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รหัสโปรแกรม : 24621 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง...ขอพรเทพทันใจ 
หงสาวดี...พระธาตุมเุตา ไจ้โท่...พระธาตุอินทร์แขวน 

สิเรียม...เจดีย์กลางน ้า 
พเิศษ..เป็ดปักก่ิง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น ้า+บฟุเฟ่ต์ชาบ ู
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วนัแรก กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู-ิยา่งกุง้-หงสา-พระธาตมุเุตา-ไจโ้ท-่พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

06.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการ
บนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์ (WE) โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก (กรณุาน า
กระเป๋าเล็กเตรยีมสมัภาระส าหรบั 1 คนื เพือ่ข ึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน) 

09.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่ WE301 (บรกิาร
อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

10.30 น. ถงึสนามบนิเม็งกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ย 
(เวลาพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางไปยังเมอืงหงสาวด ี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมอืงหลวง
เกา่แกข่องมอญ และอดตีราชธานีของพระเจา้บเุรงนองนมัสการพระเจดยีช์ะเวมอรด์อร ์หรอืพระ
ธาตมุเุตา พระเจดยีใ์นสมัยเดยีวกนักบัพระเจดยีช์เวดากอง เป็นพระเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงหงสาวด ีเป็น
เจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในหงสาวด ีเป็นสญัลักษณ์แสดงความรุง่เรอืงของกรงุหงสาวด ีภายในบรรจพุระเกศา
ธาตขุองพระพุทธเจา้ เป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีกัดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ในสมัยโบราณ
กาล ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทับอยูห่งสาวด ี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี ้
นมัสการ ณ จดุอธษิฐานศักดิส์ทิธิ ์ 
น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงไจโ้ถ ่ แหง่รฐัมอญ ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กทีข่า้ม
ผา่นแมน่ ้าสะโตง แมน่ ้าทีส่มเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนนกสบัยาวเกา้คบื ยงิขา้มแมน่ ้าถกู
พระสรุกรรมาแมท่ัพหนา้พมา่ทหารเอกของพระมหาอปุราชตายบนคอชา้ง เดนิทางสูค่มิปนุ
แคมป์(เชงิเขาไจเ้ทีย่ว) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.5-3 ชม. ถงึคมิปนุแคมป์ หยดุพักเพือ่เปลีย่นรถ
โดยสารทอ้งถิน่เพือ่ขึน้ไปบนเขาไจเ้ทีย่ว ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณน้ี 1 ชม. ชมทัศนียภาพอัน
สวยงามสองขา้งทาง เดนิทางถงึพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซึง่มทีัศนียภาพทีง่ดงามมาก ทา่นจะเห็นภเูขา
และทวิเขาซึง่อยูร่อบๆ และตืน่ตาตืน่ใจ กบัพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซึง่อยูใ่กลท้ีพ่ักมาก ใชเ้วลาเดนิ
เพยีง 10 นาท ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืเจดยีไ์จท้โีย Kyaikhto Pagoda (Golden Rock) 
แปลวา่กอ้นหนิทอง อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง 5.5 
เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิน่เหม ่ แตช่าวพม่ามักยนืกรานวา่ไมม่ทีาง
ตก เพราะพระเกศาธาตศุักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจอุยูภ่ายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มท าใหห้นิกอ้นน้ีทรงตัวอยูไ่ด ้
อยา่งสมดลุเรือ่ยไป ตามคตกิารบชูาพระธาตปุระจ าปีเกดิของชาวลา้นนาใหถ้อืเป็น พระธาตุ
ปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรค ์

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั หลังรับประทานอาหาร อสิระพักผอ่นหรอืน่ังสมาธทิีบ่รเิวณ
องคพ์ระธาตตุามอัธยาศัย 

 พกัที ่KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP (ใกลก้บัพระธาตอุนิทร์
แขวน) 
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วนัทีส่อง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-หงสา-วดัไจค๊ะวาย-พระราชวงับเุรงนอง-พระพุทธไสยาสนช์เวตา
เลยีว-ไจปุ้่ น-ยา่งกุง้-เจา๊ทตัจ-ีตลาดสกอ๊ต-เจดยีช์เวดากอง 

***อสิระทกุทา่นท าบญุตกับาตรทีพ่ระธาตชุมทศันยีภาพในยามเชา้ตามอธัยาศยั*** 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

หลังอาหารน าทา่นเดนิทางกลับเมอืงหงสาวด ี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง น าทา่นตักบาตร
วดัไจค้ะวาย เพือ่ท าบญุใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณรนับพันรปู (ถา้ตอ้งการถวายสิง่อืน่ๆ ก็
สามารถน าไปไดต้ามก าลังศรัทธา เชน่ สมดุ และเครือ่งเขยีน ส าหรับการศกึษาของภกิษุ สามเณร) 
สถานทีแ่หง่น้ีเป็นโรงเรยีนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชัน้ ตร ีโท และเอก 
น าชมพระราชวงับเุรงนอง ชมโถงทอ้งพระโรง และบรเิวณทีเ่คยเป็นต าหนักพระนางสพุรรณกลัยา 
ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้และบรูณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี 2533 จากซากปรักหกัพังทีย่ังคงหลงเหลอือยู ่ ท าให ้
สนันษิฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง ปัจจบุันยังขดุไม่
เสร็จสิน้สมบรูณ์ แตก่็สามารถเห็นไดว้่า พระราชวังแหง่น้ีกวา้งใหญเ่พยีงใด 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษ...กุง้แมน่ า้ยา่ง 
น าทา่นนมัสการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว มอีายเุกา่แกก่วา่พันปี คน้พบเมือ่ชาวอังกฤษ สรา้ง
ทางรถไฟ ไปมัณฑะเลย ์ กราบนมัสการพระพุทธรปูนอน ทีม่พีุทธลักษณะ ทีส่วยงามในแบบของ
มอญ ในปี พ.ศ. 2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพมา่ทั่วประเทศ และเป็นพระนอนทีง่ดงาม
ทีส่ดุของพมา่ อกีทัง้ยังสามารถเลอืกหาเครือ่งไมแ้กะสลกัทีม่ ี ใหเ้ลอืกอยา่งมากมาย ตลอดสอง
ขา้งทาง และยังสามารถเลอืกซือ้ ของฝาก อาทเิชน่ ผา้พมา่ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคาถกู  
จากนัน้น าทา่นนมัสการพระพุทธรปูไจปุ้่ น ซึง่บรูณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรปูปางประทับน่ัง 
โดยรอบทัง้ 4 ทศิ ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดม สมัมาสมพุทธเจา้ (หันพระพักตรไ์ปทาง
ทศิเหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดตี 3 พระองคค์อื 1. พระพุทธเจา้โกนาคมโน (ทศิใต)้ 2. 
พระพุทธเจา้กสุนัโธ(ทศิตะวันออก) 3. พระพุทธเจา้ มหากสัสะปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดย 4 สาวพี่
นอ้ง ทีอ่ทุศิตน ใหก้บัพระพุทธศาสนา สรา้งพระพุทธรปูแทนตนเอง และสาบานตน ไมข่อ้งแวะกบั
บรุษุเพศ สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับยา่งกุง้ น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ที ่“สกอ๊ตมาเก็ต” หรอืตลาด
โบโจก๊ ซึง่เป็นตลาดใหญท่ีส่ดุของพมา่ รวบรวมความหลากหลายของสนิคา้ อาท ิอัญมณี ทับทมิ 
ไพลนิ หยก ไขม่กุ งานไมส้กั ไมห้อมแกะสลัก งาชา้งแกะสลัก ผา้โสรง่ และผา้ตา่งๆ สง่ตรงจาก
เกาหลแีละญีปุ่่ น ภาพเขยีนสนี ้า และสนี ้ามันอันงดงามในราคาถกู  
จากนัน้น าทกุทา่นชม
พระพุทธไสยาสน์
เจา๊ทตัจ ี ซึง่เป็นพระทีม่ี
ตาสวยงามทีส่ดุใน
ประเทศพมา่ ชมพระบาท
ทีม่ภีาพมงคล 108 
ประการและพระบาท
ซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบั
ศลิปะของไทย มขีนาด
ความยาว 55 ฟตุ ความสงู 16 ฟตุ 
น าทกุทา่นสกัการะพระมหาเจดยีช์เวดากองพระธาตุ
ประจ าปีเกดิปีมะเมยี 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุ
ของพมา่ และยังเป็นพระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ 
โบราณสถานศักดิส์ทิธิข์องโลกอาย ุ2,500 ปี ยอดบนสดุ
ของเจดยีป์ระดับดว้ยทองค าแทห้อ่หุม้หนัก 23 ตัน เพชร 
พลอยเม็ดใหญ ่ และอญัมณีตา่งๆ บนยอดพระเจดยี ์
ประดับดว้ยทับทมิขนาดเทา่ไขไ่ก ่สว่นบนยอดสดุประดับ
ดว้ยเพชรทีป่ระเมนิคา่ไมไ่ด ้ ภายในประดษิฐานเสน้เกศา
ธาตขุองพระพุทธเจา้องคปั์จจบุัน และบรโิภคเจดยี ์ (เครือ่งใช)้ ของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้ 3 
พระองค ์นมัสการ ณ จดุอธษิฐานศักดิส์ทิธิ ์พรอ้มใบไมท้ีม่คีวามหมายถงึ “ชัยชนะและความส าเร็จ”  

ค า่      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษ...สลดักุง้มงักร+ เป็ดปกักิง่ 
พกัที ่PAN PACIFIC HOTEL / LOTTE HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม สเิรยีม-เจดยีเ์ยเลพญา-เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-ยา่งกุง้-กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยังเมอืงสเิรยีม อยูห่า่งจากกรงุยา่งกุง้ประมาณ 
45 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางจากเมอืงยา่งกุง้ประมาณ 1 ชม. ถงึเมอืง
สเิรยีมแลว้น าทกุทา่นชมผา่นชมความแปลกตาของเมอืงซึง่เมอืงน้ีเคยเป็น
เมอืงทา่ของโปรตเุกส ในสมัยโบราณตัง้อยูร่มิแมน่ ้ายา่งกุง้ทีเ่ชือ่มตอ่กบั
แมน่ ้าอริะวด ีจากนัน้น าทกุทา่นชมความสวยงามของเจดยีก์ลางน า้ หรอืที่
เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ พระเจดยีเ์ยเลพญา เจดยีจ์ะตัง้ตระหงา่นอยูบ่นเกาะ
กลางน ้าเป็นทีส่กัการะของชาวสเิรยีม น าทา่นไหวส้กักาพระงาซดัเยพญา
หรอืพระสมปรารถนา พระอปุคตุ และยังมเีจดยีท์รงเหลีย่มสรา้งขึน้มา
ประมาณพันกวา่ปี ดา้นในประดษิฐานพระเกศาธาตไุว ้ บรเิวณทา่เทยีบเรอื

บนเกาะสามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาตัวใหญนั่บรอ้ยๆ ตัว 
เทีย่ง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษ...บฟุเฟ่ตช์าบ ู
 น าทา่นชมเจดยีโ์บตาทาวน ์ สถานทีร่ับพระเกศาธาตกุอ่นประดษิฐาน

ทีพ่ระมหาเจดยีช์เวดากอง ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้ง
โปรง่ ใหค้นสามารถเดนิเขา้ไปภายในได ้ โดยอัญเชญิพระธาตุ
ประดษิฐานไวใ้นผอบทองค า และของมคีา่ตา่งๆ ทีพุ่ทธศาสนกิชน
น ามาถวายมากมาย จากนัน้น าทา่นสกัการะโบโบย ี หรอืเทพทนัใจ 
เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย  
และน าทา่นขา้มฝ่ังถนนไปเพือ่สกัการะเทพกระซบิ “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” 
ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้ง
เขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ  
สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิ เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

19.00 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่ WE304 (บรกิาร
อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

เงือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยและประเทศปลายทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

มาตราการณ์ของภาครฐัท ัง้ 2 ประเทศ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่หรอืประกาศเงือ่นไขเพิม่เตมิของทางภาครฐั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

7-9 ต.ค. 65 17,999 17,999 17,999 3,500 

22-24 ต.ค. 65 19,999 19,999 19,999 3,500 

11-13 พ.ย. 65 17,999 17,999 17,999 3,500 

25-27 พ.ย. 65 17,999 17,999 17,999 3,500 

3-5 ธ.ค. 65 19,999 19,999 19,999 3,500 
 

ต ัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2565 เป็นตน้ไป 
บคุคลทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งขอวซีา่พมา่ สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14 วนั 
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อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–ยา่งกุง้–กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการ
เดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ (กรณีพกั 
3 ทา่นๆ ที ่ 3 เป็นเตยีงเสรมิ) / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 30 กก. / คา่บัตรเขา้ชมสถานที่
ทอ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ / คา่รถบรรทกุขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน / คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการ
เดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง / คา่บรกิาร
เฉพาะผูเ้ดนิทางชาวไทยเทา่นัน้ / มบีรกิารน ้าดืม่วันละ 2 ขวด 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกด ์และคา่ทปิคนขับรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 600 บาท*** ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่บัความ
พอใจของลกูคา้ / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ/ คา่วซีา่ส าหรับ
พาสปอรต์ตา่งชาต ิ/ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนัก
เกนิ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / คา่ธรรมเนียมใชก้ลอ้ง
ถา่ยรปูทีวั่ดประมาณ 300-500 จ๊าด / คา่เสลีย่งขึน้ลงพระธาตอุนิทรแ์ขวน 25USD/ทา่น และคา่ทปิคนแบก
เสลีย่งขึน้ลงพระธาตอุนิทรแ์ขวน 8000 จ๊าด (กรณีตอ้งการน่ังเสลีย่ง) / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่
จา่ย 3% / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี / คา่ตรวจ ATK ฝ่ังไทย / คา่ตรวจ 
ATK ฝ่ังพมา่ 15,000 จ๊าด ประมาณ 300 บาท / คา่ประกนั Myanmar Insurance อาย ุ1-60 ปี 2,000 บาท อายุ 
61-75 ปี 2,900 บาท อาย ุ75 ปีขึน้ไป 3,900 บาท  
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2. เอกสารแสดงการฉีดวัคซนีโควดิครบโดส (วัคซนีพาสปอรต์เลม่เหลอืง หรอืวัคซนีพาสปอรต์ รปูแบบ

อเิล็กทรอนกิส)์ 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 
***เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ตั๋วรถไฟ, ซือ้
ตั๋วรถโดยสาร และจองหอ้งพัก เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
เงือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-44 วัน / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท หรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-20 วัน / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

2. เน่ืองจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษี
น ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลง
เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

4. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

5. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม และบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึจ านวนทีก่ าหนด 

6. การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักใชจ้า่ยคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

7. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ทัง้หมด 
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                                  หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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