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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว เช้า กลางวนั ค า่ 

1 
กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง – หงสาวด ี– วัดไจ๊คะวาย –พระธาตุมุเตา  -  พระธาตุ
อนิทร์แขวน

    YOE YOE LAY  HOTEL  

2 
หงสาวด ี– พระราชวงับุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีง – เจดย์ี
ไจ๊ปุ่ น -  เจดย์ีชเวดากอง

   Best Western Green Hill 
Yangon 

3 
เจดย์ีโปตาทาวน์ – พระเทพทนัใจ – พระพุทธไสยยาสน์เจาทตัจ ี- ช็อป
ป้ิงตลาดสกอ็ต - กรุงเทพฯ

   - 

 
 

WONDERFUL MYANMAR 
ย่างกุ้ง - หงสาวด ี– พระธาตุอนิทร์แขวน 3 วนั 2 คนื 

NEW YEAR 2021!!! 

ราคา 

บาท/ท่าน 

14,900.- 
ออกเดนิทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป  ไม่มหัีวหน้าทวัร์  มไีกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 

ออกเดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป มหีัวหน้าทวัร์ 

เดนิทาง : 31 ธ.ค.63 – 02 ม.ค.64 // 01 – 03 ม.ค.64 
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วนัแรก          กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วดัไจ๊คะวาย –พระธาตุมุเตา  -  พระธาตุอนิทร์แขวน 
08.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูที่ 6 เคาว์เตอร์ N  สายการบิน MYANMAR 

AIRWAY  (8M)  เจา้หนา้ท่ีของบริษทั คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 
10.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M 336 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมอืงไทย 30 นาที) 
 *** บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง*** 
11.00 น.         เดนิทางถึงสนามบินนานาชาต ิเมง็กะลาดง เมอืงย่างกุ้ง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองยา่งกุง้ 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนู กุ้งแม่น ้าหงสา ท่านละ 1 ตวั 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่
และอายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ถึง
เมืองหงสาวดี น าท่านร่วม ท าบุญ ณ วัดไจ๊คะวาย  ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆจ์ าพรรษากว่า 1,000 รูป อีกทั้งวดัน้ี
ยงัเป็นสถานท่ีศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกดว้ย  
น าท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา (1 ใน 5 
ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า) ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในหงสาวดี
สัญลกัษณ์ยืนยนัความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้ งยงัเป็นเจดีย์
คู่บา้นคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาชา้นาน ทางดา้นทิศใต้
ของเจดียช์เวมอร์ดอ ท่านจะไดพ้บกบัพระต าหนกัของ
บุเรงนอง และขา้งๆกนักนัเช่ือว่าเป็นพระต าหนกัเรือน
ไทยของพระนางสุพรรณกลัยา ซ่ึงตอนน้ีเหลือแต่ซาก
ตอไม ้ น าท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2.30 ชั่วโมง ระหว่าง
ทางผา่นชม แม่น ้าสะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี สมเดจ็พระนเรศวรก าลงัรวบรวมคน
ไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตาม สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบ ยิงถูกสุรกรร
มา แม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ี
ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างน้ีได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนตน้ข้ามแม่น ้ าสะโตง" นับเป็นพระแสง 
อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวนัน้ี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนรถ
เป็นรถแบบท้องถ่ิน ข้ึนบนภูเขาไจทิ้โย เพ่ือเดินทางสู่ท่ี
พกั (น่ังรถท้องถิ่น ขึ้นไปจนถึงบนสุดยอดเขาไจ่ทิโย ที่
เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน )  ระหว่างทางข้ึนเขา
ให้ท่านชมทศันียภาพอนัสวยงามของสองขา้งทางพร้อม
สัมผสัความเยน็และอากาศบริสุทธ์ิ  พร้อมน าท่านเข้าสู่ที่
พักอยู่ใกล้กับ พระธาตุอินทร์แขวน เดินทางประมาณ 10 
นาที เชิญท่านไป  นมัสการพระธาตุ  ตามอธัยาศัยบริเวณ 
พระธาตุอินทร์แขวน  ซ่ึงเป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร 
ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทอง ท่ีวางหม่ินเหม่อยู่บนหน้าผา ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงมหัศจรรย ์ โดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดไดม้า
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นมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้ งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดั่ง
ปรารถนา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ห้องอาหารในโรงแรม   
หลงัอาหารค ่าท่าน เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะไปนั่งสมาธิหรือ สวดมนต์ไดต้ลอดคืน 
ส าหรับท่านท่ีตอ้งการนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานาน ท่ีบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จ ้ท่านควรเตรียมเส้ือกนั
หนาว หรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีความเยน็มาก พระธาตุอินแขวนน้ี
เปิด ตลอดคืนแต่ประตูเหลก็ท่ีเปิดส าหรับ สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00  น.  

สมควรแก่เวลากลบัสู่ที่พกั  YOE YOE LAY  HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่อง      หงสาวดี – พระราชวงับุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีง  – เจดีย์ไจ๊ปุ่น -  เจดีย์ชเวดากอง  
04.30 น. เชิญท่านสักการะ พระธาตุอนิทร์แขวน หรือท่านจะเลือกท าบุญดว้ยการถวายระฆงัเพ่ือเป็นสิริมงคลกบัตวัท่านเอง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และจดัเก็บสัมภาระเพ่ือเดินทางกลบั 
07.00 น. ออกเดินทางกลบัพร้อมน าท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี 

เมืองบะโค  ห รือหงสาวดี  เมืองหลวงเก่าแก่ของ
อาณาจักรมอญโบราณท่ีมีอายุมากกว่า 400 ปี และ
สั มผัส ชี วิตช าว เมื องห งส าว ดี  ชมสถาน ท่ี ซ่ึ ง มี
ความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ของไทยคือ บริเวณท่ีเคย
เป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง ซ่ึงปัจจุบนักรม
ศิลปากรพม่าได้ท าการ ขุดค้นฐานของพระราชวัง 
ก่อสร้างตวัอาคารจ าลองบรรยากาศของพระราชวงัในสมยัก่อน  

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามใน

แบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของ
พม่า อีกทั้งท่านสมารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทาง สมควรแก่เวลาน า
ท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น  ซ่ึงบูรณะเมือง พ.ศ.2019  มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบดว้ยองค์
สมเด็จพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองค์
คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดยส่ีสาวพ่ีน้องท่ีอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้าง
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พระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ จากนั้นน าท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่าท่ีมีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นท่ีประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจา้องค์
พระเจดีย ์สร้างดว้ยทองค าหนกั 2 ตนัขนาดเท่าไข่ประดบัดว้ยเพชร 5,548 เมด็ รวมถึงทบัทิม ไก่บนยอดเจดีย ์ซ่ึงมี
ทั้งผูค้น  ชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากนัเท่ียวชมและนมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย  
พร้อมน าท่านไปยังจุดอธิษฐาน เพื่อเสริมสิริมงคลและบารมี และถือเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศพม่า 
สถานที่แห่งนีเ้ปรียบเสมอืนจติวญิญาณของชาวพม่า ณ ลานอธิฐาน 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์เวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ู วระฐาเน สิงกุตตะเร        มะโนลมัเม สัตตงั สะรัตนะ 
ปฐมงั กกุสันธงั สุวรรณะ  ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ      ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 
ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธสัสะติ    จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 
อหงั วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุโย          อหงั วนัทามิ สัพพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

***อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ*** 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั Best Western Green Hill Yangon หรือเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม      เจดีย์โปตาทาวน์ – พระเทพทนัใจ – พระพุทธไสยยาสน์เจาทตัจี - ช็อปป้ิงตลาดสกอ็ต  กรุงเทพฯ 

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้ นน าท่ านชม  พระพุทธไสยาสน์ เจ๊าทัตจี  นมัสการ
พระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมี
ความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 
108 ประการ น าท่านชม เจดีย์ โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนั
นายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 
2,000 ปี ก่ อน  ใน ปี  2486 เจ ดี ย์แ ห่ ง น้ี ถู ก ระ เบิ ดของฝ่ าย
สมัพนัธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุ
และพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงิน ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่าภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุม



 

 5   

ส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์นมสัการพระเทพทันใจเทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยท่ี
นิยมมากราบไหวข้อพรและเพ่ือความเป็นสิริมงคล  จากนั้นน า
ท่านแวะซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต เลือกซ้ือของ
ท่ี ระ ลึก พ้ื น เมืองราค าถู ก  เช่ น  ไม้และงาช้ างแกะสลัก 
พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพ้ืนเมืองและ
จากนั้ นวัดพ ระหิน อ่อน  (พระมหาลาภ ) ซ่ึ ง เป็นวัด ท่ี มี
พระพุทธรูปท าจากหินอ่อนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  และ น าท่าน
ชมความน่ารักแสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการ
ตรงตามต าราโบราณ ซ่ึงหาชมไดย้ากในปัจจุบนั…. 

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนู เป็ดย่าง + สลดักุ้งลอ็บสเตอร์ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตเิมง็กะลาดง 

16.30 น.         ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY  เที่ยวบินที่  8M 331 
18.15 น.         เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…..พร้อมความประทับใจและความเป็นสิริมงคล 

************************ ขอขอบพระคุณที่เลอืกใช้บริการ ********************** 
ข้อควรควรทราบ :  
 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เนือ่งจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 

อตัราค่าบริการ / ท่าน 

- ออกเดินทาง 10 ท่านโดย (ไม่มีหัวหน้าทวัร์) มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยคอยดูแลและบริการ 
- ออกเดินทาง 15 ท่านโดย (มีหัวหน้าทวัร์) มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยคอยดูแลและบริการ 

ก าหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียง 

31 ธ.ค.63 – 02 ม.ค.64 (วนัปีใหม่) 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

01 – 03 ม.ค.64 (วนัปีใหม่) 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 
***ราคานีเ้ป็นเพยีงการน าเสนอราคาเบือ้งต้นเท่าน้ัน ทางบริษัทยงัไม่ได้ท าการจองใดๆทั้งส้ิน อตัราค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษี

น า้มันอาจจะมกีารปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม*** 
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อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านข้ึนไป) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั ชบัป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยูไ่ดไ้ม่เกิน 14 วนั 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวนัละ 200 บาท x 3 วนั = 600 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง  
 
เงือ่นไขการเดินทาง 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบริษทัฯ และ
เม่ือท่านช าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทวัร์แลว้ ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขของบริษทัแลว้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน  
 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั 

อุบติัเหตุ และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหายความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ   

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือว่าผูท่้องเท่ียวสละ
สิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่านไดจ่้ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการ
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ช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละแห่ง
แบบช าระเตม็มีเง่ือนไข   

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ลกูคา้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 การประกนัภยั ท่ีบริษทัไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว
เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัได ้และทางบริษทัถือ
ว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพในระหว่างการเดินทาง
ได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป) 

 มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น 
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 
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ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ใน
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


