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  07.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR 

AIRWAYS (8M)โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย เที่ยวบินที่ 8M338 *มีบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ* 

10.55 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ี 

 เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)  

จากนั้น  น าท่าน สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตย(ีKyaukHtatgyi Buddha)หรอื พระนอนตาหวาน 

 พระพุทธรูปนอนท่ีมีความ ยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตา 

 ท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินย่างกุ้ง • พระนอนตาหวาน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์โบตา

ทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง    (-/กลางวัน/เย็น)



 
 
 
 
 
 
 
 

    

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 5 ช้ัน เป็นพระพุทธรูปปาง

มารวิชัยท่ีแกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบ

ด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักท้ังหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง 

 

จากนั้น  น าท่านชม เจดีย์โบตะทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป 

ได้น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึง



 
 
 
 
 
 
 
 

พบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 

700 องค์ ภายในเจดีย์ท่ีประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์

พระเจดีย์ 

 

จากนั้น   น าท่านสักการะ พระเทพทันใจและเทพกระซิบ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

จากนั้น น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ที่พัก SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรอืเทียบเท่า 

19.00น.  บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม *พิเศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ* 

  

 

เช้า       บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที่สอง เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระราชวังบเุรงนอง • พระธาตุมเุตา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระ

นอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน     (เช้า/กลางวัน/เย็น)

    



 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น  เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค(BAGO) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง

มอญโบราณท่ีย่ิงใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง 

จากนั้น  น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพ่ิงเร่ิมขุดค้น

และบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่า

โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ท่ีได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบ

ทิศ และเป็นท่ีประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังต้องตกเป็น

เชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งน้ีได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย 

ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจาก

พงศาวดาร    

 

    

จากนั้น น าท่านเข้าชมพระธาตุท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 

มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนั้น  น าชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)  

มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบท้ัง 4 

ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จ

พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระ

พักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าใน

อดี ต  ส ามพระองค์ คื อพระ พุทธ เ จ้ า

มหากัสสปะ ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้าง

ขึ้นโดยสตรีสี่พ่ีน้องท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ช่ัวชีวิต 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น   น าท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha) พระพุทธรูปนอนท่ีมี

พุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าท่ัว

ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่าน  เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก็จะถึง ค้ิมปูนแค้มป์ ซึ่ง

เป็นจุดส าหรับท าการเปลี่ยนเป็น รถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถ

ขึ้นพระธาตุอินทรแ์ขวนได้) ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ช่ัวโมง  

จากนั้น  น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Kyaikhto, Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได้แค่ครั้งเดียวค่ะ  

น าท่านชม  เจดีย์ไจ้ทีโยหรอืพระธาตุอินทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่า  บรกิารอาหารค่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม  จากน้ัน ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิท่ี 

พระเจดีย์ ประตูเหล็กที่จะเปิดถึงเวลา 21.00 น. ควรเตรยีมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่ม

ผ้าพันคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบรเิวณพ้ืนที่นั้นมคีวามเย็นมาก 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรา้งเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรบันักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปกราบ

นมัสการพระธาตุอินแขวน  โรงแรมไม่ไดห้รูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมโีรงแรมจ ากัด แต่ได้เรื่องความสะดวก

จากการเดินทาง บางโรงแรมมเีป็นห้องพัดลม เนื่องจากบนเขามอีากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลือกหรอืรี

เควสโรงแรมได้  

 

05.00 น.      อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย ส าหรบัผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้

ไม่บังคับ ส าหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมรีา้นค้าจ าหน่าย ราคาอาหารเริม่ต้น

ชุดละ 3,000-10,000 จ๊าด ดอกไม้ธูปเทียนเริม่ต้นชุดละ 2,000 จ๊าด ท าบุญตามอัธยาศัย 

07.30น.    บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที่สาม พระธาตุอินแขวน • เมืองย่างกุ้ง •  • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินสุวรรณภูม ิ

          (เช้า/กลางวัน/-)



 
 
 
 
 
 
 
 

10.30 น. เดินทางกลับ เปลี่ยนน่ังรถบรรทุกหกล้อถึงคิมปูนแคมป์ จากน้ัน เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ

เดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง 

17.25 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M) 

เที่ยวบินที่ 8M337 

19.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

…………………………………………………………….. 
 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตียง พักเดี่ยว 

29 เม.ย.-01พ.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 11,999 10,999 2,000 

12-14 พ.ค.66 30+1 10,999 10,999 2,000 

19-21 พ.ค.66 30+1 11,999 10,999 2,000 

26-28 พ.ค.66 30+1 11,999 10,999 2,000 

03-05 มิ.ย.66 
(วันหยุด) 30+1 12,999 11,999 2,000 

23-25 มิ.ย.66 30+1 10,999 10,999 2,000 

30 มิ.ย.-02 ก.ค.66 30+1 11,999 10,999 2,000 

07-09 ก.ค.66 30+1 11,999 10,999 2,000 

14-16 ก.ค.66 30+1 11,999 10,999 2,000 

21-23 ก.ค.66 30+1 11,999 10,999 2,000 

28-30 ก.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 12,999 11,999 2,000 



 
 
 
 
 
 
 
 

29-31 ก.ค.66 30+1 12,999 11,999 2,000 

30 ก.ค.-01 ส.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 12,999 11,999 2,000 

04-06 ส.ค.66 30+1 11,999 10,999 2,000 

11-13 ส.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 12,999 11,999 2,000 

12-14 ส.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 12,999 11,999 2,000 

18-20 ส.ค.66 30+1 11,999 10,999 2,000 

25-27 ส.ค.66 30+1 11,999 10,999 2,000 

01-03 ก.ย.66 30+1 11,999 10,999 2,000 

08-10 ก.ย.66 30+1 11,999 10,999 2,000 

15-17 ก.ย.66 30+1 11,999 10,999 2,000 

22-24 ก.ย.66 30+1 11,999 10,999 2,000 

29 ก.ย.-01 ต.ค.66 30+1 11,999 10,999 2,000 

06-08 ต.ค.66 30+1 12,999 11,999 2,000 

13-15 ต.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 13,999 12,999 2,000 

20-22 ต.ค.66 30+1 12,999 11,999 2,000 

21-23 ต.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 13,999 13,999 2,000 

27-29 ต.ค.66 30+1 12,999 12,999 2,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  

อัตราน้ีรวมรายการทัวรแ์ละตั๋วเครื่องบินแล้ว** 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 



 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ สายการบิน สายการบินMYANMAR 

AIRWAYS (8M) เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้อง

เดี่ยว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารกัษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค

ประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

× ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 



 
 
 
 
 
 
 
 

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป

ค่ะ) 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่งและการยกเลิกทัวร์ 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง  

• เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 จ านวน 2 เข็มขึ้นไป หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด RT-

PCR (ในกรณีที่ยังไม่ได้รบัวัคซนี) 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง

ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 



 
 
 
 
 
 
 
 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ  
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์

เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษัทฯ มีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบรษิัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

กรณีจองทัวรว์ันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มกีารแจ้ง

ยกเลิกทัวร ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขดีเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตา่งๆ

ของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด** 

 

กรุณาแนบพรอ้มกับเอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส (International Vaccination 
Certificate) 

 
 
 
 
 

 


