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RGN001 : ย่างกุ้ง...อิ่มบุญ 2วัน 1คืน 
บูชา 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิสูงสุดแห่งพม่า : มหาเจดีย์ชเวดากอง 
 

 พระนอนตาหวาน : มหาเจดีย์ชเวดากอง : สกัการะเทพทนัใจ : เจดีย์โบตาทอง : ตลาดสก๊อต 
 อิม่อร่อยกบัเมนพูิเศษ !!  เป็ดปักกิ่งย่างชัน้ดี //สลดักุ้ งมงักร รสเด็ด //  
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รายการทวัร์ 

วันที่ รายการ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ(สวุรรณภมิู) – ยา่งกุ้ ง – วดัพระหินอ่อน – ปางช้างเผือก – 

พระนอนตาหวาน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
   

ระดบั 3 ดาว 
หรือเทียบเทา่ 

2 สกัการะเทพทนัใจ – เจดีย์โนตาทาวน์ – ตลาดสก๊อต – ยา่งกุ้ ง – กรุงเทพฯ    ---- 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 

ท่านละ 

ราคาเดก็เสริมเตียง 
พกัผู้ใหญ่ 2ท่าน+1เดก็ 

ท่านละ 

ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 
พกัผู้ใหญ่2ท่าน+1เดก็ 

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพิม่ 
ท่านละ 

19-20  มกราคม  2562 
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 10,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท 2,000 บาท 

26-27  มกราคม  2562 
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 10,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท 2,000 บาท 

2-3  กมุภาพนัธ์  2562 
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 10,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท 2,000 บาท 

9-10  กมุภาพนัธ์  2562 
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 10,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท 2,000 บาท 

16-17  กมุภาพนัธ์  2562 
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 10,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท 2,000 บาท 

23-24  กมุภาพนัธ์  2562 
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 10,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท 2,000 บาท 

2-3  มีนาคม  2562 
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 10,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท 2,000 บาท 

9-10  มีนาคม  2562 
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 10,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท 2,000 บาท 
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ก าหนดการเดินทาง       เด็กต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเด็ก  
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) – ย่างกุ้ง – วดัพระหินออ่น – ปางช้างเผือก – พระนอนตาหวาน –  
                        พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ ชัน้ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้า

หมายเลข 7 สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เคาน์เตอร์เช็คอิน (N)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่น ในการตรวจเช็คเอกสาร
สมัภาระและท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

10.15 น. นําทา่นเดินทางสู ่เมืองย่างกุ้ง โดยเท่ียวบิน 8M336  
**มีอาหารวา่งบริการพร้อมเคร่ืองด่ืม** 

11.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดง  
 สนามบินยา่งกุ้ งตัง้อยูท่างทิศเหนือของตวัเมืองยา่งกุ้ ง 15 กิโลเมตร   
(เวลาท้องถ่ินท่ีพม่าช้ากวา่ไทยคร่ึงชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร
แล้ว นําทา่นเดินทางสูต่วัเมืองยา่งกุ้ งโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
จากนัน้นําทา่นสกัการะ พระหินอ่อน “LAWKA chantha Abaya Labamuni 
Buddha Image” พระหินขาวนีส้ร้างจากหินขาวท่ีมีลกัษณะมนัวาว สขีาวสะอาดและ
ไม่มีตําหนิ สงู  37 ฟุต กว้าง 25 ฟุต หนกั 600 ตนั เป็นพระพทุธรูปประทบันัง่ พระหตัถ์
ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตท่ีุอญัเชิญมาจากสงิค์โปร์และศรีลงักายกขึน้หนัฝ่าพระ
หตัถ์ออกจากองค์ หมายถึง การไลศ่ตัรูและประทานความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนีย้งัมี
การนําหินท่ีเหลอืมาสลกัเป็นพระพทุธบาทซ้ายและขวา ประดิษฐานอยู ่บริเวณด้านหลงั
พระพทุธรูปด้วย 
จากนัน้นําทา่นชม ปางช้างเผือก เป็นช้างคูบ้่านคูเ่มืองของชาวพม่า  
มีสขีาวเผือกตลอดทัง้ตวัถกูต้องตามคชลกัษณะ 5 ประการ ของช้างเผือก คือ 1. งาอุ้ม
บาตร 2. ผิวเปลอืกมะนาว 3. หลงัโค้งเหมือนคนัธน ู4. หางผู ่5. เลบ็ขาว  
ปัจจุบนั ในประเทศพม่าเองป่าเขาอุดมสมบูรณ์ และยงัมีช้างเผือกให้ได้ชม ได้เห็นกนัอยู่ 

16-17  มีนาคม  2562 
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 10,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท 2,000 บาท 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 1) 

นําทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจ ีหรือ พระตาหวาน  
เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกวา่ 70 เมตร สร้างขึน้
เม่ือปี พ.ศ.2442 และแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2450 โดยเศรษฐีพม่านาม
วา่ “โบตา” และได้รับการบูรณะสร้างใหม่ ขึน้ในปี พ.ศ.2493 เน่ืองจากเกิด
ความเสยีหายจากสภาพอากาศ  วดัพระตาหวาน ตัง้อยูใ่นตวัเมืองยา่งกุ้ ง คน
ไทยสว่นใหญ่รู้จกัในช่ือ พระนอนตาหวาน เพราะนอกจากดวงตาที่สวยงาม
แล้ว ยงัมีขนตาที่งอนงาม สว่นลกูนยัน์ตา ทําด้วยแก้วที่สัง่ผลิตเป็นพิเศษจากประเทศญ่ีปุ่ น ทําให้มองดแูล้วเหมือนมีชีวิตราวกบั
มีนํา้หลอ่เลีย้งอยูภ่ายในใต้พระบาทท่ีวางไว้ไม่เสมอกนันัน้มีการวาดลวดลายสวยงามวา่ด้วยสิง่ท่ีเป็นมงคล ประกอบด้วย 
ธรรมจกัร มงคล 108 ประการ ทีแสดงโลกทัง้ 3 คือเคร่ืองหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เคร่ืองหมาย 21 ประการ แสดง
ถึงสตัว์โลก และเคร่ืองหมาย 28 ประการ แสดงถึงสงัขารโลกและยงัมีเคร่ืองหมายพระเจ้าจกัรพรรดิรวมอยูใ่นนัน้ด้วย 
จากนัน้นําทา่นสกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 (พระธาตปุระจําปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า) 
เป็นเจดีย์ทองคําสทีองเหลอืงอร่าม อยูบ่นเนินเขาเสนคตุตระ (Singuttara 
Hill) นานเกือบ 2,500 ปี มีตํานานเลา่วา่ เจดีย์ชเวดากองเกิดขึน้ตัง้แต่
พทุธกาล เม่ือสองพี่น้องตะปสุสะและภลัลกิะ เดินทางไปค้าขายท่ีอินเดียและ
เกิดความเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาจนปวารณาตนเป็นอุบาสกคูแ่รกใน
พระพทุธศาสนาพระพทุธเจ้าจึงประทานเส้นพระเกศาให้ 8 เส้น ทัง้สองจึงนํา
กลบัมาประดิษฐานท่ีเมืองยา่งกุ้ งหรือเมืองอสตินัชนะ โอกาละในอดีต และบรรจุในเจดีย์สงูเพียง 9 เมตรท่ีทําจาก ทอง เงิน ดีบุก 
ทองแดงตะกัว่ หินอ่อน และเหลก็ ตอ่มาพระเจ้าแผน่ดินเมืองมอญและพม่าหลายองค์ได้เสด็จมาบูรณะและก่อเจดีย์ใหม่ครอบ
เจดีย์ถึง 7 ครัง้ เช่น พระนางชินซอว์บู (Queen Shin Sawbu) แหง่หงสาวดี ได้ถวายทองคําแท้เท่านํา้หนกัพระองค์ตีเป็นแผ่น
ทองหุ้มองค์พระธาตไุว้ สว่นพระเจ้าธรรมเจดีย์ (Dhammazedi) ราชบุตรเขยของพระองค์ สว่นในพระเจ้ามินดงแหง่มณัฑะเลย์ก็
ทรงบูรณะยอดฉตัรใหม่แทนยอดฉตัรเก่าท่ีหกัลงมาเพราะเหตกุารณ์แผน่ดินไหว ทําให้ปัจจุบนัเจดีย์ชเวดากองมีความสงูถึง 122 
เมตร วา่กนัวา่ บนยอดฉตัรนัน้ประกอบไปด้วยเพชรนิลจินดาและอญัมณีท่ีมีคา่
มหาศาลสามารถมองเห็นแวววาวได้อยา่งชดัเจนในยามค่ําคืน 
******************************************************************************** 
การเท่ียวชมเจดีย์ชเวดากองนัน้สามารถมาได้ทัง้ตอนกลางวนัและตอนกลางคืน 
โดยรอบฐานเจดีย์มีบนัไดและประตใูห้เลอืกเดินขึน้ลงได้4ทิศ 
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คือ เหนือ ใต้ ตะวนัออก และตะวนัตก แตล่ะทิศมีหลงัคากนัแดดกนัฝนอยา่งดี เจดีย์ชเวดากองยามกลางวนัวา่สวยแล้ว ยาม
แสงกลางคืนนัน้อร่ามงามยิ่งกวา่ สมกบันํา้หนกัทองคําที่หอ่หุ้มองค์เจดีย์อยู ่1,100 กิโลกรัม และเป็นท่ีมาของความหมายชเวดา
กองท่ีแปลวา่ ทองแหง่เมืองดากอง 
สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน ตัง้อยูด้่านหน้าอาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององค์เจดีย์เป็นลานกว้างที่กษัตริย์ทกุพระองค์ของพม่าต้อง
มาขอพร ปัจจบุนัเป็นจุดท่ีผู้คนนิยมมากราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองโดยคกุเขา่หนัหน้าเข้าหาองค์เจดีย์ สวดมนต์ตัง้ใจอธิฐาน
เพื่อขอให้ได้ในสิง่ท่ีปรารถนา  
นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจําวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ  
รวม 8 องค์  ทา่นสามารถสรงนํา้พระประจําวนัเกิดของตวัเองได้ตามจุด โดยแตล่ะจุดจะมีป้ายแสดงวนัเกิดเป็นภาษองักฤษและ
แสดงสญัลกัษณ์ประจําวนัเกิดเป็นรูปปัน้สตัว์ประจําวนัเกิดให้อยา่งชดัเจน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เย็น  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี2) เมนเูป็ดปักก่ิง+สลดักุ้ งมงักร 
จากนัน้นําทา่นสูท่ี่พกั   PACIFIC HOTEL // TRYP HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสอง       เจดีย์โบตาทาวน์ – สกัการะเทพทนัใจ – ตลาดสก๊อต – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี3) 

จากนัน้นําทา่นสกัการะ นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึง่เป็นหนึง่ในนตัท่ี 
ชาวพม่านบัถือมากท่ีสดุซึง่ชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บชูา ด้วยท่ีเช่ือวา่เม่ืออธิษฐานสิง่ใดแล้วจะสมปรารถนา
ทนัใจการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบจี)  เพื่อขอสิง่ท่ีตนปรารถนา 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกสุนัธัง สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธัสสะติ ทติุยงั โกนาคะมะนงั ธัมมะ การะนงั ธาตโุย 
ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตโุย ธัสสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธัสสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สริะสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

วันเกิด  อาทิตย์  จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สตัว์สญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 
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วิธีสักการะ และขอพร เทพทันใจจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเร่ือง
ของสกัการะอยูด้่านหน้าของวดั ซึง่จะประกอบไปด้วย มะพร้าว กล้วย ใบแหง่
ชนะ ผ้าคล้องคอ ร่มฉตัรกระดาษ ดอกไม้ ซึง่สิง่ของเหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีนิยม 
นํามาถวายเทพทนัใจ  สว่นวิธีการขอพร นิยมนํา ธนบตัร 2ใบ ม้วนเป็นกรวย 
ซ้อนกนั 2 ใบ นําไปเสยีบไว้ในมือของเทพทนัใจข้างที่ชีต้รงมา โดยเอา
หน้าผากแตะไปท่ีนิว้ชีมื้อท่ีเทพทนัใจชีม้าพร้อมอธิษฐาน ตามสิง่ท่ีตนเอง
ปรารถนา เม่ือเสร็จแล้วจึงดงึนําธนบตัรออกมา 1 ใบ เพื่อความเป็นสริิมงคล 
(วิธีการอธิษฐานให้ได้ผลดี ให้ท่านขอเพียงข้อเดียวที่ท่านอยากจะ
ได้มากที่สุด)  
 จากนัน้นําทา่นสกัการะ เจดีย์โบตาทาวน์ // เจดีย์โบตาทาวน์ แปลวา่ 
ทหาร 1,000 นาย โดยมีความเช่ือเลา่ตอ่ๆกนัมาวา่เม่ือประมาณ 2,000 ปีท่ี
แล้วพระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์มอญ ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวายความเคารพพระเกศาธาต ุ(สารีริกธาต)ุ ท่ีอนัเชิญมา
จากอินเดียโดยนายวาณิชสองพี่น้องอญัเชิญมาทางเรือและมาขึน้ฝ่ังเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง  
ณ บริเวณนี ้เพื่อนําไปบรรจุไว้ท่ีมหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจุเส้นพระเกศาธาตไุว้ 1 เส้น ในเจดีย์นี ้วนัเวลาผา่นไป ได้มี
การบูรณะซอ่มแซมเจดีย์ ผลจากความเสยีหายในสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ซึง่ปรากฏวา่ ไปพบของมีคา่หลายอยา่งภายในเจดีย์  
จึงสร้างโครงสร้างใหม่ขึน้มาในปี พ.ศ.2496 และได้นําพระเกศาธาต ุมาครอบแก้วใสไว้ ใจกลางเจดีย์ เพื่อให้พทุธศาสนิกชนได้
สามารถมองเห็นเส้นพระเกศาธาตไุด้ ภายในเจดีย์เป็นสทีองอร่ามสวยงาม และมีทางเดินภายในเจดีย์ให้สามารถเดินชมความ
สวยงามของเจดีย์อีกด้วย  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 4) 

 จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมือง ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอยา่งวา่
ตลาดโบยกอองซาน เป็นสถานช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสดุในพม่าเป็นศนูย์รวมของ
ฝากทกุชนิด อาทิเช่น เสือ้ผ้า ของท่ีระลกึตา่งๆ เคร่ืองเงิน, อญัมณี, ไม้แกะสลกั
พระพทุธรูป เทวรูปท่ีทําด้วยไม้จนัทน์, เคร่ืองแกะสลกั, เคร่ืองลงรักปิดทองตา่งๆ
ถ้วยชามกงัไสจีนโบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกนัเจียระไนโบราณ, นาฬิกาข้อมือ
เก่า, ผ้าไหมลายตา่งๆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน มิงกะลาดง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที 
14.30 น.   คณะเดินทางถึงสนามบิน ย่างกุ้ง  

http://travel.mthai.com/world-travel/71906.html
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16.30 น.   ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) 
    เท่ียวบินท่ี  8M331 

18.15 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)  โดยสวสัดิภาพ 

  SPiRiT OF  MYANMAR  
 

อัตราค่าบริการรวม 
คา่ตัว๋เคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลบั พร้อมคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
คา่นํา้หนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น 
คา่ที่พกัตามระบุในรายการพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา่ 
คา่อาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
คา่จ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถ่ินพม่า 
คา่รถรับ-สง่ตามสถานทอ่งเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
คา่ประกนัภยัการเดินทาง วงเงินทา่นละ กรณีเสยีชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

กรณีอยูต่อ่ต้องเสยีคา่เปลีย่นแปลงหรือต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเงื่อนไขสายการบิน 
คา่นํา้หนกัสมัภาระนํา้หนกัเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น ตามท่ีระบุไว้  
คา่ใช้จ่ายสว่นตวั นอกจากรายการท่ีระบ ุเช่น มินิบาร์ คา่โทรศพัท์ คา่อินเตอร์เน็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสร์ิฟ
ตา่งๆ ฯลฯ  
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
คา่ทําหนงัสอืเดินทาง คา่วีซา่ตา่งชาติและคา่แจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนตา่งด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้ประกอบสว่นตวั 
คา่รถรับ-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบุไว้ตามรายการ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
คา่ทิปที่ระบุไว้ ชดัเจน สาํหรับ หวัหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถ่ิน+คนขบัรถ  ทา่นละ 200 บาท/วนั/ทา่น ( 200*2วนั = 400 บาท/ทา่น)    
   **เด็กจ่ายทิปเทา่กบัผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลกัษณะห้องท่ีคณุต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียง
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ใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบ ุทางบริษัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้ เข้าพกั 
หากทา่นไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไม่สามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ทา่น 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอยา่งน้อย 1อาทิตย์  หากทา่นแจ้งช้า อาจทําให้ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรียมการให้ทา่นได้ทนั ต้องขออภยัในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปลีย่นแปลงรายช่ือผู้ เดินทาง เลือ่นหรือโยกย้ายวนัเดินทาง ได้หลงัจากทําการออกตัว๋โดยสารแล้ว  
 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ชําระมดัจําทา่นละ 5,000 บาทหรือตามท่ีบริษทัฯระบุ โดยโอนเข้าบญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสทิธ์ิงดรับเช็ค ทกุกรณี) (หากไม่ชําระตามกําหนดขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  
2.สง่หลกัฐานการชําระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลเิคชัน่อ่ืนๆ ตามชอ่งทางที่ทา่นสะดวก 
3.สง่เอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมลูชดัเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
4.คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื กรุณาชําระก่อนการเดินทาง 20-30 วนั หรือตามวนัท่ีบริษัทกําหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  
 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลกิทวัร์ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินเต็มจํานวนท่ีทา่นได้ชําระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลกิทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของจํานวนท่ีทา่นได้ชําระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลกิทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินท่ีทา่นชําระมาแล้วทกุกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การันตีคา่มดัจําที่

พกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดินทางได้ 

1. ยอดจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
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 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง
เป็นสาํคญั 
 บริษัทฯ รับผู้ ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  
 หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายกุารใช้งานเหลอืน้อยกวา่ 6
เดือนและไม่สามารถเดินทางได้) 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาติอนัไม่สามรถควบคมุได้  
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีทา่นถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนคา่ใช้จ่ายคา่ทวัร์ท่ีทา่นได้ชําระ
มาเรียบร้อยแล้ว 
 เน่ืองจากการซือ้ขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทําการคืนคา่ใช้จ่ายไดๆ หากทา่นใช้บริการจาก
ทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว้ ไม่เท่ียวบางรายการ  
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
นกัทอ่งเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตัว๋โดยสารทกุประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนกําหนดเดินทางไปใช้ในครัง้อื่นได้ 
 รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบุ อาจมีการสลบัปรับเปลีย่น รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพื่อปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า เพื่อให้ทกุอยา่งเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย 
 เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือวา่ทา่น ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง 
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ   

ก่อนตดัสนิใจจองทวัร์ ควรอา่นเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 
 


