
#10840 ทัวรพมา ยางกุง 1 วัน พระมหาเจดียชเวดากอง สัก
การะพระพุทธรูปงาทัตจี บิน SL
ทัวรพมา ยางกุง พระมหาเจดียชเวดากอง พระพุทธไสยาสนเจาทัตยีหรือพระ
นอนตาหวาน พระพุทธรูปองคใหญหลวงพอหงาทัตจี ขอพรนัตโบโบยีหรือเทพ
ทันใจ สักการะเทพกระซิบ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง - พระมหาเจดียชเวดาก
อง - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี - เทพทันใจ/นัตโบโบยี - เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว
เมีย๊ะ - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 ฿4,999 ฿4,999 ฿4,999 ฿0



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติมิ
งกาลาดง - พระมหาเจดียชเวดากอง - พระพุทธไสยาสนเจาทัต
ยี - เจดียงาทัตจี - เทพทันใจ/นัตโบโบยี - เทพกระซิบ หรือ อะ
มาดอวเม๊ียะ - ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง - ทา
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคานเตอรสายการบินไลออนแอร ประตู 6 Thai Lion Air
(SL)โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

06.45 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยเท่ียวบิน SL200

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นท่ีเมีย
นมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชัว่โมง)

จากน้ันนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสอง
พันหารอยกวาปีเจดียทองแหงเมืองดากอง หรือตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญท่ีสุดในพมาสถานท่ีแหงน้ีมีลาน
อธิษฐาน ซ่ึงเป็นจุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ
ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิริมงคลได นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ หากใคร
เกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแกชีวิต

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร**

จากน้ันพระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวย
ท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

จากน้ันสักการะ พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัตจี หลวงพอท่ีสูงเทาตึก 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลัก
จากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง

นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทยวิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ(นัตโบ
โบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปรารถนา ใหเอาดอกไม ผลไมโดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะ นัตโบ
โบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาทหรือจาดก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเป็นคนไทย) แลว
เอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก2ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชีข้องนัต
โบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไว

นําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพ่ือสักการะเทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา“อะมาดอวเมีย๊ะ” ชาวพมาเคารพกราบไหวกันมา
นานแลวการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกันการบูชา
เทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง

ค่ํา

19.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL207

20.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

 เชา



ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง

พระมหาเจดียชเวดากอง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

เป็นสนามบินท่ีตัง้อยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

ตัง้อยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็นมหาเจดียท่ีบรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนังสือ Guinness Book of Records ได
จัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดและเกาแกท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

เจดียงาทัตจี

เทพทันใจ/นัตโบโบยี

 บาย

สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมี
ความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

วัดน้ีตัง้อยูฝ่ังตรงขามเย้ืองๆพระตาหวานเป็นอีกวัดท่ีนาสนใจ ความนาสนใจของวัดน้ีคือ
พระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขัน้ ทรงเครื่องกษัตริย เป็นพระท่ีสวยแปลกดู
อลังการดีคะ จากหนาพระไปทางขวาดานขางน้ีจะมีรูปพระพุทธประวัติท่ีเป็นภาพวาด และ
ปูนป้ันลอยตัวเหมือนภาพสามมิต ิใกลๆมีระฆังใบใหญมากคะเราเอาศรีษะกมลงไปดูขาง
ในระฆังเขียนภาษาพมา

นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะ
รูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม
โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลว
เอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จาก
น้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชีข้องนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาท่ีตัง้ใจ
ไว



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมี๊ยะ
เป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือ
สัตวจนเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อ เวลาท่ีจะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท

ทาอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 คํ่า

เป็นสนามบินท่ีตัง้อยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี

บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา–ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้

- บริษัทฯ มีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

- เท่ียวบิน ราคา และรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย
และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

- กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิน้

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อ
ไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิป์รับราคาตัว๋ดังกลาว

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวทัง้หมด

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 
 

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระเต็มจํานวนเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
- ตัว๋เครื่องบินชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตัว๋

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิใ์นการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

- คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

- คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

- คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

- คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

- ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเ์ก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%



- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน

- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซักรีด ท่ีไมไดระบุไวใน
รายการ

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไมใหออกและเขาเมือง จากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 500 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป) 
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพํ์านักในดินแดนของอีกฝ ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตัง้แตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ทัง้น้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท **

หมายเหตุ
**กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง**

- คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย
โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 7 วันกอนการเดินทาง

- กรณีท่ีทานตองออกตัว๋ภายใน เชน (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตัว๋ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทัง้หมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิน้

- ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทัง้หมด

- ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 

กรณีเจ็บปวย

- กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

- ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี

 


