
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 15458  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 

โดยสายการบนิ Myanmar National Airlines (UB) หรอื 
 

โดยสายการบนิ Myanmar Airways (8M) 



 
 

 
 

 

 

 

 

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

วันแรก กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขีย้วแก้ว – เจดยีม์หาวิชยะ  - พระมหา
เจดยีช์เวดากอง                                                        ( - / L / D ) 

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. บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (ชาบู บุฟเฟ่ตซ์ฟู้ีด) 
 
 
 

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
ประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนีย้ังมีการน าหิน ท่ีเหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท 
ซา้ย - ขวา ประดิษฐานอยู่ บรเิวณดา้นหลงัพระพทุธรูปดว้ย  



 

น าท่าน ไหว ้วัดพระเขีย้วแก้ว (2) ซึ่งจ  าลองมาจากประเทศจีน สรา้งขึน้เพ่ือใชเ้ป็นท่ี 
ประดิษฐานพระเขีย้วแก้ว เม่ือครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเป็นองคเ์ดียวกันกับท่ี 
อญัเชิญมาท่ี พทุธมณฑล จ.นครปฐม 
 
 
 

 

น าท่านไหว ้เจดยีม์หาวิชยะ (3) เป็นเจดียท่ี์เรา สามารถเขา้ไปชมดา้นในได ้และยงั เป็นท่ี
รวบรวม สรรพสิ่งแห่งจกัรวรรดิไวบ้นดา้นเพดานของ องคเ์จดียไ์หวพ้ระพทุธรูป ทัง้ 4 ทิศ



ก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย ์ไหวพ้ระพทุธรูปทัง้ 4 ทิศ ก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดียเ์พ่ือชม
ภาพวาด และสถานท่ี ส าคัญๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพม่า ทั้งพระมหามุนี 
เทือกเขาปกุปา และสถานท่ีส าคญัๆ อ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

 
 
จากนัน้น าท่านนมสัการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (4) พระเจดียท์องค า คู่บา้นคู่เมือง ประเทศ
พม่า อายมุากกว่า 2500 กว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองตากอง หรอื ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้ 
มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในพม่า สถานท่ีแห่งนีมี้ลานอธิฐานจดุท่ี บเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
สามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหวเ้พ่ือพรจาก องคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิฐานเพ่ือเสรมิ สรา้ง
บารมี และสิรมิงคล นอกจากนี ้รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐาน ทัง้แปด ทิศรวม 8 
องค ์หากใครเกิดวนัไหน ก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวนัเกิด ตนจะเป็นสิรมิงคล แก่ชีวิต 

 
 
19.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

         

           

ทีพ่ัก GRAND MERCURE  5 ดาว หรือ ระดับเทยีบเทา่ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 
 
 น าท่านไหวข้อพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ (5) เทพศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งชาวมอญ และพม่า

นิยม มากราบ ไหวส้ักการะบูชาเพราะ เช่ือว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแลว้จะไดต้ามปรารถนา
สมหวงั ทนัใจ น าท่านสกัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ท่ี วัดบารมี (6) ท่ีเช่ือว่าพระเกศา
ยงัมีชีวิต อยู่จรงิ ดว้ยองคพ์ระเกศานัน้ เม่ือน ามาวางบนมือจะเคล่ือนไหวได ้อีกทัง้วดันีย้งั
ไดช่ื้อว่า เป็นท่ีเก็บองคพ์ระบรมสารีรกิธาตไุวม้ากท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็นพระโมคาละ พระสารี
บตุร และองคพ์ระอรหนัตต์่างๆ  

              

วันทีส่อง เจดยีโ์บตาทาวน ์(เทพทนัใจ เทพกระซบิ)-พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี– วัดงาทตัจ ี 
                  วัดบารม ี–เจดยีก์าบาเอ – ตลาดสกอ็ต - สนามบนิ – กรุงเทพ                ( B / L / -) 



น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (7) นมสัการพระ
พทุธ รูปนอนท่ีมีความสวยท่ีสดุ มีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และ
พระบาทซอ้น กนั ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนัน้น าท่านสกัการะ เจดียโ์บตาทาวน ์
สรา้งโดยทหารพนันาย เพ่ือบรรจพุระบรมธาต ุท่ีพระสงฆอ์ินเดีย 8 รูป ไดน้  ามาเมือ 2,000 
ปีก่อน ในปี 2466 เจดียแ์ห่งนีถู้กระเบิด ของฝ่ายสัมพนัธมิตร เขา้กลางองค ์จึงพบโกศ
ทองค าบรรจพุระเกศาธาต ุและ พระบรมธาตอีุก 2 องค ์และพบพระพทุธรูป ทอง เงิน ส ารดิ 
700 องค ์และจารึกดินเผา ภาษาบาลี และตัวหนงัสือพราหมณอ์ินเดียทางใต ้ตน้แบบ 
ภาษาพม่าภายในเจดีย ์ประดบัดว้ยกระเบีอ้งสีสนั งดงาม และมีมมุส าหรับฝึกสมาธิหลาย
จดุ ในองคพ์ระเจดีย ์

12.00 น. บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
น าท่านไหว ้พระงาทัตจี (8) มีพระพทุธรูปองคใ์หญ่หลวงพ่องาทตัจี แปลว่าหลวงพ่อท่ีสงู 
เท่าตึก 5 ชัน้ เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบ กษัตริย์
เครื่องทงเป็น โลหะ ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้ักแกะสลักทั้งหมด และสลัก
เ ป็นลวดลายต่ า งๆ จ าลองแบบมาจากพร ะพุทธ รูปทรง เครื่ อ งสมัยยะตะนะ
โบ’(สมยัมณัฑะเลย)์  



 
 
 

 
 
 
 
 

น าท่านสกัการะ พระเจดียก์าบาเอ (9)  เป็นเจดียท์รงกลม มีทางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทุก
ดา้นจะมีพระพทุธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทกัษิณ มีพระพทุธรูปหุม้ดว้ยทองค า องคเ์ล็กๆ
อีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้า  ทั้ง  28 องค์ มีความสูง  และเส้นผ่าน 
ศนูยก์ลางคือ 34 เมตร สรา้งโดยนายอนูนุายกคนแรก ของพม่า เพ่ือใชเ้ป็นสถาน ทีสงัคาย 
นาพระไตรปิฎก ในปี ค .ศ . 1954 – 1956 และอุทิศ พระเจดียอ์งคนี์เ้พ่ือใหเ้กิดการสรา้ง 
สันติภาพขึน้ในโลก ภายในองคพ์ระเจดีย์บรรจุ พระบรมธาตุ มีพระอรหันต์สาวกองค ์
ส าคญั สององค ์มีพระพทุธรูปองคพ์ระประธาน ท่ีอยู่ขา้งในหล่อดว้ยเงินบรสิุทธ์ิมีน า้หนกั 
กว่า 500 กิโลกรมั 

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


 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชอ้ปป้ิง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลาด เก่าแก่ของชาวพม่า 
สรา้งขึน้โดยชาวสก็อต ในสมยัท่ี ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อ
กัน หลายหลัง สินคา้ท่ีจ  าหน่าย ในตลาด แห่งนีมี้หลากหลาย ชนิด เช่น เครื่องเงิน ท่ีมี
ศิลปะผสมระหว่างมอญ กับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ 
เสือ้ผา้ส 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. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES 

เทีย่วบินที ่UB017 (บริการอาหารว่างบนเคร่ืองบิน) (ตัง้แต่  25 ต.ค.-ธ.ค. ไฟทบ์ิน 
17.35 – 19.30 น. ) 

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 

13 – 14 ต.ค. 62 
*วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 * 

7,777 7,777 7,777 1,900 

18 – 19 ต.ค. 62 (ศ – ส) 6,666 6,666 6,666 1,900 

19 – 20 ต.ค. 62 (ส – อา) 6,666 6,666 6,666 1,900 

25 – 26 ต.ค. 62 (ศ – ส) 6,666 6,666 6,666 1,900 

26 – 27 ต.ค. 62 (ส – อา) 6,666 6,666 6,666 1,900 

1 – 2 พ.ย. 62 (ศ – ส) 6,666 6,666 6,666 1,900 

2 – 3 พ.ย. 62 (ส – อา) 6,666 6,666 6,666 1,900 

8 – 9 พ.ย. 62 (ศ – ส) 6,666 6,666 6,666 1,900 

9 – 10 พ.ย. 62 (ส – อา) 6,666 6,666 6,666 1,900 

15 – 16 พ.ย. 62 (ศ – ส) 6,666 6,666 6,666 1,900 

16 – 17 พ.ย. 62 (ส – อา) 6,666 6,666 6,666 1,900 

22 – 23 พ.ย. 62 (ศ – ส) 6,666 6,666 6,666 1,900 

23 – 24 พ.ย. 62 (ส – อา) 6,666 6,666 6,666 1,900 

29 – 30 พ.ย. 62 (ศ – ส) 6,666 6,666 6,666 1,900 

30 – 1 ธ.ค. 62 (ส – อา) 6,666 6,666 6,666 1,900 

6 – 7 ธ.ค. 62 (ศ – ส) 6,666 6,666 6,666 1,900 

7 – 8 ธ.ค. 62 (ส – อา) 6,666 6,666 6,666 1,900 

13 – 14 ธ.ค. 62 (ศ – ส) 6,666 6,666 6,666 1,900 

14 – 15 ธ.ค. 62 (ส – อา) 6,666 6,666 6,666 1,900 

20 – 21 ธ.ค. 62 (ศ – ส) 6,666 6,666 6,666 1,900 

21 – 22 ธ.ค. 62 (ส – อา) 6,666 6,666 6,666 1,900 

28 – 29 ธ.ค. 62 (ส – อา) 7,777 7,777 7,777 1,900 

29 - 30 ธ.ค. 62 (อา – จ) 8,597 8,597 8,597 1,900 

30 – 31 ธ.ค. 62 
*วันส่งทา้ยปีเก่า* 

8,597 8,597 8,597 1,900 



31 – 1 ม.ค. 63 
*วันขึน้ปีใหม่* 

8,597 8,597 8,597 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  
คา่อาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบไุวใ้นรายการ   
คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ  1  คืน 
คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน  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 ท่ีจ่าย 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 ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่า
ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

**********วันท าการ จันทร ์ - ศุกร ์ไม่นับเสาร-์อาทติย ์และ วันหยุด นักขัตฤกษ*์*********** 
2.3 ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางไทย และทางบรษิัทฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการ ยกเลิก
การเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไมถึ่ง 20 ท่าน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดนิทางโดยไมมี่หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิัทฯจะพิจารณาเ ล่ือน
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้เชน่คา่ตั๋ว เครื่องบิน คา่
หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจรงิ ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได ้
5. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดนิทางตามวนัท่ีท่ีระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้จงึไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง การ
เดนิทางใดๆทัง้สิน้ กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด หรือบางสว่น
ใหก้บัท่าน 

6. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถือวา่
ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืนไดไ้มว่า่กรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบรษิัทฯ ระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 



……………………………………………..………หมายเหตุ……………………………………………………… 
1. บรษัิทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์เ้ม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอก เหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ
หาย ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการ
ท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4 . บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบนิปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบิน ตามสถานการณด์งักลา่ว 
7 . กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์น
ทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนาม โดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถาน ท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 

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

 

 



 


