
 

 

รหัสทัวร BID1900736 
ทัวรพมา ยางกุง ไหวพระ วัดดัง 1 วัน (DD) 
เจดียชเวดากอง   พระนอนตาหวาน   วัดหงาทัตยี   เทพทันใจ 
 

 



 

 

กาํหนดการ กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดย์ีชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วดัหงาทตัย–ีเทพทนัใจ–เทพ
กระซิบ–   ตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ               ไ(-/
กลางวนั/-) 

04.00 น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคาร � ขาออก ชั�น � เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ประตู � 
Nok Air (DD) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเที�ยวบิน DD4230 
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ�นที�เมียนมาร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ�งชั�วโมง) 
จากนั�น นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคําคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุ

กว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือตะเกิง ชื�อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที�ใหญ่
ที�สุดในพม่าสถานที�แห่งนี�มีลานอธิษฐาน ซึ�งเป็นจุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนํา
ดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื�อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองณ ลานอธิษฐานเพื�อเสริมสร้างบารมีและสิริ
มงคลได้ นอกจากนี�รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั�งแปดทิศ หากใครเกิดวันไหนก็ให้
ไปสรงนํ�าพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี� ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดย
กษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้มดว้ยแผ่นทองคาํทั�งหมดนํ� าหนกัยี�สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้น
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปดเส้นและเครื�องอฐับริขารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทั�งสาม
พระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่
บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสี�ทิศซึ� งทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท
ซ้อนเป็นชั�นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ�นที�รวมกนัขึ�นเป็นส่วนหนึ�งของพุทธเจดียล์ว้นมีตาํนาน
และภูมิหลงัความเป็นมา 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั�งสิ�นชมระฆงัใบใหญ่ที�องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่นํ� ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็
ไม่ขึ�นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูขึ้�นมาแขวนไวที้�เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ� งชาวพม่า
ถือว่าเป็นระฆงัศกัดิ� สิทธิ� ให้ตีระฆงั �ครั� งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ั�งตอ้งการชมแสงของอญัมณีที�
ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสีเหลือง,สีนํ� าเงิน,สีส้ม,สี
แดงเป็นตน้ 

**ร่วมทําพธีินําสวดมนต์เสริมบารม ีขอพรแก้ปีชง โดยอาจารย์และผู้ที�มีประสบการณ์ในประเทศ
พม่า ** 

คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
    วนัทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลมัเมสัตตังสะรัตนะ 
   ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงัโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
   ธัสสะติตติยงักสัสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอตัถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 
   อหังวนัทามิตุระโตอหังวนัทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวนัทามิสิระสา 

  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที�แปลว่าชัยชนะและความสําเร็จ *** 
 
 
 
 
 
 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
สัตว์

สัญลกัษณ์ 
ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั�น พญานาค 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปักกิ�ง+สลดักุ้งมังกร** 
จากนั�น   พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนที�มีความยาว 55ฟุต สูง 16

ฟุตซึ�งเป็นพระที�มีความพระที�มีความสวยที�สุดมีขนตาที�งดงามพระบาทมีภาพมงคล ��� ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากนั�น  สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที�สูงเท่าตึก � ชั�น เป็นพระพุทธรูปปางมาร
วชิยัที�แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื�องแบบกษตัริย ์เครื�องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื�องประกอบดา้นหลงัจะ
เป็นไมส้ักแกะสลกัทั�งหมด และสลกัเป็นลวดลายต่างๆจาํลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื�องสมยัยะ
ตะนะโบง 

จากนั�น นาํท่านขอพร นัตโบโบยหีรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ� สิทธิ� ของชาวพม่าและชาวไทยวธีิการสักการะรูป
ปั�นเทพทนัใจ(นัตโบโบย)ีเพื�อขอสิ�งใดแล้วสมตามความปรารถนา ให้เอาดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าว
อ่อน กล้วยหรือผลไม้อื�นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั�นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท
หรือจ๊าดก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก2ใบ 
ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั�นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ�วชี�ของนัตโบโบยีแค่นี�
ท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาที�ขอไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านข้ามฝั�งไปอีกฟากหนึ� งของถนนเพื�อ
สักการะเทพกระซิบซึ� งมีนามว่า“อะมาดอว์
เมี�ยะ”ตามตาํนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของ
พญานาค ที�เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่าง
แรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื�อสัตวจ์นเมื�อ
สิ�นชีวิตไปกลายเป็นนตัชาวพม่าเคารพกราบ
ไหวก้นัมานานแลว้การขอพรเทพกระซิบต้อง
ไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื�นได้ยิน ชาวพม่า
นิยมขอพรจากเทพองค์นี�กันมากเช่นกันการ
บูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ�านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 



 

 

จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดสก๊อต เป็นแหล่งศูนยร์วมของฝากทุกชนิด ตั�งแต่อาหารนานาชาติ เสื�อผา้ ของที�
ระลึกต่างๆ เครื�องเงิน, อญัมณี, ไมแ้กะสลกั, เครื�องลงรักปิดทองต่างๆ, ถว้ยชามจีนโบราณ, ผา้ไหมลาย
ต่างๆ เป็นตลาดที�ใหญ่ที�สุด มีสินคา้วางขายแทบทุกชนิด 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

21.10 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที�ยวบินที�  DD4239 
22.5� น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 ........................................................................................................ 
อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

เริ�มเดินทาง กลบัจากเดินทาง สายการบิน จํานวน ราคาต่อท่าน/ไม่มรีาคาเดก็ 

04 เม.ย. �� �� เม.ย. �� DD 30+1 4,999 
18 เม.ย. 62 �� เม.ย. �� DD 30+1 4,999 
�� เม.ย. �� �� เม.ย. �� DD 30+1 4,999 
�� พ.ค. �� �� พ.ค. �� DD 30+1 4,999 
�� พ.ค. �� �� พ.ค. �� DD 30+1 4,999 
�� พ.ค. �� �� พ.ค. �� DD 30+1 4,999 
�� พ.ค. �� �� พ.ค. �� DD 30+1 4,999 
�� พ.ค. �� �� พ.ค. �� DD 30+1 4,999 
�� มิ.ย. �� �� มิ.ย. �� DD 30+1 4,999 
�� มิ.ย. �� �� มิ.ย. �� DD 30+1 4,999 
�� มิ.ย. �� �� มิ.ย. �� DD 30+1 4,999 
�� มิ.ย. �� �� มิ.ย. �� DD 30+1 4,999 

 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการรวม 
ตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตั�ว 
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ�ในการสลบัมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทวัร์นําเที�ยวตามรายการ 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน�,���,��� บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  
ภาษีนํ�ามันและภาษีตั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิ�เกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ภาษีหัก ณ ที�จ่าย �%และภาษีมูลค่าเพิ�ม �% 
ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ �� กก.ต่อ � ใบ 
ค่านํ�าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบินกาํหนด �� กโิลกรัมต่อท่าน 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที�

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน

, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทย 
และต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ ��� บาท/ทริป/ลูกทัวร์ � ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศ) 

ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ�าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

** ขณะนี�รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิ�พาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ�ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน �� วนั ซึ�งจะมีผลบังคับใช้ตั�งแต่
วันที� �� สิงหาคม ���� ทั�งนี� หากมีการเปลี�ยนแปลงจะต้องกลับมายื�นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ�มอีก
ท่านละ �,��� บาท ** 



 

 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเต็มจํานวนเนื�องจากเป็นราคาพิเศษ มิฉะนั�นถือว่าท่าน
ยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 

กรณยีกเลกิ 
 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง �� วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั�งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล

,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 
 ยกเลกิการเดินทาง ��-�� วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ ��%และริบเงินมัดจําทั�งหมด 
 ยกเลกิภายใน �� วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินค่าทวัร์ทั�งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น 

กรณเีจ็บป่วย 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการ
เดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง � วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทุกกรณ ี
เงื�อนไขอื�นๆ  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจํานวนที�บริษัทฯกาํหนดไว้(�� ท่านขึ�นไป)เนื�องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื�น
ที�เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน �� ท่านขึ�นไปจึงออกเดินทางในกรณีที�มีผู้ เดินทางไม่ถึง �� ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
ร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า � วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีที�ท่านต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน,ตั�วรถทัวร์,ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั�งก่อน
ทาํการออกตั�ว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ
ปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ�าเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ
เข้า–ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 

รายละเอยีดเพิ�มเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที�ยวบิน ราคา และรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคัญ 



 

 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า � เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อ
ท่องเที�ยวเท่านั�น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า � เดือน บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได้) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั�งสิ�น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลกิบิน, การประท้วง, 
การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติ
ทางธรรมชาติ (ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั�งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิ
จากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว (ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่นอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื�อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย
ขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั�งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณทีี�กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั�งสิ�น 

 ตั�วเครื�องบินเป็นตั�วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี�ยนชื�อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ�น ตามอตัราค่านํ�ามันหรือค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท 
สงวนสิทธิ�ปรับราคาตั�วดังกล่าว 

 เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด 

 กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทั�งหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 


