
 

 

 
 
 

 

 

 
ทัวร์สุขใจอิม่บุญ นมัสการ 3 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า 

ขอพรเทพทันใจ ที่เจดย์ีโบตะทาวน์ ช้อปป้ิงสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดสก๊อต 
ร่วมท าบุญตกับาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วดัไจ้คะวาย 

อร่อยกบัเมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่ เดนิทาง โดยสายการบิน เมียนร์ม่า แอร์ไลน์ 
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08.00 น. คณ ะพ ร้อมกันที่  สน ามบิน  สุ วรรณ ภูมิ  บ ริ เวณ ผู้ โดยสารขาออก ต่ างประ เทศ  เค าน์ เตอ ร์  

สายการบิน เมียนร์ม่า แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้กบัทุกท่าน  
10.40 น. บินลัดฟ้า สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน เมียนม่าร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่   8M336   (มีอาหาร

เสริฟบนเคร่ือง) 
11.25 น. ถึง สนามบิน มิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลงัผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมืองย่างกุ้ง (เมนูเป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร) 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองหงสาวดี  (BAGO) ซ่ึงอยู่ห่างจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง น าท่านเดินทางต่อเพื่อไปยงั วดัไจ้คะวาย เพื่อท าบุญใส่บาตรขา้วสวยแด่ภิกษุ 
สามเณร จ านวน 1,200 รูป ท่ีน้ีเราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว ส าหรับอาหารทางชาวบ้านจะ
จดัเตรียมไวต่้างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายส่ิงอ่ืนๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลงัศรัทธา) สถานท่ีแห่งน้ี
เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานกัธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากนั้นน าท่านเดินทางต่อ ดว้ยความอ่ิม
บุญและอ่ิมใจ (ส่ิงทีท่างวัดต้องการขณะนีคื้อ ถ้วย ชาม ส าหรับใส่อาหาร  สมุด และ  เคร่ืองเขียน ส าหรับ
การศึกษาของ ภิกษุ  สามเณร) จากนั้ นน าท่านชม พระราชวังบุ เรงนอง ซ่ึ งเพิ่ งเร่ิมขุดค้น และ 
บูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี 2533 จากซากปรักหักพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท  าให้สันนิษฐานไดว้่าโบราณสถาน
แห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบนัการขุดคน้ยงัไม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ แต่ก็พอจะ
เห็นไดว้่าบริเวณของพระราชวงัแห่งน้ีกวา้งใหญ่เพียงใด น าท่านนมสัการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยม
เรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองท่ีสูงท่ีสุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซ่ึงในสมยัก่อนเป็นสถานท่ีประกอบพิธี
ศกัด์ิสิทธ์ิ ก่อนออกศึกของ บูรพกษตัริย ์ไม่วา่จะเป็นกษตัริยม์อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย 
และเม่ือคร้ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยูใ่นหงสาวดี ก็เคยเสด็จ
มานมสัการพระเจดียอ์งค์น้ี หลงัจากนั้น น าท่านมุ่งหน้า สู่ เมืองไจ้ทีโย (KYAIKHTIYO) ( เดินทาง 3 
ชัว่โมง  

เยน็ เดินทาง ถึง คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ้ทโีย) หยดุพกัเพื่อเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื่อข้ึนบนภูเขา ไจ้ที
โย  ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 35 นาที ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทางพร้อมสัมผสั
ความเย็นซ่ึงจะค่อย ๆ เย็นข้ึนเร่ือย ๆ เดินทางจนเกือบถึง พระธาตุอินทร์แขวน จากน้ีเดินข้ึนไปอีก
ประมาณ 35 นาที นัง่จนถึงโรงแรมท่ีพกั  พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลา
ใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซ่ึงตั้งอยูบ่นหนา้ผาอยา่งหม่ินเหม่  ดูคลา้ยวา่จะตกลงไปในหุบเหวได้
ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนน้ีนบัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็น
ท่ีมาและแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร์ ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจ้า
จันทร์ผมหอม” นิราศพระธาตุอินทร์แขวน 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี – วดัไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวงับุเรงนอง –  
พระธาตุอนิทร์แขวน (น่ังรถถึงยอดเขา)  



 

 

 
น าท่านเข้าสู้ทีพ่กั ณ YOE YOE LAY HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากท่ีพกัน าท่านเดินไป พระธาตุอนิทร์แขวน ใชเ้วลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น หลงัอาหารค ่าเชิญท่าน

ไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน ถา้จะนมสัการกลางแจง้
เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ทีโย ควรเตรียมเส้ือกันหนาว หรือกันลม หรือผา้ห่ม 
ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นท่ีนั่งมีความเยน็มาก พระเจดียอ์งค์น้ีเปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิด
ส าหรับบุรุษเปิดถึงเวลา  20.00 น. เท่านั้น  

 
05.00 น.  เชิญท่านนมสัการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอธัยาศยั หรือถวายขา้วพระพุทธ มีชุดจ าหน่าย

บริเวณวดั เม่ือถวายขา้วพระพุทธนิยมจุดเทียนตามก าลงัวนัหรือจ านวนอายุ นมสัการ พระธาตุอินทร์
แขวน ถ่ายรูป และชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหศัจรรยว์า่พระธาตุองคน้ี์ตั้งอยูไ่ดอ้ยา่งไร 
โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเม่ือมองจากดา้นล่างข้ึนไปก็ดูคลา้ยกบัลอยอยูเ่หนือหนา้ผา ราวกบั
พระอินทร์น าไปแขวนไวก้ลางอากาศนบัเป็นอศัจรรยเ์จดีย ์

06.00 น.  รับประทาน อาหารเช้า   ณ   ห้องอาหารของโรงแรม และเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลบั 
07.30 น.  เดินทางกลบั ตามเส้นทางเดิม มุ่งหนา้สู่เมืองหงสาวดี ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณ

ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุ้งแม่น า้เผาคนละ1ตัว) 
 หลงัอาหารน าท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด ของเมืองหงสาวดี 

อีกทั้งยงัสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ผา้ปักพื้นเมือง ผา้พื้นเมือง น าชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซ่ึง
บูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดม
สัมมาสัมพุทธเจา้(ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจา้โก
นาคม์ (ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทิศตะวนัออก) และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สร้าง
โดยส่ีสาวพี่นอ้งท่ีอุทิศตนให้กบัพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะ
กบับุรุษเพศ จากนั้นชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด  มีขนตา
ท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซ่ึงแตกต่างกับศิลปะของไทยท่ี
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าท่ีงดงามโดยมีขนาดความยาวขององค ์70 เมตร น าท่านชม 

วนัทีส่อง ไจ้ทโีย (พระธาตุอนิทร์แขวน) – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลยีว – เจดีย์ไจ๊ปุ่ น – ย่างกุ้ง –  
พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง  



 

 

มหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองพม่า ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยา่งกุง้ เช่ือกนัวา่
เป็นมหาเจดียท่ี์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย ์มีเพชรอยู ่
5,448 เม็ด โดยเฉพาะช้ืนขา้งบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู ่72 กระรัต และทบัทิม 2,317 เมด็ ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาว
พม่าและชาวต่างชาติมากมายท่ีพากนัเท่ียวชมและนมสัการทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย โดย
กล่าวขานกนัวา่ ทองค าท่ีใชใ้นการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ีมีจ  านวนมหาศาลกวา่ทองค าท่ี
เก็บอยู่ท่ีธนาคารชาติองักฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดียท่ี์งดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก สถานที่
ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน า
ดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิริ
มงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวัน
ไหนกใ็ห้ไปสรงน า้พระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ  

 
ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิ

อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วนัทามิ ธาตุโย อหัง วนัทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 
 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์
สัญลกัษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  VINTAGE LUXURY YACHT HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 



 

 

 
เชา้ รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของแรม 

จากนั้นน าชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สร้างข้ึนเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนท่ีน าไปบรรจุใน พระ
เจดียช์เวดากอง เม่ือพระเกศาธาตุได้ ถูกอญัเชิญข้ึนจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไวท่ี้พระเจดียโ์บตะตอง
แห่งน้ีก่อน พระเจดียแ์ห่งน้ีไดถู้ก ท าลายในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และไดรั้บการปฏิสังขรณ์ข้ึนมา
ใหม่ โดยมีความแตกต่างกบัพระเจดียท์ัว่ไปคือ ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียมี์โครงสร้างโปร่งให้คนเดิน
เขา้ไปภายในได ้โดยอญัเชิญ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าให้ผูค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน 
ส่วนผนงัใตฐ้านเจดีย ์ไดน้ าทองค าและของมีค่าต่าง ๆ ท่ีมีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระ
เจดีย ์มาจดัแสดงไว ้น าท่านสักการะขอพรจาก “เทพทนัใจ” (นตัโบโบยี) ซ่ึงชาวพม่าใหค้วามเคารพอยา่ง
มากและนิยมมาขอพร ดว้ยเช่ือวา่   อธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา   

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดสก็อต ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า มีสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อาทิ อญัมณี 
ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวาย งานฝีมือ เช่น ผา้ปูโตะ๊ ผา้โสร่ง   
สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่  สนามบิน มิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง 

16.30 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน เมียนร์ม่า แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่ 8M 331  
 (มีอาหารเสริฟบนเคร่ือง)  

18.15 น  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ  
********************* โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ********************** 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มเีตียง 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มเีตียง 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

12-14 เมษายน 2559 16,900 16,900 16,900 4,000 

13-15 เมษายน 2559 16,900 16,900 16,900 4,000 

14-16 เมษายน 2559 16,900 16,900 16,900 4,000 

15-17 เมษายน 2559 16,900 16,900 16,900 4,000 

วนัทีส่าม ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทนัใจ) – ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ       



 

 

 

หมายเหตุ        
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงรายการ  ตามความ

เหมาะสม ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง  ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษา
มาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ   
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าวซ่ีาพม่าแบบยืน่หมู่คณะ 

 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศพม่าให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงค์จะ

พ านกัระยะสั้นในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วนั) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใช้วซ่ีา  ผู้เดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการท าวซ่ีาเพิม่ ท่านละ 1,000 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
 กรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 



 

 

 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย  21 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งาน
เหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้ งหมดทั้ งน้ี ทางบริษัทจะหัก

ค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ทั้งหมด   

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่า
เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
 ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



 

 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

 มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  


