
      Unithai Trip  Present... 
 

บินตรง..เชียงใหม่-ย่างกุ้ง 
สายบุญ ขอพร 9 วัดดงั 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11577 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังท่ีสอบถาม) 

 

 
 



 

บินตรง เชียงใหม่-ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน 
พักโรงแรมหรู 4 ดาว + อาหารครบทุกม้ือ 

ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาวิชยะ  - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดงาทัตจี

วัดบารมี – เจดีย์กาบาเอ – ตลาดสก็อต 

พิเศษจัดเต็ม!! เสิร์ฟเป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร ชาบูชิซีฟู้ด     
 

เดินทาง ก.พ.-มิ.ย. 2562 

       

    โดยสายการบิน  
 

เดินทางด้วยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB) 

ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
 

วัน โปรแกรมท่องเทีย่ว เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง - -  IBIS SYTLE / GRAND 

UNITED / PACIFIC 

หรือระดับเทียบเท่า 

2 กรุง เทพฯ – ย่างกุ้ง  – พระลาภมุนี  -     

พระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหา

เจดีย์ชเวดากอง 

พิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง 

   
IBIS SYTLE / GRAND 

UNITED / PACIFIC 

หรือระดับเทียบเท่า 

3 เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) 

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัดงาทัตจี - 

วัดบารมี - เจดีย์กาบาเอ - ตลาดสก็อต - 

สนามบิน – กรุงเทพ 

พิเศษ!! ชาบูชิ 

  - - 

 



Day 1 : เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง 

16.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั้น 1  

เคาน์เตอร์สายการบิน Myanmar National Airline (UB) โดยมีเจ้าหน้าที่คอย ให้การ

ต้อนรับ และอ านวย ความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน 

 

 

 

 

 
 

18.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบิน UB010 (บริการอาหารว่างบนเครื่อง) 

19.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นทีเ่มียนม่าร์ ช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง) 

20.00 น. บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่ัก IBIS SYTLE / GRAND UNITED / PACIFIC หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day 2 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี - พระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์มหาวิชยะ - พระ

มหาเจดีย์ชเวดากอง 

พิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทุกท่านไหว้ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึ่งเป็นพระรูปที่ แกะสลักจาก หิน

อ่อน องค์ใหญ่ ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาด และไม่มีต าหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 

24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธ รูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ ที่อัญเชิญ มาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกขึ้นหัน ฝ่าพระหัตถ์ออกจาก

องค์ หมายถึง การไล่ศัตรู และประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการน าหิน 

ที่เหลือมาสลักเป็น พระพุทธบาท ซ้าย - ขวา ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหลัง

พระพุทธรูปด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่าน ไหว้ วัดพระเขี้ยวแก้ว (2) ซึ่งจ าลองมาจากประเทศจีน สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที ่

ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเป็นองค์เดียวกันกับที ่

อัญเชิญมาที ่พุทธมณฑล 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 น าท่านไหว้ เจดีย์มหาวิชยะ (3) เป็นเจดีย์ที่เรา สามารถเข้าไปชมด้านในได้ และยัง เป็นที่

รวบรวม สรรพสิ่งแห่งจักรวรรดิไว้บนด้านเพดานของ องค์เจดีย์ไหว้พระพุทธรูป ทั้ง 4 

ทิศก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย์ ไหว้พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย์

เพื่อชมภาพวาด และสถานที่ ส าคัญๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพม่า ทั้งพระ

มหามุนี เทือกเขาปุกปา และสถานท่ีส าคัญๆ อื่นๆ อีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (4) พระเจดีย์ทองค า คู่บ้านคู่เมือง 

ประเทศพม่า อายุมากกว่า 2500 กว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองตากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิม



ของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่ บุเรง

นองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้เพื่อพรจาก องค์

เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิฐานเพื่อเสริม สร้างบารมี และสิริมงคล นอกจากนี้ รอบ

องค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐาน ท้ังแปด ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหน 

ก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิด ตนจะเป็นสิริมงคล แก่ชีวิต 

19.00 น. บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ***เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่ัก IBIS SYTLE / GRAND UNITED / PACIFIC หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day 3 : เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัด

งาทัตจี - วัดบารมี - เจดีย์กาบาเอ - ตลาดสก็อต - สนามบิน – กรุงเทพ 

พิเศษ!! ชาบูชิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านไหว้ขอพร นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ (5) เทพศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมอญ และพม่า

นิยม มากราบ ไหว้สักการะบูชาเพราะ เชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้ตามปรารถนา

สมหวัง ทันใจ น าท่านสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ วัดบารมี (6) ที่เชื่อว่าพระ

เกศายังมีชีวิต อยู่จริง ด้วยองค์พระเกศานั้น เมื่อน ามาวางบนมือจะเคล่ือนไหวได้ อีกทั้ง

วัดนี้ยังได้ชื่อว่า เป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพระโมคาละ 

พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (7) นมัสการพระ



พุทธ รูปนอนที่มีความสวยที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

และพระบาทซ้อน กัน ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นน าท่านสักการะ เจดีย์โบตา

ทาวน์ สร้างโดยทหารพันนาย เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามา

เมือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2466 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิด ของฝ่ายสัมพันธมิตร เข้ากลาง

องค์ จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุ และ พระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบ

พระพุทธรูป ทอง เงิน ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผา ภาษาบาลี และตัวหนังสือ

พราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบ ภาษาพม่าภายในเจดีย์ ประดับด้วยกระเบี้องสีสัน 

งดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุด ในองค์พระเจดีย์ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ชาบูชิ) 

 น าท่านไหว้ พระงาทัตจี (8) มี

พระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่องาทัตจี 

แปลว่าหลวงพ่อที่สูง เท่าตึก 5 ชั้น เป็น

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่แกะสลักจาก

หินอ่อนทรงเครื่องแบบ กษัตริย์เครื่อง

ทง เป็น โลหะ  ส่ วนเครื่ องประกอบ

ด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด 

และสลักเป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบ

มาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะ

นะโบง (สมัยมัณฑะเลย์)  

 น าท่านสักการะ พระเจดีย์กาบาเอ (9)  เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน ทุก

ด้านจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองค า องค์

เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้า ทั้ง 28 องค์ มีความสูง และเส้น

ผ่าน ศูนย์กลางคือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกคนแรก ของพม่า เพื่อใช้เป็นสถาน 

ทีสังคาย นาพระไตรปิฎก ในปี ค .ศ . 1954 – 1956 และอุทิศ พระเจดีย์องค์นี้เพื่อให้เกิด

การสร้าง สันติภาพขึ้นในโลก ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุ พระบรมธาตุ มีพระอรหันต์

สาวกองค์ ส าคัญ สององค์ มีพระพุทธรูปองค์พระประธาน ที่อยู่ข้างในหล่อด้วยเงิน

บริสุทธิ์มีน้ าหนัก กว่า 500 กิโลกรัม น าท่านช้อปปิ้ง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ    

ตลาดสก็อต เป็นตลาด เก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก็อต ในสมัยที่ ยังเป็น

อาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกัน หลายหลัง สินค้าที่จ าหน่าย ใน

http://burma-travel.blogspot.com/2013/11/KaBaAyePagoda.html


ตลาด แห่งนี้มีหลากหลาย ชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผลมระหว่างมอญ กับพม่า 

ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็น

ต้น ได้เวลาอันสมควร น าท่าน เดินทางสู่สนามบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.55 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES เที่ยวบินที ่

UB009 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน) 

17.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้

ลืม 

( หมายเหตุ : ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดย        

จะค านึงถึงผลประโยชน์ทีน่ักท่องเที่ยวได้รับเปน็ส าคญั ) 

 

 

Let us be your Travel Companion 

UnithaiTrip 
 



อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 

พักเดี่ยว ห้องละ 2 - 3 

ท่าน 
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

15 - 17 ก.พ. (ติด ส.-อา.) 7,997 7,997 7,997 2,900 

22 - 24 ก.พ. (ติด ส.-อา.) 8,597 8,597 8,597 2,900 

1 - 3 มี.ค. (ติด ส.-อา.) 7,997 7,997 7,997 2,900 

8 - 10 มี.ค. (ติด ส.-อา.) 8,597 8,597 8,597 2,900 

15 - 17 มี.ค. (ติด ส.-อา.) 8,597 8,597 8,597 2,900 

22 - 24 มี.ค. (ติด ส.-อา.) 8,597 8,597 8,597 2,900 

29 - 31 มี.ค. (ติด ส.-อา.) 7,997 7,997 7,997 2,900 

5 - 7 เม.ย. (ติด ส.-อา.) 

*วันจักรี* 
8,997 8,997 8,997 2,900 

12 - 14 เม.ย. (ติด ส.-อา.) 

*วันสงกรานต์* 
8,997 8,997 8,997 2,900 

19 - 21 เม.ย. (ติด ส.-อา.) 8,597 8,597 8,597 2,900 

26 - 28 เม.ย. (ติด ส.-อา.) 8,597 8,597 8,597 2,900 

3 - 5 พ.ค. (ติด ส.-อา.) 7,997 7,997 7,997 2,900 

10 - 12 พ.ค. (ติด ส.-อา.) 8,597 8,597 8,597 2,900 

17 - 19 พ.ค. (ติด ส.-อา.) 

*วันวิสาขบูชา* 
8,997 8,997 8,997 2,900 

24 - 26 พ.ค. (ติด ส.-อา.) 8,597 8,597 8,597 2,900 

31 - 2 ม.ิย. (ติด ส.-อา.) 7,997 7,997 7,997 2,900 

7 - 9 มิ.ย. (ติด ส.-อา.) 7,997 7,997 7,997 2,900 

14 - 16 มิ.ย. (ติด ส.-อา.) 7,997 7,997 7,997 2,900 

21 - 23 มิ.ย. (ติด ส.-อา.) 7,997 7,997 7,997 2,900 

28 - 30 มิ.ย. (ติด ส.-อา.) 7,997 7,997 7,997 2,900 

 



 

โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักท่องเทีย่ว 

เป็นส าคัญ ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ 

ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ*  

- ครบ 15 ท่านขึ้นไป กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย 

- กรุ๊ป 10-14 ท่าน กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แต่มีไกด์

ท้องถิ่นพูดภาษาไทยได้รอรับทีป่ระเทศพม่า 

 

อัตรานี้รวม 

ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั เชียงใหม่ (ตั๋วกรุ้ป ) เชียงใหม่ – ย่างกุง้  

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรายการ   

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 2 คืน 

ค่าน้ าหนกักระเป๋าเดนิทางท่านละไมเ่กนิ 30 กก.   

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆตามรายการ  

ค่ารถบัสน าเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  

ประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)  

    ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจ ากดัที่มีการตกลงไวก้ับบรษิัทประกันชีวิต  

 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเปา๋เดินทางที่น้ าหนักเกิน 30 กก.   

 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศัพท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  

 ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวต่างชาติ เก็บค่า VISA 2,500 บาท )พาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นวีซ่า(   

 ค่าทิปสินน้ าใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน  ท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึง

พอใจฃองลูกค้า) 

**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ไดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่าน

ท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสทิธิพ านกัในดนิแดนของอีกฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วัน ซึ่ง จะมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายืน่วีซ่าเข้าออก ปกติอีกทาง

ทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซา่เพิ่มอีกท่านละ 2,100 บาท** 

 

 

 



เงื่อนไขการให้บริการ 

1. เต็มจ านวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายในวัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน  

 หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ   

ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

2. เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

 เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน 

ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทาง

ออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้น  รวมถึง เมือ่ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

**********วันท าการ จันทร์ - ศุกร์ ไมน่ับเสาร-์อาทิตย์ และ วนัหยุด นักขัตฤกษ์************ 

2.3 ส าหรับผู้โดยสารที่ไมไ่ด้ถือหนังสือเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยืน่วีซา่ให้ เมือ่ผลวซี่าผ่านแล้วมกีาร 

ยกเลิกการเดนิทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัง้หมด 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่ถึง 20 ทา่น ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดนิทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

4. กรณเีจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณาเ 

ลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่มส่ามารถเรียกคืนได ้เช่นคา่ตั๋ว 

เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวซี่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเกบ็ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกดิข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่

สามารถเดนิทางได ้

5. เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ที่ระบบุนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลง การ

เดนิทางใดๆทั้งสิน้ กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดนิทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือ

บางส่วนให้กับทา่น 

6. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนได้ไมว่่ากรณีใด ๆ 

7. กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัท

ฯ ระบุในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืค่าบริการไมว่่ากรณีใด ๆ 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมือ่เกดิเหตุสดุวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2 . บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอก 

เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูก

ท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3 . หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ

ค่าบริการที่ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



4 . บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่นั่งบนเคร่ือง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทีจ่ะปรับ

ราคาต๋ัวเคร่ืองบิน ตามสถานการณด์ังกล่าว 

7 . กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ

บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะ

จัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8 . มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนาม โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า แล ะ ความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถาน ที่อ่ืนๆ

มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

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

 

 

 

 


