
ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 7 วัด 

วันเดียวก็เท่ียวได้ อ่ิมบุญสุขใจ เดินทางไปกบัเรา 

กำหนดการเดินทาง  มีนาคม-สิงหาคม 2563 
ราคาเพียงท่านละ 3,499 บาท 

NIDN191865



 

 

** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง โปรดสอบถาม ** 
ราคาไม่รวมคา่ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
1,500 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป(ชำระที่สนามบนิก่อนการเดินทาง) 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

 

 

 

04.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประต ู1  
เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง  

07.30 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD251 

 
08.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถ่ินที่เมียนม่าร์ 

ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง)  

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

พระพุทธรูปเจา๊ทตัจี-พระพุทธรูปหงาทตัจี-วัดบารม-ีวัดเอ็งดอยา-พระหินอ่อน-สนามบิน 



 

 

นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่ง

ลุ่มน้ำอิระวดี เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมี

ทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ำค่า กว่า 5,548 

เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนิกชนได้จำนวนมาก บริเวณทางข้ึนทั้ งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาท

ปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา 

เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะนำมาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่

การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนั่งทำสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคำ และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์

เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป 

เช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น (สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรง



 

 

นองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่ อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลาน

อธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศ

รวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

บทสวดมนต์บูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สตัตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ 
ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ท่ีแปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์

สัตว์สัญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นำมา
เมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระ
เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุม

สำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์  
นำท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือ
วิญญาณเทพผู้คุ้มครองสถานที่ตามความเช่ือของชาวพม่า โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็น "นัต" นั้น มักจะเป็นคนที่เคย
สร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทบัใจ และมาตายลงด้วยเหตุร้ายแรงที่เรียกว่า ตายโหง ทำให้วิญญาณยังมีความ



 

 

ห่วงใยในภาระหน้าที่บ้านเมือง และยังคงผูกพันกับผู้คนเบื้องหลัง ทำให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึงกลายเป็นนัตที่มา
คอยคุ้มครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ เช่น พระเจดีย์องค์สำคัญ 
วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ 
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัต
โบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัต
โบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตั้งใจไว้  
คำบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง 
สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา สวาโหม 
นำท่านข้ามฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า  “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของ
พญานาค ที่เกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมือ่สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึง่
ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซบิเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน การ
บูชาเทพกระซบิ บูชาด้วยนำ้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักก่ิง 

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง นำท่านสู่ ตลาดสก๊อต ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต เป็นตลาด

เก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกัน

หลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า

ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญ

มณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต 

(Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์ และช่วงเทศกาลสงกรานต์) นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเป็น



 

 

พระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ช้ัน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่

แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สัก

แกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑ

เลย์) ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก 

สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที่มีความสูง
ถึง 6 ช้ัน ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็กกั้นถึง 
65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ช้ัน สร้างข้ึนเมื่อปี  
1907 ถูกยกย่องให้เป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่
และงดงามที่สุดในพม่า ด้วยพระพักตร์ที่งดงาม
เปื้อนยิ้ม ดวงตาทำจากลูกแก้วที่สั่งผลิตจาก
ต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนา
ยาวทำให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีก
ช่ือคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมี
ภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาท
ล้อมรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพริ้วไหว
สมจริงและตรงชายประดับด้วยอัญมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ที่มีความงดงามทรงคุณค่า จากนั้นนำท่านเดินทาง
สู่ วัดบารมี เพื่อไปกราบสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เช่ือว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนั้นเมื่อ
นำมาวางบนจานแก้วจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดน้ียังได้ถือว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระ
อรหันต์ธาตุไว้มากที่สุดด้วย อาทิเช่น พระโมคาลา พระสารีบุตร ฯ เป็นต้น พร้อมทั้งรับพระธาตุนำมาบูชาเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล นำท่านเดินทางไปยัง วัดเอ็งดอยา วัดแห่งนี้ทีช่ือเสียงอย่างมาก ในการขอพร เกี่ยวกับเรื่อง
อสังหาริมทรัพย์ เช่น ใครที่ต้องการ ซื้อ-ขาย บ้าน, ที่ดิน หรือลงทุนทำธุรกิจ ก็มักจะเดินทางมาขอพรที่วัดแห่งนี้
เป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านนมัสการ พระหินอ่อน  พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนทั้งก้อนที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศพม่า พระหินอ่อนสร้างในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนก้อนใหญ่ที่สุดที่ยะไข่ จึงได้มีการ
แกะสลักโดยช่างฝีมือชาวเมืองมัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งพระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระ
หัตถ์ยกข้ึนหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานในห้อง
กระจกติดแอร์รักษาอุณหภูมิเนื่องจากหนิอ่อนเมื่อโดนความร้อนอาจทำให้เกิดรอยร้าวได้ ได้เวลาอันสมควรนำท่าน
เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  

21.40 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินที่ FD258 



 

 

23.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจในการเดินทาง 

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

 

 

 

 

วันเดินทาง และ อัตราคา่บริการ 

วันเดินทาง ราคาต่อท่าน / ไม่มีราคาเด็ก 

04 มี.ค. / 18 มี.ค. / 25 มี.ค. 63 3,499 บาท 

30 เม.ย. 63 3,499 บาท 

20 พ.ค. / 27 พ.ค. 62 3,499 บาท 

04 มิ.ย. / 10 มิ.ย. / 17 มิ.ย. 63 
18 มิ.ย. / 24 มิ.ย. / 25 มิ.ย. 63 

3,499 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 

3,499 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 
3,499 บาท 

 

อัตรานี้รวม 
✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินที่นั่งปกติ ไป-กลับ ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – ดอนเมือง โดยสารการบิน แอร์เอเชีย (FD) 
✓ ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหน้าที่เหลือไวป้ระทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 



 

 

✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 
✓ อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่  เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี 
หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้
เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้อง
ระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**) 

อัตรานี้ไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ  
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น / หัวหน้าทัวร์ / คนขับรถ 1,500 บาท / ผู้เดินทาง 1 ท่าน  

(ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 
 ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ   
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 

▪ รายการทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการ ชำระค่าทัวร์ยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากได้ทำการจอง มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิก
การเดนิทางโดยอัตโนมัติ  

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)  

• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่อง ยื่นเอกสาร

ไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ



 

 

ดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะข้ึนอยู่กับการพิจารณาและ
ตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสำคัญ 

หมายเหตุ  

**สำคญัควรศึกษาก่อนทำการจองทัวร์** 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

▪ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ  

▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า 
▪ สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดข้ึน ค่าเสียความรู้สึก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอัน
สืบเนื่องมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่ไม่ได้เกิดข้ึนจาก
ความผิดพลาดของทางบริษัท 

▪ ขอสงวนสิทธิ์ ราคาพิเศษ สำหรับ จำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ต่ำกว่า 15 ท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกเดินทางใน
กรุ๊ปนั้น และยินดีคืนเงินเต็มจำนวนในกรณีกรุ๊ปไม่ออกเดินทางเท่านั้น 

 

 

 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  

ที่เกี่ยวขอ้งกับวนัเดินทางที่ท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 



 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 


