
 
 

***หมายเหตุส าคัญ*** 

เดินทางในรูปแบบส่วนตวั (SMALL GROUP) 

สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านข้ึนไป 

และก าหนดวันเดินทางได้ตามที่ท่านสะดวก 

** ยกเว้นช่วงวันท่ีตรงกับวันหยุดราชการและ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ของพม่า**  

น าท่านท่องเท่ียวประเทศพม่ากับเส้นทางสายบุญ ณ เมืองย่างกุ้ง 
สักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของเมืองย่างกุ้ง พระตาหวาน เทพเจ้าทันใจและ
เทพกระซิบ เข้าชมเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์สุเล แวะซื้อของฝาก
ตลาดโบยกอองซาน ล้ิมลองอาหารท้องถ่ินหลากหลายเมนู พร้อม
การบริการและท่ีพักแสนประทับใจ 

     อิมเมจ ฮอลิเดย์  แล้วคุณ...จะรักเรา    
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วันแรกของการเดินทาง (1) 

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินย่างกุ้ง– เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ - เทพกระซิบหงสาวดี – 
พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุมุเตา - เจดีย์ชเวดากอง   

06.00 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 
เคาน์เตอร ์F สายการบางกอก แอรเ์วย์ พบเจ้าหน้าของบริษัทฯ อ านวยความสะดวก 

08.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินบางกอก แอรเ์วย์ 
เท่ียวบินท่ี  PG701 

09.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานย่างกุ้ง (YANGON INTERNATIONAL AIRPORT)  
ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋า
เรียบร้อย  น าท่านเดินทางชม เจดีย์โบตาทาวน์ (BOTAHTAUNG PAGODA) แห่งเมืองย่างกุ้ง 
สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป น ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน 
ในปี พ.ศ. 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์ จึงพบโกศทองค าบรรจุ
พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และยังพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค์ น า
ท่านนมัสการ เทพทันใจ หรอื นัตโบโบย ี(NAT BOBOGYI) ท่ีมีชื่อเสียง ชื่อของท่านมาจากการ
ท่ีท่านสามารถดลบันดาลโชคลาภ ให้กับผู้ท่ีเดือดร้อนท่ีเข้ามาขอพรกับท่านได้ผลส าเร็จทันใจ
นั่นเอง จากนั้นน าท่านสักการะเทพกระซิบ อะมาดอว์เมี๊ยะ (MYA NAN NWE) ซึ่งชาวพม่า
เคารพกราบไหว้กันมานานการบูชานั้นจะต้องกระซิบขอพรท่ีข้างหูเบาๆ  

กลางวัน  น าท่านรับประทานอาหาร ณ ร้าน ROYAL TASTE RESTAURANT 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ในอดีตเป็นท่ี
ประทับของพระเจ้าบุเรงนอง มาตั้งแต่ พ.ศ. 2109 กระท่ังรัฐบาลพม่าได้ท าการบูรณะ
พระราชวังขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เพ่ือให้เป็นพระราชวังท่ีมีความสวยงามเหมือนดังเดิม แต่เปล่ียน
สถานะจากพระราชวังท่ีประทับของกษัตริย์ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ จากนั้นน า
ท่านชมพระธาตุมุเตา เป็นเจดีย์ศักด์ิสิทธิ์คู่ของเมืองหงสาวดี เป็น 1 ใน 5 มหาสถานศักด์ิสิทธิ์
ชื่อดังและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในพม่า ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี  

น าท่านสักการะ เจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาสิงคุตระ เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์
ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระโคตมพุทธเจ้าจ านวน 8 เส้น ยอดสุดขององค์เจดีย์บริเวณหยาด
น้าค้างประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆ และเพชร 5,448 เม็ด  

ค่า  น าท่านรับประทานอาหาร ณ ร้าน MINLAN SEAFOOD YANGON 

ท่ีพัก    CHATRIUM HOTEL ROYAL LAKE YANGON หรอืเทียบเท่า 
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วันท่ีสองของการเดินทาง (2)  

พระตาหวาน - พระเจดีย์สุเล - ตลาดโบยกอองซาน – สนามบินย่างกุ้ง - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

น าท่านนมัสการ พระตาหวาน หรือ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เป็นพระนอนองค์ใหญ่
ท่ีสุดของพม่า มีความยาว65 เมตร นอนตะแคงขวา และถือว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีมีความงดงาม
ท่ีสุดในพม่า พระพักตร์ได้รูป ทาสีขาว ขนตางอนยาว ดวงตาเป็นแก้ว เปลือกตาสีฟ้า แต้มสีแดง
ท่ีพระโอษฐ์ จีวรพล้ิวไหวราวกับของจริงจากนั้นน าท่านชม พระเจดีย์สุเล เป็นเจดีย์ท่ีมีความสูง
ประมาณ 46 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง และสร้างขึ้นมากว่า2,000 ปีท่ีแล้ว เพ่ืออุทิศให้กับซู
เล่นัต ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ผีนัตจ านวน 37 ตน ท่ีเกี่ยวข้องกับต านานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ท่ี
ประชาชนชาวพม่านับถือและให้ความเคารพบูชา ภายในองค์เจดีย์บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าเอาไว้  

กลางวัน  น าท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ............. 

น าท่านสู่ ตลาดโบยกอองซาน เคยเป็นท่ีรู้จักในชื่อตลาด SCOTT โดยตั้งชื่อตามอดีต
เทศมนตรีนาม C. SCOTT ต่อมาจึงได้มีการเปล่ียนชื่อเพื่อให้เป็นเกียรติแก่นายพลอองซาน ซึ่ง
ตลาดแห่งนี้คือแหล่งช้อปป้ิงท่ีโด่งดังของย่างกุ้ง มีร้านค้ากว่า 1,600 ร้าน ภายในตึกทรงโค
โลเนียลท่ีสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2469 ส าหรับสินค้าท่ีจะพบได้ในตลาดแห่งนี้ก็ได้แก่ งานหัตถกรรม
ท้องถ่ิน เครื่องเขิน งานไม้และงาช้างแกะสลัก ผ้าม่าน เครื่องเงิน เครื่องทอง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย 
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ รวมไปถึงอาหารและสินค้าอื่นๆ อีกหลายชนิด 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่
ประเทศไทย  

18.35 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์เท่ียวบินท่ี 
PG704  

20.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

**************** 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ
อากาศ เวลา และสายการบิน ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ เมนูอาหาร และภัตตาคาร 
อาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง 
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อัตราค่าบรกิารส าหรบัเดินทางกรุป๊ส่วนตัว (PRIVATE GROUP PRICE) 

** ราคานีไ้ม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ** 
 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงค่าบริการ เนื่องจากยังไม่ได้ท าการจองใดๆ ราคาท่ีปรากฏเป็นเพียงการเสนอราคาเทา่นั้น 

 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

1. ค่าโรงแรมท่ีพัก 1 คืน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรอืระดับเดียวกัน 

2. ค่ายานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว (รถตู้ 11 ท่ีนั่ง) และค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุในรายการ 

3. มัคคุเทศก์ท้องถ่ินท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 

4. ค่าประกนัอุบัตเิหตุตลอดการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลท่ีต่างประเทศ เกิดจากอุบัติเหตุในวงเงนิ 500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศสายการบินตามที่ระบุในรายการ 

2. ค่าหัวหน้าทัวรจ์ากประเทศไทยท่ีดูแลท่านตลอดการเดินทาง 

3. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามท่ีระบุในรายการ 

4. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

5. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

ประเภทผู้เดินทาง เดินทางจ านวน 4 ท่านข้ึนไป 
ราคา/ทา่น 

เดินทางจ านวน 6 ท่านข้ึนไป  
ราคา/ทา่น 

อัตราค่าบริการท่านละ 11,900.- 10,900.- 

ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ สายการบางกอก แอรเ์วย์ (PG) 
สอบถามราคา 

กับพนกังานฝ่ายขาย 
สอบถามราคา 

กับพนกังานฝ่ายขาย 

กรณีเดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์ดูแลจากประเทศไทย เพิ่มท่านละ 4,000.- 3,000.- 
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เง่ือนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000. - บาท   ช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วัน 

• ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชยีรเ์ช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

• ช าระโดยเงนิสด 

• ช าระด้วยการโอนเงนิผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ชื่อบัญช ี  บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สขุุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  เลขท่ี  639-1-00264-7  บัญชกีระแสรายวัน 

หรอื ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์ เลขท่ี  081-6-00318-1   บัญชกีระแสรายวัน 

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั ก่อนการเดินทาง    

การยกเลกิ 

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมัดจ า 
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเปน็ต้องหกั 50% ของอัตราค่าบริการ 
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิท้ังหมด 
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หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับรกิาร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุรา
บนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ

บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บรกิารแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย

บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนข์องผู้รว่ม

เดินทางท่านอื่น 
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8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ขอหกัร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋ว
เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 
13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน 

เพ่ือขอค ายืนยันส าหรบัการออกเดินทางของทัวรน์ัน้ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรอืช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ  ไป โดยไม่ได้รับการยืนยนัดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่า
จะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุด
งาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือค านึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของ
สถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 
17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะ

ทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 
18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่าน

และครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา 
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 
20. เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างตน้ 
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