
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 15166  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

โดยสายการบนิ Myanmar National Airlines (UB) หรอื 
 

โดยสายการบนิ Myanmar Airways (8M) 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

                                

 

วันแรก กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขีย้วแก้ว – เจดยีม์หาวิชยะ - พระพุทธ
ไสยาสนเ์จาทตัย ี- เจดยีก์าบาเอ - เจดยีโ์บตาทาวน ์(เทพทนัใจ – เทพกระซบิ) - 
พระมหาเจดยีช์เวดากอง                    ( - / L / D ) 

07.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน ์
เตอร ์N สายการบิน  Myanmar Airways International (8M) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้
การตอ้นรบั และ อ านวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน  

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

 
10.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุง้ โดยเท่ียวบินท่ี 8M331 (บรกิารอาหารว่างบนเครื่องบิน)  
11.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบ รอ้ย 

(เวลาทอ้งถิน่ทีพ่ม่าช้ากว่าไทยคร่ึงช่ัวโมง)   
หรือ 

08.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 5 

เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ Myanmar National Airline (UB) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้าร

http://bit.ly/2NMk5YE


ตอ้นรบั และอ านวย ความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน (ตัง้แต่  25 ต.ค.-ธ.ค. เวลานดั 07.30 
น. เน่ืองจากเปล่ียนเวลาบิน ) 

11.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยเทีย่วบิน UB020 (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 

11.55 น. เดินทางถึง สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมือง เป็นท่ีเรยีบรอ้ย
แลว้ (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์ชา้กว่าไทยครึง่ชั่วโมง) (ตัง้แต่  25 ต.ค.-ธ.ค. ไฟทบ์ิน 10.20 
– 11.15 น. ) 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน  

 
 
 

 น าทกุท่านไหว ้พระลาภมนีุ พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึ่งเป็นพระรูปท่ีแกะสลกัจากหิน
อ่อน องคใ์หญ่ ท่ีสดุของประเทศพม่า สีขาวสะอาด และไม่มีต  าหนิ สงู 37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ 
หนกั 600 ตนั เป็นพระพทุธ รูปประทบันั่ง พระหตัถข์วาบรรจพุระบรมสารีรกิธาตท่ีุอญัเชิญ 
มาจากสิงคโปร ์และศรีลงักายกขึน้หนั ฝ่าพระหตัถอ์อกจากองค ์หมายถึงการไล่ศตัรู และ
ประทานความเจรญิรุง่เรอืง นอกจากนีย้งัมีการน าหิน ท่ีเหลือมาสลกัเป็นพระพทุธบาท ซา้ย 
- ขวา ประดิษฐานอยู่ บรเิวณดา้นหลงัพระพทุธรูปดว้ย  



 
 
 น าท่าน ไหว ้วัดพระเขีย้วแก้ว (2) ซึง่จ  าลองมาจากประเทศจีน สรา้งขึน้เพ่ือใชเ้ป็นท่ี ประดิษฐาน

พระเขีย้วแก้ว เม่ือครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเป็นองคเ์ดียวกันกับท่ี อัญเชิญมาท่ี พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม  

 

 
 



น าท่านไหว ้เจดียม์หาธรรมรังสี (3) หรือวดัเอ็งตอยาร ์วดัแห่งนีมี้ช่ือเสียงเป็นอย่างมาก 
ในการขอพรเก่ียวกับเรื่องอสังหาริมทรพัย ์เช่น ใครท่ีตอ้งการ ซือ้ - ขาย บา้น ท่ีดิน หรือ
ลงทนุทางธุรกิจ ก็มกัจะเดินทางมาขอพรท่ีวดัแห่งนีเ้ป็นจ านวนมาก ประตดูา้นหนา้ของวดั
จะติดปา้ยส าหรบัคนท่ีเคยมาขอพรแลว้ส าเรจ็สมปรารถนา 

 

 
 

น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (4) นมสัการพระ
พทุธ รูปนอนท่ีมีความสวยท่ีสดุ มีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และ
พระบาทซอ้น กนั ซึง่แตกต่างกบัศิลปะของไทย 

 

 



 
 

น าท่านสกัการะ พระเจดียก์าบาเอ (5)  เป็นเจดียท์รงกลม มีทางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทุก
ดา้นจะมีพระพทุธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทกัษิณ มีพระพทุธรูปหุม้ดว้ยทองค า องคเ์ล็กๆ
อีก 28 องค ์แทนอดีตสาวกของพระพทุธเจา้ ทัง้ 28 องค ์มีความสงู และเสน้ผ่าน ศนูยก์ลาง
คือ 34 เมตร สรา้งโดยนายอูนุนายกคนแรก ของพม่า เพ่ือใชเ้ป็นสถาน ทีสังคาย นา
พระไตรปิฎก ในปี ค .ศ . 1954 – 1956 และอุทิศ พระเจดียอ์งคนี์เ้พ่ือให้เกิดการสรา้ง 
สันติภาพขึน้ในโลก ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุ  พระบรมธาตุ มีพระอรหันต์สาวกองค ์
ส าคญั สององค ์มีพระพทุธรูปองคพ์ระประธาน ท่ีอยู่ขา้งในหล่อดว้ยเงินบริสุทธ์ิมีน า้หนกั 
กว่า 500 กิโลกรมั 

 

  
 

 จากนัน้น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ (6) เทพเจา้ศกัดิ์สิทธ์ิของชาวพม่า 
และ ชาวไทย วิธีสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลว้สมตามความ

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


ปรารถนา ก็ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กล้วย หรือผลไม้อ่ืนๆ มา
สกัการะนตัโบโบยี จะชอบ มาก จากนัน้ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าต ก็ได ้ (แต่
แนะน าใหเ้อาเงินบาทดีกว่า เพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใส่มือของนตัโบโบยีสกั 2 ใบ 
ไหวข้อพรแลว้ดึงกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชี ้
ของนัตโบโบยี แค่นีท้่านก็จะ สมตาม ความปราถนาท่ีขอไว ้จากนัน้น าท่านขา้มฝ่ังไปอีก
ฟากหนึ่งของถนนเพ่ือสกัการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า อะมาดอรเ์มี๊ยะ ตามต านาน
กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธา ในพทุธศาสนา  อย่างแรงกลา้ รกัษาศีล 
ไม่ยอมกินเนือ้สตัว ์จนเม่ือสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตั ซึ่ง ชาวพม่าเคารพกราบไหว้ กนัมานาน
แลว้ ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้ม คนอ่ืนไดย้ิน ชาวพม่านิยมขอพร จาก
เทพองคนี์ก้นัมากเช่นกนั การบชูาเทพกระซิบ บชูาดว้ย น า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม้
อ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
  

 จากนัน้น าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (7) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมือง 
ประเทศ พม่า อายมุากว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาเชียงกตุระ เมือง ย่าง
กุง้ เช่ือกนัว่า เป็นมหาเจดียท่ี์บรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวน 8 เสน้ บนยอดสดุ
ของพระเจดีย ์มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชิน้บนยอดฉัตรมีเพชร เม็ดใหญ่อยู่ 72 
กะรตั และทบัทิม 2,317 เม็ด โดยจดุชมแต่ละจดุ ท่านจะไดเ้ห็นแสงสี ต่างกนัออกไป เช่น สี
เหลือง, สีน า้เงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ซึ่งมีทัง้ชาวพม่า และชาว ต่างชาติมากมายท่ีพากนั
มาเท่ียวชม และ นมสัการทัง้กลางวนั และกลางคืนอย่าง ไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า 
ทองค าท่ีใชใ้นการ ก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดีย ์แห่งนีมี้จ  านวนมหาศาลกว่าทองค าท่ี



เก็บอยู่ท่ีธนาคาร ชาติองักฤษเสียอีก และนบัเป็น มหาเจดียท่ี์งดงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของ
โลก (สถานท่ีส าคญั ของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบเุรงนองมาขอพร 
ก่อนออกรบ ท่านสามารถ น าดอกไมธู้ปเทียนไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ 
ลานอธิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ า วันเกิด
ตนเอง จะเป็นสิรมิงคลแก่ชีวิต) 

 
ค าไหว้พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ 
ตันตัง ธาตโุย ธัสสะตะ ทตุยัิง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย ธัสสะต ิตตยัิง กัสส
ปัง พุทธจวีะรัง ธาตุโย ธัสสะต ิจตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิอหงั วันทามิ ตุ

ระโต อหงั วันทามิ ธาตโุย อหงั วันทามิ สัพพะทา อหงั วันทามิ สิระสา 
 

 
19.00 น.  ดนิเนอรบ์ุฟเฟ่ต ์ SEAFOOD ณ โรงแรม 
ทีพ่ัก GRAND MERCURE YANGON  5 ดาว หรือ ระดับเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันทีส่อง สิเรียม (เจดยีก์ลางน า้) – วัดบารมี  – ตลาดสกอ็ต- สนามบนิ – กรุงเทพ (B / L / -) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 
 

น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร 
เม่ือเดินทางถึงเมืองสิเรียม ชมความงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนีเ้คยเป็นเมืองท่าของ
โปรตเุกส ในสมยัโบราณ ตัง้แต่สมยั นายพล ฟิลิป เดอรปิ์โต ้เดอนิโคเต จนมาสิน้สดุเมือปี
พ.ศ.2156 รว่ม สมยั พระเจา้ทรงธรรม กรุงศรีอยธุยา ท่านจะเห็นเศษซากก าแพง สไตล ์ลชูิ
ปาเนียน ปาโรก ตัง้อยู่ ริม่ฝ่ังแม่น า้ย่างกุง้ เช่ือมกบัแม่น า้อิระวดี  
น าท่านนั่งเรือแจวสู่ เจดียเ์ลเยพญา (8) มีพระปางมารวิชยั อนังดงาม บนเกาะกลางน า้
อายพุนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรยีม เกาะนีไ้ม่ว่าน า้จะขึน้สกัเท่าไร ก็ไม่มีวนัท่วมได ้เม่ือ
ถึงบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านสักการะขอพร พระอุปคุต ท่ีเป็นท่ี นบัถือของชาว
พม่า สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดกุนบัพนั ท่ีว่ายวนเวียนใหเ้ห็นครบีหลงัท่ี ว่ายเหนือน า้ 

12.00 น. บริการอาหาร ณ ภตัตาคารการะเวก 

 



 
น าท่านสกัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ท่ี วัดบารมี (9) ท่ีเช่ือว่าพระเกศายงัมีชีวิต อยู่
จรงิ ดว้ยองคพ์ระเกศานัน้ เม่ือน ามาวางบนมือจะเคล่ือนไหวได ้อีกทัง้วดันีย้งัไดช่ื้อว่า  เป็น
ท่ีเก็บองคพ์ระบรมสารีรกิธาตไุวม้ากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นพระโมคาละ พระสารีบตุร และองค์
พระอรหนัตต์่างๆ  
 

  
 
น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลาด เก่าแก่ของชาวพม่า 
สรา้งขึน้โดยชาวสก็อต ในสมยัท่ี ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อ
กัน หลายหลัง สินคา้ท่ีจ  าหน่าย ในตลาด แห่งนีมี้หลากหลาย ชนิด เช่น เครื่องเงิน ท่ีมี
ศิลปะผสมระหว่างมอญ กบัพม่า ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้
ส าเรจ็รูป แปง้ทานาคา เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่าน เดินทางสู่สนามบิน 
 

16.30 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Myanmar Airways International 

 เทีย่วบนิที ่8M336 (บรกิารอาหารว่างบนเครื่องบิน)  
18.15 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  

หรือ 
17.25 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ MYANMAR NATIONAL AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่UB017 (บริการอาหารว่างบนเคร่ืองบนิ) 
19.20 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  

 ขอบพระคุณทกุทา่นทีใ่ช้บริการ  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 

พักเดีย่ว 
ห้องละ 2 - 3 ท่าน เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง 

12 – 13 ตุลาคม 62 
*วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 * 

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

18 – 19 ตุลาคม 62 6,997 6,997 6,997 1,900 

25 – 26 ตุลาคม 62 6,997 6,997 6,997 1,900 

8 – 9 พฤศจกิายน 62 6,997 6,997 6,997 1,900 

15 – 16 พฤศจกิายน 62 6,997 6,997 6,997 1,900 

29 – 30พฤศจกิายน 62 6,997 6,997 6,997 1,900 

13 – 14 ธันวาคม 62 6,997 6,997 6,997 1,900 

20 – 21 ธันวาคม 62 6,997 6,997 6,997 1,900 

 
* * ราคาเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท ** 

** โปรแกรมท่องเท่ียวอาจปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงประโยชนข์องนกัท่องเท่ียว เป็น
ส าคญั ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ 

มิฉะนัน้ทาง บรษัิทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

………………………………………................อัตรานีร้วม………………………………….………………… 
คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป้ ) กรุงเทพ – ยา่งกุง้ - กรุงเทพ 
คา่อาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบไุวใ้นรายการ   
คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ  1  คืน 
คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไม่เกิน  20 กก.   
คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆตามรายการ  
คา่รถบสัน าเท่ียว พรอ้มมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดนิทาง  
ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 100,000 บาท)  
    ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับรษิัทประกนัชีวิต  
…………………….....................................อัตรานีไ้ม่รวม…………………………………….……………. 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ 
 คา่อาหารและเครื่องดื่มท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน า้หนกัเกิน 20  กก.   
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวตา่งชาติ เก็บคา่ VISA 2,500 บาท )พาสปอรต์ไทยไดร้บัการยกเวน้วีซ่า(   



 ค่าทปิสินน า้ใจ คนขับรถ และไกดท้์องถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร ์แล้วแต่ความ
พงึพอใจฃองลูกค้า) 
**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนงัสือเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่
อากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพ านกัในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั ซึ่ง จะมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายืน่วีซ่าเข้าออก ปกตอิีกทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่อีกท่านละ 2,100 บาท** 
…………………………………..………...……เงือ่นไขการให้บริการ…………………………………………… 
1. เตม็จ านวน ภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจองภายในวนั ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ทวัรเ์ตม็จ านวน  

 หากไมช่  าระตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมมี่เง่ือนไข 

 เม่ือทา่นช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆท่ีได้
ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

2. เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทวัรช์  าระเงินค่าจองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอ
คืนเงินไดท้กุกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ 
เขา้ประเทศท่ีระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึง เม่ือ
ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่า
ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

**********วันท าการ จันทร ์ - ศุกร ์ไม่นับเสาร-์อาทติย ์และ วันหยุด นักขัตฤกษ*์*********** 
3. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางไทย และทางบรษิัทฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการ ยกเลิก

การเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
4. กรณีผูเ้ดนิทางไมถึ่ง 20 ทา่น ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทางโดยไมมี่หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
5. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะพิจารณาเล่ือน

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นคา่ตั๋ว เครื่องบิน 
ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถ
เดนิทางได ้

6. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง การ
เดินทางใดๆทัง้สิน้ กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด หรือ
บางสว่นใหก้บัทา่น 

7. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่า
ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืนไดไ้มว่า่กรณีใดๆ 

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษัทฯ 
ระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ 

 
 
 



……………………………………………..………หมายเหตุ……………………………………………………… 
1. บรษัิทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์เ้ม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอก เหนือ

การควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบนิ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร ์ อ่ืน
ทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนาม โดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ ความผิดพลาด
จากทางสายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถาน ท่ีอ่ืนๆมาให ้โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

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

 



 

 


