
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14155 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 

 

 



          โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB) 
 

 

 

                                
 

08.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 5 

เคาน์เตอร์ K สายการบนิ Myanmar National Airline (UB) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การ
ต้อนรับ และอ านวย ความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบิน UB020 (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 

11.30 น. เดินทางถึง สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว (เวลาท้องถ่ินท่ีเมียนม่าร์ ช้ากว่าไทยคร่ึงชัว่โมง) 

12.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

วันแรก กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขีย้วแก้ว – เจดีย์มหาวิชยะ  - พระมหา
เจดีย์ชเวดากอง                                                        ( - / L / D ) 

http://bit.ly/2NMk5YE


                     
 

น าทกุท่านไหว้ พระลาภมนีุ พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึง่เป็นพระรูปท่ีแกะสลกัจากหิน
อ่อน องค์ใหญ่ ท่ีสดุของประเทศพม่า สีขาวสะอาด และไม่มีต าหนิ สงู 37 ฟตุ กว้าง 24 ฟตุ 
หนกั 600 ตนั เป็นพระพทุธ รูปประทบันัง่ พระหตัถ์ขวาบรรจพุระบรมสารีริกธาตท่ีุอญัเชิญ 
มาจากสิงคโปร์ และศรีลงักายกขึน้หนั ฝ่าพระหตัถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศตัรู และ
ประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนีย้งัมีการน าหิน ท่ีเหลือมาสลกัเป็นพระพทุธบาท 
ซ้าย - ขวา ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหลงัพระพทุธรูปด้วย  
 
 
 
 
 



 
 

น าท่าน ไหว้ วัดพระเขีย้วแก้ว (2) ซึง่จ าลองมาจากประเทศจีน สร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นท่ี 
ประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว เม่ือครัง้อญัเชิญจากประเทศจีน และเป็นองค์เดียวกนักบัท่ี 
อญัเชิญมาท่ี พทุธมณฑล 

 

 
 

จ.นครปฐม น าท่านไหว้ เจดีย์มหาวิชยะ (3) เป็นเจดีย์ท่ีเรา สามารถเข้าไปชมด้านในได้ 
และยงั เป็นท่ีรวบรวม สรรพสิ่งแห่งจกัรวรรดิไว้บนด้านเพดานของ องค์เจดีย์ไหว้
พระพทุธรูป ทัง้ 4 ทิศก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย์ ไหว้พระพทุธรูปทัง้ 4 ทิศ ก่อน จะเดินชม
รอบๆ เจดีย์เพ่ือชมภาพวาด และสถานท่ี ส าคญัๆ ของพระพทุธศาสนาของประเทศพม่า 
ทัง้พระมหามนีุ เทือกเขาปกุปา และสถานท่ีส าคญัๆ  



 

 
 

อ่ืนๆ อีกมากมาย จากนัน้น าท่นนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (4) พระเจดีย์ทองค า 
คู่บ้านคู่เมือง ประเทศพม่า อายมุากกว่า 2500 กว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองตากอง หรือ ตะ
เกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในพม่า สถานท่ีแห่งนีมี้ลานอธิฐานจดุท่ี 
บเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้เพ่ือพรจาก องค์
เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิฐานเพ่ือเสริม สร้างบารมี และสิริมงคล นอกจากนี ้ รอบองค์
เจดีย์ยงัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐาน ทัง้แปด ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวนัไหน ก็ให้ไป
สรงน า้พระประจ าวนัเกิด ตนจะเป็นสิริมงคล แก่ชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 

19.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ***เมนูพเิศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง 
 
 
 
 



                                   

         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่พัก ROSE  GARDEN / CHATRIUM / GRAND MERCURE  5ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

       
 
 น าท่านไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ (5) เทพศกัดิ์สิทธ์ิ ซึง่ชาวมอญ และพม่า

นิยม มากราบ ไหว้สกัการะบชูาเพราะ เช่ือว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้ตามปรารถนา
สมหวงั ทนัใจ น าท่านสกัการะพระเกศาของพระพทุธเจ้าท่ี วัดบารมี (6) ท่ีเช่ือว่าพระเกศา
ยงัมีชีวิต อยู่จริง ด้วยองค์พระเกศานัน้ เม่ือน ามาวางบนมือจะเคลื่อนไหวได้ อีกทัง้วดันีย้งั
ได้ช่ือว่า เป็นท่ีเก็บองค์พระบรมสารีริกธาตไุว้มากท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็นพระโมคาละ พระสารี
บตุร และองค์พระอรหนัต์ต่างๆ  

 
 

วันที่สอง เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทนัใจ เทพกระซบิ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี – วัดงาทตัจี  
                  วัดบารมี –เจดีย์กาบาเอ – ตลาดสกอ็ต - สนามบนิ – กรุงเทพ                ( B / L / -) 



               
 

น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี หรือ พระนอนตาหวาน (7) นมสัการพระ
พทุธ รูปนอนท่ีมีความสวยท่ีสดุ มีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และ
พระบาทซ้อน กนั ซึง่แตกต่างกบัศิลปะของไทย จากนัน้น าท่านสกัการะ เจดีย์โบตาทาวน์ 
สร้างโดยทหารพนันาย เพ่ือบรรจพุระบรมธาต ุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามาเมือ 2,000 
ปีก่อน ในปี 2466 เจดีย์แห่งนีถ้กูระเบิด ของฝ่ายสมัพนัธมิตร เข้ากลางองค์ จงึพบโกศ
ทองค าบรรจพุระเกศาธาต ุ และ พระบรมธาตอีุก 2 องค์ และพบพระพทุธรูป ทอง เงิน 
ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผา ภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ 
ต้นแบบ ภาษาพม่าภายในเจดีย์ ประดบัด้วยกระเบีอ้งสีสนั งดงาม และมีมมุส าหรับฝึก
สมาธิหลายจดุ ในองค์พระเจดีย์ 

 
12.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ชาบูชิ) 
 

น าท่านไหว้ พระงาทตัจี (8) มีพระพทุธรูปองค์ใหญ่หลวงพอ่งาทตัจี แปลว่าหลวงพอ่ท่ีสงู 
เท่าตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนทรงเคร่ืองแบบ กษัตริย์
เคร่ืองทงเป็น โลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบด้านหลงัจะเป็นไม้สกัแกะสลกัทัง้หมด และสลกั
เป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง 
(สมยัมณัฑะเลย์)  
 



 
 
น าท่านสกัการะ พระเจดีย์กาบาเอ (9)  เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทัง้หมดห้าด้าน ทกุ
ด้านจะมีพระพทุธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทกัษิณ มีพระพทุธรูปหุ้มด้วยทองค า องค์เล็กๆ
อีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพทุธเจ้า ทัง้ 28 องค์ มีความสงู และเส้นผ่าน 
ศนูย์กลางคือ 34 เมตร สร้างโดยนายอนูนุายกคนแรก ของพม่า เพ่ือใช้เป็นสถาน ทีสงัคาย 
นาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอทุิศ พระเจดีย์องค์นีเ้พ่ือให้เกิดการสร้าง 
สนัติภาพขึน้ในโลก ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุ พระบรมธาต ุ มีพระอรหนัต์สาวกองค์ 
ส าคญั สององค์ มีพระพทุธรูปองค์พระประธาน ท่ีอยู่ข้างในหล่อด้วยเงินบริสทุธ์ิมีน า้หนกั 
กว่า 500 กิโลกรัม น าท่านช้อปปิง้ ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลาด 
เก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึน้โดยชาวสก็อต ในสมยัท่ี ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็น
ลกัษณะอาคารเรียงต่อกนั หลายหลงั สินค้าท่ีจ าหน่าย ในตลาด แห่งนีมี้หลากหลาย ชนิด 
เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผลมระหว่างมอญ กบัพม่า ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม้ อญัมณี 
หยก ผ้าทอ เสือ้ผ้าส าเร็จรูป แปง้ทานาคา เป็นต้น ได้เวลาอนัสมควร น าท่าน เดินทางสู่
สนามบิน 

17.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES เท่ียวบินท่ี 
UB017 (บริการอาหารว่างบนเคร่ืองบนิ) 

19.20 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
 

 ขอบพระคุณทกุท่านที่ใช้บริการ  
 

http://burma-travel.blogspot.com/2013/11/KaBaAyePagoda.html


อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 

พักเดี่ยว 
ห้องละ 2 - 3 ท่าน เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

5 – 6 กรกฎาคม 62 6,797 6,797 6,997 1,900 

6 – 7 กรกฏาคม 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

12 – 13 กรกฏาคม 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

13 – 14 กรกฏาคม 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

19 – 20 กรกฏาคม 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

20 – 21 กรกฏาคม 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

27 – 28 กรกฏาคม 62 
*วันเฉลิม ร.10 * 

7,997 7,997 7,997 1,900 

28 – 29 กรกฏาคม 62 
*วันเฉลิม ร.10 * 

7,997 7,997 7,997 1,900 

2 – 3 สิงหาคม 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

3 – 4 สิงหาคม 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

9 - 10 สิงหาคม 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

10 - 11 สิงหาคม 62 7,997 7,997 7,997 1,900 

11 – 12 สิงหาคม 62 
*วันแม่แห่งชาต*ิ 

7,997 7,997 7,997 1,900 

16 – 17 สิงหาคม 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

17 – 18 สิงหาคม 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

23 – 24 สิงหาคม 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

24 - 25 สิงหาคม 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

30 – 31 สิงหาคม 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

31 – 1 กันยายน 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

6 – 7 กันยายน 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

7 – 8 กันยายน 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

13 – 14 กันยายน 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

14 – 15 กันยายน 62 6,797 6,797 6,797 1,900 



20 – 21 กันยายน 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

21 – 22กันยายน 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

27 – 28 กันยายน 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

28 – 29 กันยายน 62 6,797 6,797 6,797 1,900 

* * ราคาเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท ** 
** โปรแกรมท่องเท่ียวอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงประโยชน์ของนกัท่องเท่ียว เป็น
ส าคญั ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ 

มิฉะนัน้ทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ** 

 



 
………………………………………................อัตรานีร้วม………………………………….………………… 
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ้ป ) กรุงเทพ – ยา่งกุ้ง  
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบไุว้ในรายการ   
คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ  1  คืน 
คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน  30 กก.   
คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆตามรายการ  
คา่รถบสัน าเท่ียว พร้อมมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  
ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 100,000 บาท)  
    ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในข้อจ ากดัท่ีมีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
 
…………………….....................................อัตรานีไ้ม่รวม…………………………………….……………. 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ 
 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน า้หนกัเกิน  30  กก.   
 คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ท่ีมิได้ระบไุว้ในรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวตา่งชาติ เก็บคา่ VISA 2,500 บาท )พาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นวีซ่า(   



 ค่าทปิสินน า้ใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความ
พงึพอใจฃองลูกค้า) 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ ถือหนงัสือเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่
อากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพ านกัในดินแดนของอีกฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั ซึง่ จะมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออก ปกตอีิกทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 2,100 บาท** 
 
…………………………………..………...……เงื่อนไขการให้บริการ…………………………………………… 
1. เตม็จ านวน ภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจองภายในวนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ทวัร์เตม็จ านวน  

 หากไมช่ าระตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมมี่เง่ือนไข 

 เม่ือทา่นช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงตา่งๆท่ีได้
ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

2. เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองคา่ทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอ
คืนเงินได้ทกุกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ 
เข้าประเทศท่ีระบไุว้ ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึง เม่ือ
ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

**********วันท าการ จันทร์ - ศุกร์ ไม่นับเสาร์-อาทติย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์************ 
2.3 ส าหรับผู้ โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซา่ให้ เม่ือผลวีซา่ผา่นแล้วมีการ ยกเลิก
การเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
3. กรณีผู้ เดนิทางไมถึ่ง 20 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดนิทางโดยไมมี่หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย 
4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเ ล่ือน
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้ เชน่คา่ตัว๋ เคร่ืองบิน คา่
ห้อง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได้ 
5. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดนิทางตามวนัท่ีท่ีระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้จงึไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง การ
เดนิทางใดๆทัง้สิน้ กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด หรือบางสว่น
ให้กบัท่าน 

6. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรือไมเ่ดนิทาง พร้อมคณะถือวา่
ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืนได้ไมว่า่กรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทฯ ระบุ
ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 

 
 
 



……………………………………………..………หมายเหตุ……………………………………………………… 
1. บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีเ้ม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอก เหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคา่บริการ
ท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4 . บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7 . กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืน
ทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนาม โดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถาน ท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

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

 

 


