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ทวัร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 7 วดั 
วนัเดยีวกเ็ทีย่วได้ อิม่บุญสุขใจ เดนิทางไปกบัเรา 

ก าหนดการเดินทาง  มีนาคม-สิงหาคม 2563 
ราคาเพยีงท่านละ 3,499 บาท 

** ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ ณ วนัเดินทาง โปรดสอบถาม ** 
ราคาไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
1,500 บาท / ลูกทวัร์ 1 ท่าน / ทริป(ช าระทีส่นามบินก่อนการเดินทาง) 
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รายละเอยีดการเดินทาง 
 
 
 
 
04.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 3 ประตู 1  

เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง  

07.30 น. ออกเดินทางสู่ ยา่งกุง้ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD251 

08.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ น าท่านผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลา
ทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร์ ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)  
น าท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของ
เมืองยา่งกุง้) แห่งลุ่มน ้ าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัห้าร้อย
กวา่ปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจา้โอกะลา
ปะ เม่ือกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่เป็นน ้ าหนักถึง 1100 
กิโลกรัม ยอดฉัตรประดบัประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีล ้ าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม 
ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ 
พุทธศาสนิกชนไดจ้  านวนมาก บริเวณทางข้ึนทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสร้างดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคา
ทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับ
ให้ประชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดา
กองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่
ท าสมาธิเจริญสติภาวนานบัลูกประค า และบา้งเดินประทกัษณัรอบองคเ์จดีย ์จากนั้นให้ท่าน

โปรแกรม ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-

พระพุทธรูปเจ๊าทตัจี-พระพุทธรูปหงาทตัจี-วดับารมี-วดัเอง็ดอยา-พระหินอ่อน-

สนามบิน 
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ชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกัน
ออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้ าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดา
กอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไป
ไหว ้เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล 
นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิด
วนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ) 

บทสวดมนต์บูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วนัทามิ 

ตุระโต อหัง วนัทามิ ธาตุโย อหัง วนัทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 
 

 
 

 License :  11/05306            

 

เลขที ่555/123 หมูท่ี ่4 ต ำบลมหำสวัสดิ ์อ ำเภอบำงกรวย จังหวดันนทบรุ ี11130 
555/123 Moo 4, Mahasawat, Bangkruai, Nonthaburi 11130. Thailand 

Tel : (66-2) 408 8424 to 5  Hotline: 089 992-5122  

น าท่านกราบนมสัการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆ์
อินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้
กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูป
ทอง เงิน ส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้  
ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิ
หลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 

น าท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบย ี เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นตัโบโบ
ยี ก็คือ "นตั" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเช่ือของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูก
จดัวา่เป็น "นัต" นั้น มกัจะเป็นคนท่ีเคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทบัใจ และมาตา
ยลงดว้ยเหตุร้ายแรงท่ีเรียกวา่ ตายโหง ท าใหว้ญิญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหนา้ท่ีบา้นเมือง 
และยงัคงผูกพนักับผูค้นเบ้ืองหลัง ท าให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอย
คุม้ครองรักษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์ าคญั 
วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอา

ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากน้ันก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด 
ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ 

จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาที่ต้ัง
ใจไว้  
ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัต
ตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆงั เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วนัทามิสัพพะทา สวาโหม 
น าท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่  “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกล่าวว่า 
นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกิน
เน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตั ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพร



 
 

 
 

 License :  11/05306            

 

เลขที ่555/123 หมูท่ี ่4 ต ำบลมหำสวัสดิ ์อ ำเภอบำงกรวย จังหวดันนทบรุ ี11130 
555/123 Moo 4, Mahasawat, Bangkruai, Nonthaburi 11130. Thailand 

Tel : (66-2) 408 8424 to 5  Hotline: 089 992-5122  

เทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน ้านม 

ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! สลดักุ้งมังกร+เป็ดปักกิง่ 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง น าท่านสู่ ตลาดสก๊อต ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง 
ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคม
ของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมี
หลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจาก
ไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมี
ราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:

ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร์ และช่วงเทศกาลสงกรานต์) น าท่านนมสัการ 
พระพุทธรูปงาทัตจี ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบบัศิลปะของพม่า มีความสูง
ประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบ
กษตัริย ์เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้ักแกะสลกัทั้งหมด และ
สลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง(สมยัมณัฑ
เลย)์ ซ่ึงมีความงดงามเป็นอยา่งมาก 
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สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์
ขนาดใหญ่ท่ีมีความสูงถึง 6 
ชั้น ยาวกวา่ 70 เมตร ใชโ้ครง
เ หล็ ก กั้ น ถึ ง  65 เ ม ต ร  มี
หลังคาคลุม 6 ชั้น สร้างข้ึน
เม่ือปี 1907 ถูกยกยอ่งให้เป็น
พระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และ
งดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ยพระ
พัก ต ร์ ท่ี ง ด ง าม เ ป้ื อนยิ้ ม 
ดวงตาท าจากลูกแกว้ท่ีสั่งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าให้
ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกช่ือคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลาย
ธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก 
สัตวโ์ลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยงัมีลกัษณะพร้ิวไหวสมจริงและตรงชายประดบัดว้ยอญั
มณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดบารมี 
เพื่อไปกราบสักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวติอยูจ่ริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุ
นั้นเม่ือน ามาวางบนจานแกว้จะสามารถเคล่ือนไหวได ้อีกทั้งวดัน้ียงัไดถื้อวา่เป็นท่ีประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหนัตธ์าตุไวม้ากท่ีสุดดว้ย อาทิเช่น พระโมคาลา พระสารีบุตร 
ฯ เป็นตน้ พร้อมทั้งรับพระธาตุน ามาบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล น าท่านเดินทางไปยงั วัด
เอ็งดอยา วดัแห่งน้ีทีช่ือเสียงอยา่งมาก ในการขอพร เก่ียวกบัเร่ืองอสังหาริมทรัพย ์เช่น ใครท่ี
ตอ้งการ ซ้ือ-ขาย บ้าน, ท่ีดิน หรือลงทุนท าธุรกิจ ก็มกัจะเดินทางมาขอพรท่ีวดัแห่งน้ีเป็น
จ านวนมาก จากนั้นน าท่านนมสัการ พระหินอ่อน  พระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนทั้ง
กอ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า พระหินอ่อนสร้างในสมยันายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบ
หินอ่อนก้อนใหญ่ท่ีสุดท่ียะไข่ จึงได้มีการแกะสลกัโดยช่างฝีมือชาวเมืองมณัฑะเลย์ เป็น
พระพุทธรูปประทบันั่งพระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถ์ยกข้ึนหันฝ่าพระ
หัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศตัรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานในห้อง
กระจกติดแอร์รักษาอุณหภูมิเน่ืองจากหินอ่อนเม่ือโดนความร้อนอาจท าให้เกิดรอยร้าวได ้ได้
เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

21.40 น. เดินทางกลบั ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD258 
23.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจในการเดินทาง 
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****************************************************** 
 
 
 
 

วนัเดินทาง และ อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 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 

(ราคานีจ้อยทวัร์) 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ีนัง่ปกติ ไป-กลบั ดอนเมือง – ยา่งกุง้ – ดอนเมือง โดยสารการบิน แอร์เอเชีย (FD) 
 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหน้าทีเ่หลอืไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณ ีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 
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บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อา
ประกนัภยัอายุต  ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายสูุงกวา่ 85 ปี ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์า่ **
อาหารเป็นพิษเท่านั้น**) 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  
 ทปิมัคคุเทศก์ท้องถิน่ / หัวหน้าทวัร์ / คนขับรถ 1,500 บาท / ผู้เดินทาง 1 ท่าน  

(ช าระทีส่นามบินก่อนเดินทาง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าท าวซ่ีาในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ   
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าใชจ่้ายต่างๆอนัสืบเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน,สนามบินตน้ทางหรือปลายทาง,อุบติัภยั

ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจาก
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือ
ความควบคุมของบริษทั 

 ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

เงื่อนไขการจองทวัร์ 

 รายการทัวร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิในการ ช าระค่าทัวร์ยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากได้ท าการจอง มิฉะน้ัน

ถอืว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

กรณยีกเลกิ 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงิน
ได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีา, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
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 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัจะ
ท าเร่ือง ยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกคร้ัง 
ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด 
หรือ บางส่วน เพราะ จะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆ
การใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

หมายเหตุ 
**ส าคัญควรศึกษาก่อนท าการจองทวัร์** 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย
จนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือ
ความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การ
จลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ 
หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระ
โดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้ งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศ
ไทยและพม่า 

 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบ
เร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษทัฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบใน
กรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึน ค่าเสียความรู้สึก หรืออ่ืนๆใดก็ตาม ในกรณีท่ีเกิด
เหตุจ าเป็นสุดวิสัยอนัสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 
หรือเวลาบินใดๆกต็ามท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจากความผดิพลาดของทางบริษทั 

 ขอสงวนสิทธ์ิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึน้ไป ต ่ากว่า 25 ท่านขอสงวนสิทธ์ิไม่
ออกเดินทางในกรุ๊ปน้ัน และยนิดีคืนเงินเต็มจ านวนในกรณกีรุ๊ปไม่ออกเดินทางเท่าน้ัน 
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 ในกรณีทีผู้่โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  

ทีเ่กีย่วข้องกบัวนัเดินทางทีท่่านได้ท าการจองไว้กบัทางบริษัทฯ  

กรุณาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว  

ถ้าเกดิข้อผดิพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 


