
 

 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง : เดินทางโดยสายการบินนกแอร 
 

วันแรก   กรุงเทพฯ-ยางกุง-หงสา-พระธาตุมเุตา-วังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลยีว-เจดียชเวดากอง ไ (-/กลางวนั/

เย็น)                                                                                                                            

เดินทางโดยสายการบินนกแอร (DD) 

04.30น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเตอรสายการบินนกแอร  ประตู 6 

Nok Air (DD)โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

06.30น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน DD 4230 

หมายเหตุ สายการบินนกแอรมีบริการล็อกท่ีนั่งและ Nok Premium Seat บริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงคตองการนั่งแถว

หนาและนั่งติดกันหรือเลือกที่นั่งได เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่นั่งได 

ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

 * ตองการล็อคที่นั่งแถวหนา Nok Premium Seat 

 แถวที่ 30-35 และ 44-45   คาบริการล็อกท่ีนั่ง ขาละ 350 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 700 บาท/ทาน 

  ** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ** 

07.15 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว  

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดหีรือ เมืองพะโค

(Bago)ซ่ึงในอดีตเปนเมืองหลวงท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ีย่ิงใหญ และ อายุมากกวา 400ป อยูหางจากเมืองยาง

กุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1ตัว ** 

จากน้ัน นําทานเขาชมพระธาตุท่ีต้ังอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเปน 

 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ภายใน 

บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาว 

พมาเช่ือกันวาเปนจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย  

เคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะท่ีผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญ 

ไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง  377 ฟุต สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยูตรงบริเวณ

ยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือป พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายังพ้ืนลางแตยอดฉัตร กลับยังคงสภาพเดิมและ

ไมแตกกระจายออกไป เปนท่ีรํ่าลือถึงความศักด์ิ-สิทธโดยแท และสถานท่ีแหงน้ียังเปนสถานท่ีท่ีพระเจาหงสาล้ินดํา ใช

เปนท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลาหาญกอนข้ึนครองราชย ทานจะได

นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่ง

เปรียบ 

เหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรือง 

จากน้ัน  นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace)  



 

 

ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเม่ือป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลง 

เหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนท่ีประทับของ พระเจาบุเรงนอง  

ทานผูท่ีไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนท่ีประทับของ พระนางสุพรรณ 

กัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตองตกเปนเชลยศึก เม่ือตองเสียกรุงศรี 

อยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติ 

ศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆข้ึนมาใหมโดยอางอิงจาก 

พงศาวดาร นมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha)  

กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในป 

พ.ศ.2524  ซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือของชาวพมาท่ัวประเทศและเปนพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมา องคพระยาว 55 เมตร 

สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีท่ียางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท 

เปนลักษณะท่ีไมเหมือนกับพระนอนของไทย ไดเวลาสมควร   นําทานเดินทางกลับเขาสูเมืองยางกุง 

จากน้ัน นําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagod)) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุ

กวาสองพันหารอยกวาป เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญท่ีสุดในพมา 

สถานที่แหงนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอ

พรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคล นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระ

ประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริ

มงคลแกชีวิต พระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําท้ังหมด

นํ้าหนักย่ีสิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะบริขารของ

พระพุทธเจาองคกอนท้ังสามพระองค บนยอดประดับดวย 

เพชรพลอยและอัญมณีตาง  ๆจํานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณ 

เจดียจะไดชมความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปน 

ช้ันๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกันข้ึนเปนสวนหน่ึงของพุทธเจดียลวนมีตํานาน 

และภูมิหลังความเปนมาท้ังส้ิน ชมระฆังใบใหญท่ีอังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ้า 

ยางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมข้ึนภายหลังชาวพมา ชวยกันกูข้ึนมาแขวนไวท่ีเดิมได จึงถือเปนสัญลักษณแหง

ความสามัคคีซ่ึงชาวพมาถือวาเปนระฆังศักด์ิสิทธ์ิ ใหตีระฆัง 3 ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดด่ังตองการจากน้ันให

ทานชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป นําทานรวมบูชาแม

ยักษท่ีเช่ือกันวาการบูชาทานจะชวยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยูในชองแคบเขาไดทีละคน และ

พระสุริยันจันทรา ขอพรเร่ืองธุรกิจ 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 

 วันทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร เสาร 

สัตวสัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะต ิจตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 

 อหัง วันทาม ิตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทาม ิสัพพะทา อหัง วันทาม ิสิระสา 

                 *** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 

 

19.00 น. ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวริมทะเลสาบกันดอจี CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL YANGON 5* 

 

 

 

 

 

 

 

หรือ นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Sule Shangri-La Yangon 5* 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาวท่ีเขารวมโปรโมชั่น โดยทางทัวรจะเปนผูจัดลงเลือกพักโรงแรม ซึ่งจะเปน 2 โรงแรมนี้

เทานั้น** 

 

วนัที่สอง ยางกุง-สิเรียม-เจดียเยเลพญา-เจดยีโบตาทาวน-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอต-พระนอนตาหวาน-

กรุงเทพฯ      ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                                                                           

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม (Thanlyin)ซ่ึงอยูหางจากยางกุงประมาณ45 กิโลเมตรเม่ือ 

เดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเปนเมืองทาของโปรตุ 

เกสในสมัยโบราณ ต้ังแตในสมัย นายพลฟลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาส้ินสุดเม่ือป  

พ.ศ. 2156 รวมสมัยพระเจาทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาทานจะเห็นเศษซากกําแพงสไตล 



 

 

ลูซิตา เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque ) ต้ังอยูริมฝงแมนํ้ายางกุงท่ีเช่ือมตอกับแมนํ้าอิระวดี นําทานน่ังเรือแจว ชม พระ

เจดียเยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางนํ้าอายุนับพันป เปนท่ีสักการะของชาว

สิเรียม เกาะน้ีไมวานํ้าจะข้ึนสักเทาไหรก็ไมมีวันนํ้าทวมได ท่ีบริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ นําทานไหวสักการะเพื่อขอ

พร พระจกบาตร หรือพระอุปคุป ที่เปนที่นับถือของชาวพมา สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญนับ

รอยๆ ตัวท่ีวายวนเวียนใหเห็นครีบหลังที่โผลเหนือผิวน้ํา จากน้ันนําทานเดินทางกลับยางกุง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เปดปกกิ่ง+สลัดกุงมังกร** 

จากน้ัน  นําทานเท่ียวชม ตลาดโบโจก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอต (Scot Market) เปนตลาดเกาแกของชาวพมา 

สรางข้ึนโดยชาวสกอตในสมัยท่ียังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาท่ี

จําหนาย 

ในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลัก

จากไม อัญมณี หยก ผาทอ เส้ือผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน  (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูง

ควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ)  หมายเหตุ : ตลาดสกอตจะ

ปดทุกวันจันทน 

จากน้ัน ชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามา

เม่ือ 2,000 ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองค จึงพบโกศทองคําบรรจุพระ

เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700 องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี 

และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียท่ีประดับดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม 

และมีมุมสําหรับ 

ฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดียจากน้ันนําทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักด์ิสิทธ์ิของชาวพมา

และชาวไทยวิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม  

ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไมอื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก 

จากนั้น ก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลาบาท หรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะ

เราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอา

มาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตาม

ความปรารถนาที่ขอไว จาก 

นั้นนําทานขามฝงไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพ่ือสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา “อะมาดอว

เมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววานางเปนธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษา

ศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเปนนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว  

ซึ่งการขอ 

พรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมาก 

เชนกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

จากน้ัน   สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอน 

  ท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเปนพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตา 



 

 

  ท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ  

  สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตมิิงกาลาดง 

21.00น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่  DD 4239 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

......................................................................................................... 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พมา ยางกุง หงสา สิเรียม บิน DD พักโรงแรม 5 ดาว 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

7 ส.ค.61 8 ส.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 2,000 

14 ส.ค.61 15 ส.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 2,000 

21 ส.ค.61 22 ส.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 2,000 

28 ส.ค.61 29 ส.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 2,000 

4 ก.ย.61 5 ก.ย.61 25 7,900 7,900 6,900 2,000 

11 ก.ย.61 12 ก.ย.61 25 7,900 7,900 6,900 2,000 

18 ก.ย.61 19 ก.ย.61 25 7,900 7,900 6,900 2,000 

25 ก.ย.61 26 ก.ย.61 25 7,900 7,900 6,900 2,000 

2 ต.ค.61 3 ต.ค.61 25 8,900 8,900 7,900 2,000 

9 ต.ค.61 10 ต.ค.61 25 8,900 8,900 7,900 2,000 

6 พ.ย.61 7 พ.ย.61 30 8,900 8,900 7,900 2,000 

13 พ.ย.61 14 พ.ย.61 30 8,900 8,900 7,900 2,000 

27 พ.ย.61 28 พ.ย.61 30 8,900 8,900 7,900 2,000 

11 ธ.ค.61 12 ธ.ค.61 30 8,900 8,900 7,900 2,000 

18 ธ.ค.61 19 ธ.ค.61 30 8,900 8,900 7,900 2,000 

 

อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 



 

 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวใน

รายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่ง

อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

คะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทา

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวี

ซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 

วัน มิฉะนั้นถือ 

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก  

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ  

     ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 



 

 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ

ทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวยกะทันหัน

กอนลวงหนา 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัท

ฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหาย

ตางๆที่ 

เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ

ในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไข

ดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ

ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ

เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด

งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา

จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหาร

บางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง

เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน

ชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสอืเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน

เอง** 


