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของพม่า มีสนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ 
หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เชน่ ผา้ปูโต๊ะ ผา้โสร่ง สมควรแกเ่วลาน าท่าน
เดนิทางสู ่ สนามบนิ มงิกาลาดง เมืองยา่งกุง้  

21.40 น. บนิลัดฟ้ากลับสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD258  

23.30 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ  
 

กรณีเดนิทางเดอืนพฤษภาคม 2560 สายการบนิมกีารปรบัเปล ีย่นเทีย่วบนิ 
17.35 น. บนิลัดฟ้ากลับสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD254  
19.25 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ  

  
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลี่ยนแปลง หรอืสลบัสบัเปลี่ยนกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพนิจิของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั  
และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 
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 อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเด ีย่วเพ ิม่ 

18 – 20 ก.พ.60 9,900 9,900 3,000 

24 – 26 ก.พ.60 9,900 9,900 3,000 

25 – 27 ก.พ.60 9,900 9,900 3,000 

3 – 5 ม.ีค.60 9,900 9,900 3,000 

10 – 12 ม.ีค.60 9,900 9,900 3,000 

11 – 13 ม.ีค.60 9,900 9,900 3,000 

17 – 19 ม.ีค.60 9,900 9,900 3,000 

18 - 20 ม.ีค.60 9,900 9,900 3,000 

24 – 26 ม.ีค.60  9,900 9,900 3,000 

25 – 27 ม.ีค. 60  9,900 9,900 3,000 

31 – 2 เม.ย.60 9,900 9,900 3,000 

1 – 3 เม.ย.60 9,900 9,900 3,000 

7 – 9 เม.ย.60 11,900 11,900 3,000 

14 – 16 เม.ย.60  13,900 13,900 3,000 

15 – 17 เม.ย.60 13,900 13,900 3,000 

21 – 23 เม.ย.60 9,900 9,900 3,000 

22 – 24 เม.ย.60 9,900 9,900 3,000 

12 – 14 พ.ค. 60 9,900 9,900 3,000 

13 – 15 พ.ค.60 9,900 9,900 3,000 

19 – 21 พ.ค.60 9,900 9,900 3,000 

20 – 22 พ.ค.60 9,900 9,900 3,000 

26 – 28 พ.ค.60 9,900 9,900 3,000 

27 – 29 พ.ค.60 9,900 9,900 3,000 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรือ 3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่อาหารตามมื้อทีร่ะบใุนรายการ   

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศพม่าใหกั้บคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศพม่าไม่เกนิ 14 วัน) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใช ้

วซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท าวซีา่เพ ิม่ ท่านละ 1,000 บาท** 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท์ คา่โทรศัพทท์างไกล 
คา่อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้บรกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์้องถิน่ 600 บาทตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น ตลอดการเดนิทาง (ส่วนหวัหนา้ทวัรไ์ทยขึน้อยูก่บั
ความพงึพอใจในการบรกิาร) 

คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 5,000 บาท พรอ้มกับ

เตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวร์สว่นที่เหลอืทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน ทา่นควรจัดเตรียม

คา่ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้ ่ายในส่วนของคา่ที่พักและตั๋ว

เครื่องบนิ มิฉะนั้นจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต  ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่ ่างจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บัตรโดยสารทกุครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้ 

 หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก

ในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงินทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร์ 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ ปไดอ้ย่างนอ้ย 

10 ทา่น ในกรณีนี้บริษัทฯ ยนิดคีนืเงินใหทั้ง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้

ทัวร์และอุบัตเิหตสุดุวิสัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
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  กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตผุลใด  ๆก็

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืคา่ทัวร์ทัง้หมด 

 การประกนัภยั ทีบ่รษิ ัทไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบตัเิหตุจากการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไข

กรมธรรมของบรษิทัได ้และทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแล้วเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่

ทวัร ์  (ทา่นสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษิทั ประกนัท ั่วไป) (แกไ้ข ณ 

วนัที2่8มคี.59) 

 บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บการเปลีย่นแปลงรายการ  

ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ สภาพทางการเมือง  ภัยทาง

ธรรมชาต ิแตยั่งคงรักษามาตรฐานการบริการและยดึถอืผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูกั่บความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถงึผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลัก 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อ

ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส ิง่ของ

ดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส ่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครื่องบนิเทา่นั้น  

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นั้น  


