
     

  
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :  
ธันวำคม 2561 : 14-17, 21-23 
มกรำคม 2562 : 11-13, 18-20, 25-27 กมุภำพนัธ์ : 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 
มีนำคม 2562 : 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 

  



     

  
 

วนัแรก                                                      กรุงเทพฯ – ย่ำงกุ้ง – หงสำวดี – พระธำตุ อนิทร์แขวน 
 
08.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูมอิำคำรผู้ โดยสำรขำออก ช้ัน 4  เข้ำประตู 7 เคำน์เตอร์ N สำย กำรบินเมยีนมำร์แอร์เวย์  โดยมี

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก (กรุณำน ำกระเป๋ำใบเลก็ ส ำหรับส ำภำระ 1 คืน เพ่ือขึน้พระธำตุอนิทร์แขวน)  
10.40 น.  ออกเดินทางจากสู่เมืองยา่งกุง้ โดย เทีย่วบินที ่8M336 (บริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
11.25 น.  ถึง สนำมบินเมง็กำลำดง เมืองย่ำงกุ้ง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และด่านศุลกากร

เรียบร้อย (เวลาพม่าชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที) 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร จากนั้นน าทุกท่านเดินทางไปยงั เมืองหงสำวด ี ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. เมืองหลวงเก่าแก่ของมอญ อดีตราชธานีของพระเจา้บุเรง
นองนมสัการ พระเจดย์ีชะเวมอร์ดอร์ หรือ พระธำตุมุเตำ พระเจดียใ์นสมยัเดียวกนักบั
พระเจดียช์เวดากอง เป็นพระเจดียคู์่บา้นคู่เมืองหงสาวดี เป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในหงสาว
ดี เป็นสญัลกัษณ์แสดงความรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพทุธเจา้ เป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิก่อนออกศึก ของบูรพกษตัรียใ์นสมยั
โบราณกาล ไม่วา่จะเป็นกษตัริยม์อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย และเม่ือ
คร้ังสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช และพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยูห่งสาวดี ก็
เคยเสดจ็มานมสัการพระเจดียอ์งคน้ี์ นมสัการ ณ จุด อธิษฐานศกัด์ิสิทธ์ิ  
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองไจ้โถ่ แห่งรัฐมอญ ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพาน
เหลก็ท่ีขา้มผา่นแม่น ้ าสะโตง แม่น ้ าท่ีสมเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสง
ปืนนกสบัยาวเกา้คืบ ยงิขา้มแม่น ้าถูกพระสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าทหาร
เอกของพระมหาอุปราชตายบนคอชา้งเดินทางสู่ คนิปุน แคมป์ (เชิงเขำไจ้
เทีย่ว) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.5 – 3 ชม.ถึง คินปุนแคมป์ หยดุพกัเพื่อ
เปล่ียนรถโดยสารทอ้งถ่ินเพ่ือข้ึนไปบนเขา ไจเท่ียวใชเ้วลาเดินทางจาก
บริเวณน้ี 1 ชม. ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง เดินทางถึงพระธาตุ
อินทร์แขวนซ่ึงมีทศันียภาพท่ีงดงามมาก ท่านจะเห็นภูเขาและทิวเขาซ่ึงอยู่
รอบๆ และต่ืนตาต่ืนใจ กบั พระธำตุอนิทร์แขวง ซ่ึงอยูใ่กลท่ี้พกัมาก ใช้
เวลาเดินเพียง 10 นาที พระธำตอุนิทร์แขวง หรือ เจดย์ีไจ้ทโีย Kyyaikhto 
Pagoda (Golden Rock) แปลวา่กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล
1 ,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกราน
วา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตำมคติ
กำรบูชำพระธำตุประจ ำปีเกดิของชำวล้ำนนำให้ถือเป็น พระธำตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬำมณีบนสรวงสวรรค์  

ค ำ่ รับประทำนอำหำรณ โรงแรม หลงัอาหาร อิสระพกัผอ่นหรือนัง่สมาธิท่ีบริเวณองคพ์ระธาตุตามอธัยาศยั 
พกัที ่  KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP (ใกล้กบัพระธำตุอนิทร์แขวน) 
 
 

 



     

  
 

วนัทีส่อง                                                  พระธำตุอนิทร์แขวน – หงสำวดี – ย่ำงกุ้ง 
 

*** อสิระทุกท่ำนท ำบุญตักบำตรทีพ่ระธำตุชมทศันียภำพในยำมเช้ำตำมอธัยำศัย*** 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัเมืองหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. น าท่านตกับาตร 

วดัไจค้ะวาย เพ่ือท าบุญใส่บาตรขา้วสาวแด่ภิกษุ สามเณรนบัพนัรูป (ถา้ตอ้งการถวายส่ิงอ่ืนๆ ก็สามารน าไปไดต้ามก าลงัศรัทธา เช่น สมุด 
และเคร่ืองเขียน ส าหรับการศึกษาของภิกษุ สามเณร) สถานท่ีแห่งน้ีเป็น
โรงเรียนสอนพระพทุธศาสนานกัธรรมชั้น ตรีโท และเอก 

 น าชม พระรำชวงับุเรงนอง ชมโถงทอ้งพระโรง และบริเวณท่ีเคยเป็นต าหนกั
พระนางสุพรรณกลัยา ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขดุคน้และบูรณปฏิสงัขรณ์เม่ือปี 2533 จาก
ซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ี
เป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบนัยงัขดุไม่เสร็จสมบูรณ์ 
แต่ก็สามารเห็นไดว้า่ พระราชวงัแห่งน้ีกวา่งใหญ่เพียงใด 

เทีย่ง รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ!! กุ้งแม่น ำ้เมืองหงสำวด ี
 น าท่านนมสัการ พระพุทธไสยำสน์เวตำเลยีว มีอายเุก่าแก่กวา่พนัปี คน้พบ

เม่ือชาวองักฤษ สร้างทางรถไฟไป “เมืองมณัฑะเลย์” กราบนมสัการ
พระพทุธรูปนอน ท่ีมีพทุธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ. 
2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ี
งดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งยงัสามารถเลือกหาเคร่ืองไมแ้กะสลกัท่ีมีใหเ้ลือก
อยา่งมากมายตลอดสองขา้งทาง และยงัสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิเช่น ผา้
พม่า ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก 

 จากนั้นน าท่านนมสัการ พระพทุธรูปไจปุ้น ซ้ึงบูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระรูป
ปางประทบันัง่ โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดม 
สมัมาสมพทุธเจา้ (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดีต 3 
พระองคคื์อ 1. พระพทุธโกนาคมโน (ทิศใต)้ 2. พระพทุธเจา้ในอดีต (ทิศ
ตะวนัออก) 3. พระพทุธเจา้ มหากสัสะปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดย 4 สาวพ่ี
นอ้งท่ีอุทิศตนใหก้บัพระพทุธศาสนา สร้างพระพทุธรูปแทนตนเอง และ
สาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ จากนั้นเดินทางกลบั เมืองยา่งกุง้ น าท่าน
นมสัการ พระลาภมุนี พระพทุธรูปหยกขาว ซ่ึงเป็นพระรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนองคใ์หญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มี
ต าหนิ สูง 37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ หนกั 600 ตนั เป็นพระพทุธรูปประทบันัง่ พระหตัถข์วาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากสิงคโปร์ 
และศรีลงักา ยกข้ึนหนัฝ่าพระหตัถอ์อกจากองค ์ หมายถึงการไล่ศตรู และประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากน้ียงัมีการน าหินท่ีเหลือมา
สลรักเป็นพระพทุธบาท ซา้ย – ขวา ประดิษฐานอยูบ่ริเวณดา้นหลงัพระพทุธรูปดว้ย จากนั้นชม ชา้งเผือก ท่ีเป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มืองของพม่า มี
สีขาวเผือกตลอดทั้งตวั มีลกัษณะทั้ง 9 ประการ ตรงตามต าราโบราณซ่ึงหาชมไดย้ากในปัจจุบนัจ านวน 3 ตวัน าท่านสกัการะ พระมหำ
เจดย์ีชเวดำกองพระธำตุประจ ำปีเกดิ ปีมะเมยี 1 ใน 5 มหำบูชำสถำนสวนสูงสุดของพม่ำ และยงัเป็นพระมหำเจดย์ีคู่บ้ำนคู่เมืองพม่ำ 
โบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิของโลกอาย ุ2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดียป์ระดบัดว้ยทองค าแทห่้อหุม้หนกั 23 ตนั เพชร พลอยเมด็ใหญ่ และอญั
มณีต่างๆ บนยอดของเจดีย ์ประดบัดว้ยทบัทิมขนาดเท่าไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดบัดว้ยเพชรท่ีประเมินค่าไม่ได ้ภายในประดิษฐานเสน้



     

  
 

เกศธาตุของพระพทุธเจา้องคปั์จจุบนั และบริโภคเจดีย ์ (เคร่ืองใช)้ ของพระพทุธเจา้องคก่์อนทั้ง 3 พระองค ์ นมสัการ ณ จุดอธิษฐาน
ศกัด์ิสิทธ์ิพร้อมใบไมท่ี้มีความหมายถึง “ชยัชนะและความส าเร็จ”  

ค ำ่ รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 
พกัที ่  IBIS STADIUM HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 3* 

 

วนัทีส่ำม                                                                                           ย่ำงกุ้ง – กรุงเทพฯ  
 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่าน ชม เจดย์ีโบตำทำวน์ สถานท่ีรับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานท่ีพระมหาเจดียช์เวดากอง ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียมี์โครงสร้าง 

โปร่ง ใหค้นสามารถเดินเขา้ไปภายในได ้โดยอญัเชิญพระธาตุประดิษฐานไวใ้น 
ผอบทองค า และของมีค่าต่างๆ ท่ีพทุธศาสนิกชนน ามา 
ถวายมากมาย จากนั้นน าท่านสกัการะ โบโบย ีหรือเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของ 
ชาวพม่าและไทย จากนั้นน าท่านชม พระพุทธไสยำสน์ 
เจ๊ำทตัจ ี ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า ชมพระบาทท่ีมีภาพมงคล 
 108 ประการและพระบาทซอ้น กนัซ่ึงแตกต่างกบั 
ศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟตุ ความสูง 16 ฟตุ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร พเิศษ สลดักุ้งมงักร + เป็ดปักกิง่  
เลือกซ้ือสินคา้ท่ี “สก๊อตมำเกต็” หรือตลำดโบโจ๊ก ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดของพม่า 
 รวบรวมความหลากหลายของสินคา้ อาทิ อญัมณี 
ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไมส้กั ไมห้อมแกะสลกั งาชา้งแกะสลกั ผา้โสร่ง และผา้ต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลี และญ่ีปุ่น ภาพเขียนสีน ้ า  
และสีน ้ าอนังดงามในราคาถูก สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

16.30 น.  เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที8่M331 (บริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
18.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 
 
  
 
 
 
 

 

 
 



     

  
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและ

เขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ  600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินน ้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปคะ่) 

 
** ขณะนีรั้ฐบำลไทยและเมยีนมำร์ได้ลงนำมควำมตกลง ยกเว้นกำรตรวจลงตรำผู้ถือหนังสือเดนิทำงธรรมดำ ผ่ำนท่ำอำกำศยำนนำนำชำต ิและจะมี
สิทธิพ ำนักในดนิแดนของอกีฝ่ำยหนึ่ง เป็นระยะเวลำไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมผีลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหำคม 2558 ทั้งนี ้หำกมกีำรเปลีย่นแปลงจะต้อง
กลบัมำย่ืนวซ่ีำปกตอิกี ทำงทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่ำวซ่ีำเพิม่อกีท่ำนละ 1,000 บำท ** 

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร์ 

1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาทส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่15 วนั มิฉะนั้นถือ 
วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50%และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงั 
คณะต่อไปแตท่ั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อน
ล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 



     

  
 

4.บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯก าหนด 
(20 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ี 
เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 
6.กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายใน
โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 
7.กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือ

เดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั 
ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตใุนรายการ
ท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
นกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได ้
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านได้

ยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


