
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ทวัรพ์ม่า � วนั ไหวพ้ระ 7 วดั  
วนัเดียวก็เที�ยวได ้อิ�มบุญสุขใจ เดินทางไปกบัเรา 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

กาํหนดการเดินทาง  มีนาคม-สิงหาคม '()* 

ราคาเพียงทา่นละ *,-.. บาท 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน ' ขวบ ณ วนัเดินทาง โปรดสอบถาม ** 

ราคาไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
�,(66 บาท / ลกูทวัร ์� ท่าน / ทริป(ชาํระที�สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

 
 

6-.*6 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั=น * ประต ู�  
เคานเ์ตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย (AIR ASIA) ซึงจะมีเจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง  

07.*6 น. ออกเดินทางสู่ ยา่งกุง้ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เทียวบินที FD251 

 
08.�( น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ นําท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถินที

เมียนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึงชั วโมง)  

โปรแกรม ดอนเมือง-ยา่งกุง้-เจดียช์เวดากอง-เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต-
พระพทุธรูปเจา๊ทตัจ-ีพระพทุธรูปหงาทตัจ-ีวดับารมี-วดัเอ็งดอยา-พระหินออ่น-สนามบิน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชือเดิมของเมืองย่าง

กุง้) แห่งลุ่มนํ1าอิระวดี เจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดียที์ใหญ่

ทีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 345 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมือกว่า 4,888 ปีก่อน มหา

เจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่เป็นนํ1 าหนักถึง ::88 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชร

พลอยอญัมณีลํ1าค่า กวา่ <,<=> เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลาน

กวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวนมาก บริเวณทางขึ1 นทั1งสีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ย

เครืองไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั1งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานสาํหรบั

ใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์

จะนํามาซึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั1งมวล บา้งนังทาํสมาธิเจริญสติภาวนานับ

ลูกประคาํ และบา้งเดินประทักษัณรอบองคเ์จดีย ์จากนั1นใหท่้านชมแสงของอญัมณีทีประดับบนยอดฉัตร

โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีนํ1 าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นต้น 

(สถานทีสําคัญของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดทีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน

สามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือเสริมสรา้งบารมี

และสิริมงคล นอกจากนี1 รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั1งแปดทิศรวม > องค ์หากใคร

เกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ1าพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ) 

บทสวดมนตบู์ชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 
ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิอหงั วนัทามิ 
ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมที้�แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 
วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั=น พญานาค 

นําท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ทีพระสงฆอิ์นเดีย >รูป ได้
นํามาเมือ 4,888ปีก่อน ในปี 4=>5 เจดียแ์ห่งนี1 ถูกระเบิดของฝ่ายสมัพันธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศ
ทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 4องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาํริด E88องค ์และ
จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียที์ประดับ
ดว้ยกระเบื1 องสีสนังดงาม และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 

นําท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศักดิF สิทธิFของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ 
"นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานทีตามความเชือของชาวพม่า โดยเทพทีจะถูกจดัว่าเป็น "นัต" นั1น 
มกัจะเป็นคนทีเคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทบัใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงทีเรียกว่า ตาย
โหง ทาํใหว้ิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหนา้ทีบา้นเมือง และยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบื1 องหลงั ทาํใหไ้มอ่าจ
ไปเกิดใหม่ได ้จึงกลายเป็นนัตทีมาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานทีศกัดิFสิทธิF เช่น พระเจดียอ์งค์
สาํคญั 
วิธีการสักการะรปูปันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื�อขอสิ� งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้
ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนันก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอา
ไปใส่มือของนัตโบโบยี . ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 0 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนันก็เอา
หนา้ผากไปแตะกบันิวชีของนตัโบโบยี แคนี่ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที�ตังใจไว ้ 
คาํบูชาเทพทนัใจ เอหิ สกักะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทงัพะลงั เอตสัสะมิงรตัตะนัง 
พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 
นําท่านขา้มฝังถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซึงมีนามวา่  “อะมาดอวเ์มีIยะ” ตามตาํนานกล่าววา่ นางเป็น
ธิดาของพญานาค ทีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รกัษาศีล ไมย่อมกินเนื1 อสตัวจ์นเมือสิ1 นชีวติไป



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

กลายเป็นนัต ซึงชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 
หา้มคนอื�นไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! สลดักุง้มงักร+เป็ดปักกิ�ง 
จากนั1นนําทุกท่านเดินทางกลบัเมืองย่างกุง้ นําท่านสู่ ตลาดสกอ๊ต ใหท่้านอิสระชอ้ปปิ1 ง ตลาดสก๊อต เป็น

ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ1 นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัทียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคาร

เรียงต่อกันหลายหลัง สินคา้ทีจาํหน่ายในตลาดแห่งนี1 มีหลากหลายชนิด เช่น เครืองเงิน ทีมีศิลปะผสม

ระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื1 อผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็น

ตน้ (หากซื1 อสิ1 นคา้หรืออัญมณีทีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครั1ง เนืองจากจะตอ้งแสดงให้

ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร ์และช่วงเทศกาลสงกรานต)์ นําท่าน

นมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึงเป็นพระพุทธรูปทีสวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า มีความสูง

ประมาณ ตึก < ชั1น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัทีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครืองแบบกษัตริย ์เครืองทรง

เป็นโลหะ ส่วนเครืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั1งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จาํลองแบบ

มาจากพระพุทธรูปทรงเครืองสมยัยะตะนะโบง(สมยัมณัฑเลย)์ ซึงมีความงดงามเป็นอยา่งมาก 

สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ทีมี
ความสูงถึง 6 ชั1น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครง
เหล็กกั1นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั1น 
สรา้งขึ1 นเมือปี 1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระ
นอนที มีขนาดใหญ่และงดงามที สุดในพม่า 
ด้วยพระพักตร์ทีงดงามเปื1 อนยิ1 ม ดวงตาทํา



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากลูกแกว้ทีสั งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทําใหด้วงตาดูหวาน จนถูก
เรียกพระนามอีกชือคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระบาท
ลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ทีแสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทั1งจีวรยงัมีลกัษณะ
พริ1 วไหวสมจริงและตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ทีมีความงดงามทรงคุณค่า จากนั1น
นําท่านเดินทางสู่ วัดบารมี เพือไปกราบสกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทีเชือว่ายงัมีชีวิตอยู่จริง ดว้ย
องค์พระเกศาธาตุนั1นเมือนํามาวางบนจานแกว้จะสามารถเคลือนไหวได ้อีกทั1งวดันี1 ยังได้ถือว่าเป็นที
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหนัตธ์าตุไวม้ากทีสุดดว้ย อาทิเช่น พระโมคาลา พระสารีบุตร ฯ 
เป็นตน้ พรอ้มทั1งรบัพระธาตุนํามาบชูาเพือความเป็นสิริมงคล นําท่านเดินทางไปยงั วดัเอ็งดอยา วดัแห่งนี1
ทีชือเสียงอย่างมาก ในการขอพร เกียวกบัเรืองอสงัหาริมทรพัย ์เช่น ใครทีตอ้งการ ซื1 อ-ขาย บา้น, ทีดิน 
หรือลงทุนทาํธุรกิจ ก็มกัจะเดินทางมาขอพรทีวดัแห่งนี1 เป็นจาํนวนมาก จากนั1นนําท่านนมสัการ พระหิน
อ่อน  พระพุทธรูปทีแกะสลกัจากหินอ่อนทั1งกอ้นทีใหญ่ทีสุดในประเทศพม่า พระหินอ่อนสรา้งในสมยันาย
พลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนกอ้นใหญ่ที สุดทียะไข่ จึงไดมี้การแกะสลักโดยช่างฝีมือชาวเมือง
มณัฑะเลย ์เป็นพระพุทธรูปประทับนังพระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถ์ยกขึ1 นหันฝ่าพระ
หตัถอ์อกจากองค ์หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานในหอ้งกระจกติดแอร์
รักษาอุณหภูมิเนืองจากหินอ่อนเมือโดนความรอ้นอาจทําใหเ้กิดรอยรา้วได ้ไดเ้วลาอันสมควรนําท่าน
เดินทางสู่สนามบิน เพือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

'�.-6 น. เดินทางกลบั ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที�ยวบินที� FD258 
'*.'( น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจในการเดินทาง 

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

 

 

 

 

วนัเดินทาง และ อตัราค่าบรกิาร 
วนัเดินทาง ราคาตอ่ท่าน / ไม่มีราคาเด็ก 

6- มี.ค. / �V มี.ค. / '( มี.ค. )* *,-.. บาท 
*6 เม.ย. )* *,-.. บาท 

'6 พ.ค. / 'W พ.ค. )' *,-.. บาท 
6- มิ.ย. / �6 มิ.ย. / �W มิ.ย. )* 
�V มิ.ย. / '- มิ.ย. / '( มิ.ย. )* 

*,-.. บาท 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 5 เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ทีเหลือไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 4 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

6� ก.ค. / 6' ก.ค. / 6V ก.ค. )* 
6. ก.ค. / �( ก.ค. / �) ก.ค. )* 
'' ก.ค. / '* ก.ค. / '. ก.ค. )* 

*6 ก.ค. )* 

*,-.. บาท 

6( ส.ค. / 6) ส.ค. / �' ส.ค. )* 
�* ส.ค. / �. ส.ค. / '6 ส.ค. )* 

') ส.ค. / 'W ส.ค. )* 
*,-.. บาท 

 

อตัรานี= รวม 

� ค่าตั cวเครืองบินทีนังปกติ ไป-กลับ ดอนเมือง – ย่างกุง้ – ดอนเมือง โดยสารการบิน แอรเ์อเชีย 
(FD) 

� ค่าภาษีสนามบินพมา่ และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเทียวตามรายการ 

� ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

� ค่าอาหารและเครืองดืมทีระบุไวใ้นรายการ 

� อตัราค่าเขา้ชมสถานทีทีระบุไวใ้นรายการ 

� ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที  เสียชีวิตเนื องจากอุบัติเหตุ จะคุ ้มครองเป็นจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล <88,888  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง 5-E< 

ปี ในกรณีทีผูเ้อาประกนัภยัอายุตํ ากวา่ 5 ปี หรือ ระหวา่ง E<->< ปี คุม้ครอง <8 % ของจาํนวนเงิน

เอาประกนัภัย ทั1งนี1 ขึ1 นอยู่กบัเงือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายุสูงกว่า >< ปี 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิFในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุใน

ใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่านั1น**) 

อตัรานี= ไม่รวม 
� ภาษีมลูค่าเพิม E% และ ภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3% 

� ค่าอาหารและเครืองดืมทีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทีไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

� ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น / หัวหนา้ทวัร ์/ คนขบัรถ 0,;<< บาท / ผูเ้ดินทาง 0 ท่าน  

(ชาํระที�สนามบินก่อนเดินทาง) 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอืน ทีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

� ค่าทาํวซ่ีาในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

� ค่าอาหารและเครืองดืมทีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

� ค่าใชจ้่ายต่างๆอนัสืบเนืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน,สนามบินตน้ทางหรือปลายทาง,อุบติัภยั

ทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจาก

เจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าทีกรมแรงงานทั1งทีเมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษัท 

� ค่าธรรมเนียมนํ=ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึ= นราคา 

เงื�อนไขการจองทวัร ์

� รายการทัวรนี์ขอสงวนสิทธิ=ในการ ชําระค่าทัวรย์อดเต็ม ภายใน ; วันหลังจากไดท้ําการจอง 

มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลังจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายทีเกิดขึ1 นจริง ณ วนันั1น ทีไม่สามารถ คืนเงินได ้

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตั cวเครืองบิน, ค่าวซ่ีา, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

• ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิFในการคืนเงินทั1งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะ
ทําเรือง ยืนเอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพือใหพิ้จารณาอีกครั1ง 
ทั1งนี1  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั1งหมด 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ1 นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆ
การใหบ้ริการอืนๆ เป็นสาํคญั 

หมายเหต ุ 

**สาํคญัควรศึกษาก่อนทาํการจองทวัร*์* 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิFทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์1  เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจน

ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บทีนอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ

จลาจล ต่างๆ  

� เนืองจากรายการทวัรนี์1 เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิFการใชบ้ริการใดๆตามรายการ 

หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิFไมคื่นเงินในทุกกรณี  

� เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั1งหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรง

กบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆ 

� กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้เพือความเหมาะสม ทั1 งนี1 ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศ

ไทยและพมา่ 

� สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ทีไมไ่ดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรือง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี 

ที ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

� ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆทีเกิดขึ1 น ค่าเสียความรูสึ้ก หรืออืนๆใดก็ตาม ในกรณีทีเกิด

เหตุจาํเป็นสุดวิสยัอนัสืบเนืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเทียวบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน 

หรือเวลาบินใดๆก็ตามทีไมไ่ดเ้กิดขึ1 นจากความผิดพลาดของทางบริษัท 

� ขอสงวนสิทธิY ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง 25 ทา่นขึ= นไป ตํ �ากว่า 25 ทา่นขอสงวนสิทธิY

ไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั=น และยนิดีคืนเงินเตม็จาํนวนในกรณีกรุป๊ไม่ออกเดินทางเทา่นั=น 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีทีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ  
ทีเกียวขอ้งกบัวนัเดินทางทีท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าทีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั cวดงักล่าว  
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิFในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


