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ทวัรพ์ม่า 1 วนั ไหวพ้ระ 7 วดั  

วนัเดียวก็เท่ียวได ้อ่ิมบุญสุขใจ เดินทางไปกบัเรา 
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ก าหนดการเดินทาง  มีนาคม-สิงหาคม 2563 

ราคาเพียงทา่นละ 2,999 บาท 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทาง โปรดสอบถาม ** 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

2,000 บาท / ลกูทวัร ์1 ทา่น / ทริป (ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

 

 

04.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประต ู1  

เคานเ์ตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย (AIR ASIA) ซ่ึงจะมเีจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการเดินทาง  

07.30 น. ออกเดินทางสู่ ยา่งกุง้ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD251 

 

08.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ น าท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เมียนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)  

โปรแกรม ดอนเมือง-ยา่งกุง้-เจดียช์เวดากอง-เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต-

พระพุทธรูปเจา๊ทตัจี-พระพุทธรูปหงาทตัจี-วดับารมี-วดัเอ็งดอยา-พระหินอ่อน-สนามบิน 
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น าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองย่าง

กุง้) แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่

ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2 ,000 ปีก่อน มหา

เจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชร

พลอยอญัมณีล ้าค่า กวา่ 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไขไ่ก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลาน

กวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ย

เคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบั

ใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์

จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับ

ลูกประค า และบา้งเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดับบนยอดฉัตร

โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ี

ส าคญัของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน า

ดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองค์เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริ

มงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวนั

ไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 
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บทสวดมนตบู์ชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิอหงั วนัทามิ 

ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ได้

น ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศ

ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค์ และ

จารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ย

กระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 

น าท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นตัโบโบย ี เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" 

หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเช่ือของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจดัว่าเป็น "นัต" น้ัน มกัจะ

เป็นคนท่ีเคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทบัใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกวา่ ตายโหง ท า

ใหว้ิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหน้าท่ีบา้นเมือง และยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบ้ืองหลงั ท าใหไ้ม่อาจไปเกิด

ใหมไ่ด ้จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์ าคญั 

วิธีการสักการะรปูป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอา

ไปใส่มือของนตัโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผาก

ไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยี แคน้ี่ท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 

ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตสัสะมิงรตัตะนัง 

พุทธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 
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น าท่านขา้มฝ่ังถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่  “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธิดา

ของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รกัษาศีล ไมย่อมกินเน้ือสตัวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไป

กลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 

หา้มคนอ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! สลดักุง้มงักร+เป็ดปักก่ิง 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลบัเมืองย่างกุง้ น าท่านสู่ ตลาดสกอ๊ต ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดสก๊อต เป็น

ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคาร

เรียงต่อกันหลายหลัง สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสม

ระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็น

ตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้

ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร ์และช่วงเทศกาลสงกรานต์) น าท่าน

นมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า มีความสูง

ประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย ์เคร่ืองทรง

เป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั้งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบ

มาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง(สมยัมณัฑเลย)์ ซ่ึงมีความงดงามเป็นอยา่งมาก 
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สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ท่ีมี

ความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครง

เหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น 

สรา้งขึ้ นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระ

นอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า 

ด้วยพระพักตร์ท่ีงดงามเป้ือนยิ้ ม ดวงตาท า

จากลูกแกว้ท่ีสัง่ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบ

ตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าใหด้วงตาดู

หวาน จนถูกเรียกพระนามอีกช่ือคือ “ พระ

ตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลาย

ธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ย

รูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สัตวโ์ลก และสังขารโลก  อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพร้ิวไหว

สมจริงและตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ วัดบารมี เพ่ือไปกราบสกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือว่ายงัมีชีวิตอยู่จริง ดว้ยองคพ์ระ

เกศาธาตุน้ันเมื่อน ามาวางบนจานแกว้จะสามารถเคล่ือนไหวได ้อีกทั้งวดัน้ียงัไดถื้อว่าเป็นท่ีประดิษฐานพระ

บรมสารีริกธาตุและพระอรหนัตธ์าตุไวม้ากท่ีสุดดว้ย อาทิเช่น พระโมคาลา พระสารีบุตร ฯ เป็นตน้ พรอ้ม

ทั้งรบัพระธาตุน ามาบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคล น าท่านเดินทางไปยงั วดัเอ็งดอยา วดัแห่งน้ีทีช่ือเสียงอยา่ง

มาก ในการขอพร เก่ียวกับเร่ืองอสังหาริมทรพัย ์เช่น ใครท่ีตอ้งการ ซ้ือ-ขาย บา้น, ท่ีดิน หรือลงทุนท า

ธุรกิจ ก็มักจะเดินทางมาขอพรท่ีวัดแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก จากน้ันน าท่านนมัสการ พระหินอ่อน  

พระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนทั้งกอ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า พระหินอ่อนสรา้งในสมยันายพลตาน

ฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนกอ้นใหญ่ท่ีสุดท่ียะไข่ จึงไดม้ีการแกะสลกัโดยช่างฝีมือชาวเมืองมณัฑะเลย ์เป็น

พระพุทธรูปประทับนัง่พระหตัถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหตัถ์ยกขึ้ นหนัฝ่าพระหตัถ์ออกจากองค์ 

หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานในหอ้งกระจกติดแอร์รักษาอุณหภูมิ

เน่ืองจากหินอ่อนเมื่อโดนความรอ้นอาจท าใหเ้กิดรอยรา้วได้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

21.40 น. เดินทางกลบั ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD258 

23.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจในการเดินทาง 

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

 

 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหน้าท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไมน่้อยกวา่ 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 



RGN-PM03-FD                                                                                                                                                           UPDATE 03 DEC 19  

7                                ***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 

วนัเดินทาง และ อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาตอ่ทา่น / ไม่มีราคาเด็ก 

04 มี.ค. / 18 มี.ค. / 25 มี.ค. 63 2,999 บาท 

30 เม.ย. 63 2,999 บาท 

20 พ.ค. / 27 พ.ค. 62 2,999 บาท 

04 มิ.ย. / 10 มิ.ย. / 17 มิ.ย. 63 

18 มิ.ย. / 24 มิ.ย. / 25 มิ.ย. 63 
2,999 บาท 

01 ก.ค. / 02 ก.ค. / 08 ก.ค. 63 

09 ก.ค. / 15 ก.ค. / 16 ก.ค. 63 

22 ก.ค. / 23 ก.ค. / 29 ก.ค. 63 

30 ก.ค. 63 

2,999 บาท 

05 ส.ค. / 06 ส.ค. / 12 ส.ค. 63 

13 ส.ค. / 19 ส.ค. / 20 ส.ค. 63 

26 ส.ค. / 27 ส.ค. 63 

2,999 บาท 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ีนั่งปกติ ไป-กลับ ดอนเมือง – ย่างกุง้ – ดอนเมือง โดยสารการบิน แอรเ์อเชีย 

(FD) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ ้มค รองเป็นจ านวนเงิน 

1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 

ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงิน

เอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี  ผูเ้อาประกนัภัยอายุสูงกว่า 85 ปี 
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุใน

ใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่ น / หัวหนา้ทวัร ์/ คนขบัรถ 2,000 บาท / ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน  

(ช าระท่ีสนามบินก่อนเดินทาง) 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าใชจ้่ายต่างๆอนัสืบเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน,สนามบินตน้ทางหรือปลายทาง,อุบติัภยั

ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจาก

เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ความควบคุมของบริษัท 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

 รายการทัวรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิในการ ช าระค่าทัวรย์อดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากไดท้ าการจอง 

มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้

(ตวัอยา่งเชน่ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะ

ท าเร่ือง ยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง 

ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด 
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หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆ

การใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

หมายเหต ุ 

**ส าคญัควรศึกษาก่อนท าการจองทวัร*์* 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจน

ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ

จลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ 

หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง

กบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้ งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศ

ไทยและพม่า 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ือง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ น ค่าเสียความรูสึ้ก หรืออ่ืนๆใดก็ตาม ในกรณีท่ีเกิด

เหตุจ าเป็นสุดวิสยัอนัสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท 

 ขอสงวนสทิธ์ิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 25 ท่านข้ึนไป ต  า่กว่า 25 ท่านขอสงวนสทิธ์ิ

ไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น และยนิดีคืนเงินเตม็จ  านวนในกรณีกรุป๊ไม่ออกเดินทางเท่านั้น 

 
ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


