
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
  07.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบิน MYANMAR 

AIRWAYS (8M)โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย เทีย่วบินที ่8M336 *มบีริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ* 

10.55 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเป็นที ่
 เรยีบรอ้ยแล้ว (เวลาท้องถ่ินทีพ่ม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาท)ี 
จากน้ัน  น าท่านเปลีย่นเป็นรถบัสปรบัอากาศเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง จากน้ัน สักการะพระพุทธไสยาสน์ 

 เจาทัตย(ีKyaukHtatgyi Buddha)หรอื พระนอนตาหวานพระพุทธรูปนอนท่ีมีความ ยาว 55ฟุต  

 สูง 16 ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 

 ประการ 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • ย่างกุ้ง • พระนอนตาหวาน • พระน่ังหงาทัตจ ี• เจดย์ีโบตาทาวน์ • 

เทพทันใจ  • เทพกระซิบ • เจดย์ีชเวดากอง     (-/กลางวัน/เย็น) 

   

 



 
 

 

    

จากน้ัน สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 5 ช้ัน เป็นพระพุทธรูปปาง

มารวิชัยท่ีแกะสลักจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบ

ด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักท้ังหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูป

ทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

 

จากน้ัน  น าท่านชม เจดย์ีโบตะทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป 

ได้น ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึง

พบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินส าริด 

700 องค์ ภายในเจดีย์ท่ีประดับด้วยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์

พระเจดีย์ 

 

จากน้ัน   น าท่านสักการะ พระเทพทันใจและเทพกระซิบ 



 
 

 

 

    

 

จากน้ัน น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดย์ีชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

จากน้ัน  น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า 

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

  

 

 



 
 

 

 

เช้า       บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่   เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค(BAGO) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญ

โบราณทีย่ิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร 
จากน้ัน น าท่านเข้าชมพระธาตุท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 

มหา  บูชาสถานสิ่งศักด์ิสิทธ์ิของ 

 

 
 

วันทีส่อง ย่างกุ้ง • หงสาวด ี• พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • พระนอนชเวตาเลยีว • พระไจ๊ปุ่น 

         (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

   

 



 
 

 

จากน้ัน  น าท่านชม พระราชวังบุเรง

น อ ง  แ ล ะ  บั ล ลั ง ก์ ผึ้ ง

(KanbawzaThardi Palace) 

ซ่ึ ง เ พิ่ ง เ ร่ิ ม ขุ ด ค้ น แ ล ะ

บูรณปฏิสั งขรณ์ เ ม่ือ ปี  พ .ศ .

2533 จากซากปรักหักพังท่ียัง

หลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้

ว่าโบราณสถานแห่งน้ี เ ป็น ท่ี

ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง 

ท่านผู้ท่ีได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังต้องตกเป็นเชลยศึก เม่ือต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่

ปัจจุบัน พระราชวังแห่งน้ีได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลอง

พระราชวังและต าหนักต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร    

 



 
 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 

จากน้ัน   น าท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการ

พระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับ

ถือของชาวพม่าท่ัวประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 

เมตร 

 

จากน้ัน  น าชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบท้ัง 

4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทาง

ทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก)เล่ากันว่า

สร้างข้ึนโดยสตรีสี่พี่น้องท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ช่ัว

ชีวิต 



 
 

 

 

จากน้ัน  น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรอืเทยีบเท่า 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้าเผาท่านละ 1 ตัว ** 

 

 

เช้า       บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันทีส่าม เมืองสิเรยีม • เจดย์ีเยเลพญา • เจดย์ีไจ๊เข้า • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินสุวรรณภูมิ 

          (เช้า/กลางวัน/-) 

   

 



 
 

 

จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองสิเรยีม (Thanlyin) 

ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45

กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชม

ความสวยงามแปลกตาของเมือง 

ซ่ึงเ มืองน้ี เคยเป็นเมืองท่าของ

โปรตุเกสในสมัยโบราณ ต้ังอยู่ริม

ฝ่ั งแ ม่น้ า ย่ า ง กุ้ ง ท่ี เ ช่ื อม ต่อ กับ

แม่น้าอิระวดี น าท่านน่ังเรือแจว 

น าท่าน สักการะ พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะ

กลางน้าอายุนับพันปีเป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไม่ว่าน้าจะข้ึนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันน้าท่วม

ได้ ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหว้สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปท่ีเป็น

ท่ีนับถือของชาวพม่าสามารถซ้ืออาหารเล้ียงปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวท่ีว่ายวนเวียนให้

เห็นครีบหลังท่ีโผล่เหนือผิวน้า 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *บุฟเฟต์ HOTPOT** 

จากน้ัน น าท่านแวะสักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า(Kyaik Khauk Pagoda) ซ่ึง

เป็นเจดีย์ท่ีเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของพม่าเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง

สิเรียม 

 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง 

17.25 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M) 

เทีย่วบินที ่8M350 

19.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 



 
 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กไม่มเีตยีง พกัเดีย่ว 

29 เม.ย.-01พ.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 10,999 9,999 2,000 

12-14 พ.ค.66 30+1 9,999 8,999 2,000 

19-21 พ.ค.66 30+1 9,999 9,999 2,000 

26-28 พ.ค.66 30+1 10,999 9,999 2,000 

03-05 มิ.ย.66 
(วันหยุด) 30+1 10,999 9,999 2,000 

23-25 มิ.ย.66 30+1 9,999 8,999 2,000 

30 มิ.ย.-02 ก.ค.66 30+1 9,999 8,999 2,000 

07-09 ก.ค.66 30+1 10,999 9,999 2,000 

14-16 ก.ค.66 30+1 10,999 9,999 2,000 

21-23 ก.ค.66 30+1 10,999 9,999 2,000 

28-30 ก.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 11,999 10,999 2,000 

29-31 ก.ค.66 30+1 9,999 8,999 2,000 

30 ก.ค.-01 ส.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 10,999 9,999 2,000 

04-06 ส.ค.66 30+1 9,999 8,999 2,000 

11-13 ส.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 9,999 8,999 2,000 

12-14 ส.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 11,999 10,999 2,000 



 
 

 

18-20 ส.ค.66 30+1 10,999 9,999 2,000 

25-27 ส.ค.66 30+1 10,999 9,999 2,000 

01-03 ก.ย.66 30+1 9,999 8,999 2,000 

08-10 ก.ย.66 30+1 9,999 8,999 2,000 

15-17 ก.ย.66 30+1 10,999 9,999 2,000 

22-24 ก.ย.66 30+1 10,999 9,999 2,000 

29 ก.ย.-01 ต.ค.66 30+1 10,999 9,999 2,000 

06-08 ต.ค.66 30+1 10,999 9,999 2,000 

13-15 ต.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 11,999 10,999 2,000 

20-22 ต.ค.66 30+1 11,999 10,999 2,000 

21-23 ต.ค.66 
(วันหยุด) 30+1 10,999 9,999 2,000 

27-29 ต.ค.66 30+1 9,999 8,999 2,000 

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

อัตรานีร้วมรายการทัวรแ์ละต๋ัวเครื่องบนิแล้ว** 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 

 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ สายการบิน สายการบินMYANMAR 

AIRWAYS (8M) เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

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

7 กก.ต่อ 1 ใบ 



 
 

 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

 ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารกัษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบั

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค

ประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

× ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 

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

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

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

ธรรมเนียมของประเทศ) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป

ค่ะ) 

 



 
 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการเดินทาง  

 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 จ านวน 2 เข็มข้ึนไป หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด RT-

PCR (ในกรณทีียั่งไม่ได้รบัวัคซนี) 

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 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง

ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 



 
 

 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้ง

ยกเลิกทัวร ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 



 
 

 

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 



 
 

 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 

 

กรุณาแนบพรอ้มกับเอกสารการฉดีวัคซนีครบโดส (International Vaccination 
Certificate) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 


