
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 13726  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 

          โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB) 
 

 



 

                                
 

 

16.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 1  เคานเ์ตอร์

สายการบนิ Myanmar National Airline (UB) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอย ใหก้ารตอ้นรบั และ
อ านวย ความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน 

18.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยเทีย่วบิน UB010 (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 

19.35 น. เดินทางถึง สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมือง เป็นท่ีเรยีบรอ้ย
แลว้ (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์ชา้กว่าไทยครึง่ชั่วโมง) 

20.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 
ทีพ่ัก IBIS SYTLE / GRAND UNITED  / VINTAGE LUXURY หรือระดับเทยีบเทา่ 
 

                    
 

 

 

 

วันแรก เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง                                                              ( - / - / D ) 



 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

                     
 

น าทกุท่านไหว ้ พระลาภมนีุ พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึง่เป็นพระรูปท่ี แกะสลกัจาก หิน
อ่อน องคใ์หญ่ ท่ีสดุของประเทศพม่า สีขาวสะอาด และไม่มีต  าหนิ สงู 37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ 
หนกั 600 ตนั เป็นพระพทุธ รูปประทบันั่ง พระหตัถข์วาบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ ท่ีอญัเชิญ 
มาจากสิงคโปร ์ และศรลีงักายกขึน้หนั ฝ่าพระหตัถอ์อกจากองค ์ หมายถงึ การไล่ศตัรู และ
ประทานความเจรญิรุง่เรือง นอกจากนีย้งัมีการน าหิน ท่ีเหลือมาสลกัเป็น พระพทุธบาท ซา้ย 
- ขวา ประดิษฐานอยู่ บรเิวณดา้นหลงัพระพทุธรูปดว้ย  

 

วันทีส่อง  ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขีย้วแก้ว – เจดยีม์หาวิชยะ  - พระมหาเจดยี ์
ชเวดากอง            ( B / L / D ) 



 
 

 
 
 
 
น าท่าน ไหว ้ วัดพระเขีย้วแก้ว (2) ซึง่จ  าลองมาจากประเทศจีน สรา้งขึน้เพ่ือใชเ้ป็นท่ี 
ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ เม่ือครัง้อญัเชิญจากประเทศจีน และเป็นองคเ์ดียวกนักบัท่ี 
อญัเชิญมาท่ี พทุธมณฑล 
 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 



 

จ.นครปฐม น าท่านไหว ้ เจดยีม์หาวิชยะ (3) เป็นเจดียท่ี์เรา สามารถเขา้ไปชมดา้นในได ้
และยงั เป็นท่ีรวบรวม สรรพสิ่งแห่งจกัรวรรดิไวบ้นดา้นเพดานของ องคเ์จดียไ์หวพ้ระพทุธรูป 
ทัง้ 4 ทิศก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย ์ ไหวพ้ระพทุธรูปทัง้ 4 ทิศ ก่อน จะเดินชมรอบๆ เจดีย์
เพ่ือชมภาพวาด และสถานท่ี ส าคญัๆ ของพระพทุธศาสนาของประเทศพม่า ทัง้พระมหามนีุ 
เทือกเขาปกุปา และสถานท่ีส าคญัๆ  
 
 
 

 
 

อ่ืนๆ อีกมากมาย จากนัน้น าท่นนมสัการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (4) พระเจดียท์องค า 
คู่บา้นคู่เมือง ประเทศพม่า อายมุากกว่า 2500 กว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองตากอง หรอื ตะเกิง 
ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในพม่า สถานท่ีแห่งนีมี้ลานอธิฐานจดุท่ี บเุรง
นองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหวเ้พ่ือพรจาก องคเ์จดียช์เว
ดากอง ณ ลานอธิฐานเพ่ือเสรมิ สรา้งบารมี และสิรมิงคล นอกจากนี ้รอบองคเ์จดียย์งัมีพระ
ประจ าวนัเกิดประดิษฐาน ทัง้แปด ทิศรวม 8 องค ์ หากใครเกิดวนัไหน ก็ใหไ้ปสรงน า้พระ
ประจ าวนัเกิด ตนจะเป็นสิรมิงคล แก่ชีวิต 
 

19.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ***เมนูพเิศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิง่ 
 



                                   
         

ทีพ่ัก IBIS SYTLE / GRAND UNITED / PACIFIC หรือระดับเทยีบเทา่ 
 

                   
 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 

       
 

วันทีส่าม เจดยีโ์บตาทาวน ์(เทพทนัใจ เทพกระซบิ)-พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี– วัดงาทตัจ ี 
                  วัดบารม ี–เจดยีก์าบาเอ – ตลาดสกอ็ต - สนามบนิ – เชียงใหม่      ( B / L / -) 



 น าท่านไหวข้อพร นัตโบโบย ีหรือเทพทันใจ (5) เทพศกัดิส์ิทธ์ิ ซึง่ชาวมอญ และพม่านิยม 
มากราบ ไหวส้กัการะบชูาเพราะ เช่ือว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแลว้จะไดต้ามปรารถนาสมหวงั 
ทนัใจ น าท่านสกัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ท่ี วัดบารมี (6) ท่ีเช่ือว่าพระเกศายงัมีชีวิต 
อยู่จรงิ ดว้ยองคพ์ระเกศานัน้ เม่ือน ามาวางบนมือจะเคลื่อนไหวได ้ อีกทัง้วดันีย้งัไดช่ื้อว่า 
เป็นท่ีเก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็นพระโมคาละ พระสารบีตุร และ
องคพ์ระอรหนัตต์่างๆ  

 
 

               
 

น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี หรือ พระนอนตาหวาน (7) นมสัการพระ
พทุธ รูปนอนท่ีมีความสวยท่ีสดุ มีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และ
พระบาทซอ้น กนั ซึง่แตกต่างกบัศิลปะของไทย จากนัน้น าท่านสกัการะ เจดียโ์บตาทาวน ์
สรา้งโดยทหารพนันาย เพ่ือบรรจพุระบรมธาต ุท่ีพระสงฆอ์ินเดีย 8 รูป ไดน้  ามาเมือ 2,000 ปี
ก่อน ในปี 2466 เจดียแ์ห่งนีถ้กูระเบิด ของฝ่ายสมัพนัธมิตร เขา้กลางองค ์จึงพบโกศทองค า
บรรจพุระเกศาธาต ุ และ พระบรมธาตอีุก 2 องค ์ และพบพระพทุธรูป ทอง เงิน ส ารดิ 700 
องค ์และจารกึดินเผา ภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณอ์ินเดียทางใต ้ตน้แบบ ภาษาพม่า
ภายในเจดีย ์ ประดบัดว้ยกระเบีอ้งสีสนั งดงาม และมีมมุส าหรบัฝึกสมาธิหลายจดุ ในองค์
พระเจดีย ์



 
 
 
 
 
12.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ชาบูชิ) 
 
 

น าท่านไหว ้ พระงาทตัจี (8) มีพระพทุธรูปองคใ์หญ่หลวงพอ่งาทตัจี แปลว่าหลวงพอ่ท่ีสงู 
เท่าตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบ กษัตรยิ์
เครื่องทงเป็น โลหะ ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัเป็น
ลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื่องสมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑะเลย)์  
 

 
 
น าท่านสกัการะ พระเจดยีก์าบาเอ (9)  เป็นเจดียท์รงกลม มีทางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทกุ
ดา้นจะมีพระพทุธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทกัษิณ มีพระพทุธรูปหุม้ดว้ยทองค า องคเ์ล็กๆ
อีก 28 องค ์แทนอดีตสาวกของพระพทุธเจา้ ทัง้ 28 องค ์ มีความสงู และเสน้ผ่าน ศนูยก์ลาง
คือ 34 เมตร สรา้งโดยนายอนูนุายกคนแรก ของพม่า เพ่ือใชเ้ป็นสถาน ทีสงัคาย นา
พระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอทุิศ พระเจดียอ์งคนี์เ้พ่ือใหเ้กิดการสรา้ง 
สนัติภาพขึน้ในโลก ภายในองคพ์ระเจดียบ์รรจุ พระบรมธาต ุมีพระอรหนัตส์าวกองค ์ส าคญั 
สององค ์ มีพระพทุธรูปองคพ์ระประธาน ท่ีอยู่ขา้งในหล่อดว้ยเงินบรสิทุธ์ิมีน า้หนกั กว่า 500 

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


กิโลกรมั น าท่านชอ้ปป้ิง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลาด เก่าแก่ของชาว
พม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก็อต ในสมยัท่ี ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคาร
เรยีงต่อกนั หลายหลงั สินคา้ท่ีจ  าหน่าย ในตลาด แห่งนีมี้หลากหลาย ชนิด เช่น เครื่องเงิน ท่ี
มีศิลปะผลมระหว่างมอญ กบัพม่า ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้ อญัมณี หยก ผา้ทอ 
เสือ้ผา้ส าเรจ็รูป แปง้ทานาคา เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่าน เดินทางสู่สนามบิน 
 

15.30 น. เดินทางกลบัเชียงใหม่ โดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES เท่ียวบินท่ี 
UB009 (บริการอาหารว่างบนเคร่ืองบนิ) 

17.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  
 ขอบพระคุณทกุทา่นทีใ่ช้บริการ  

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 

พักเดีย่ว 
ห้องละ 2 - 3 ท่าน เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง 

25 – 27 ตุลาคม 62 7,997 7,997 7,997 2,900 

8 – 10 พฤศจกิายน 62 7,997 7,997 7,997 2,900 

22 - 24 พฤศจกิายน 62 7,997 7,997 7,997 2,900 

13 - 15 ธันวาคม 62 7,997 7,997 7,997 2,900 

18 – 20 ธันวาคม 62 7,997 7,997 7,997 2,900 

27 - 29 ธันวาคม 62 9,997 9,997 9,997 2,900 

* * ราคาเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท ** 
 

** โปรแกรมท่องเท่ียวอาจปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงประโยชนข์องนกัท่องเท่ียว เป็น
ส าคญั ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ 

มิฉะนัน้ทาง บรษัิทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ** 
 

 
 
 

 
 



 
 
………………………………………................อัตรานีร้วม………………………………….………………… 
คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั เชียงใหม ่(ตั๋วกรุป้ ) เชียงใหม่ – ยา่งกุง้  
คา่อาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบไุวใ้นรายการ   
คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ 2 คืน 
คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 30 กก.   
คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆตามรายการ  
คา่รถบสัน าเท่ียว พรอ้มมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดนิทาง  
ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 100,000 บาท)  
    ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับรษิัทประกนัชีวิต  
 
…………………….....................................อัตรานีไ้ม่รวม…………………………………….……………. 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ 
 คา่อาหารและเครื่องดื่มท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน า้หนกัเกิน 30 กก.   
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  



 ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวตา่งชาติ เก็บคา่ VISA 2,500 บาท )พาสปอรต์ไทยไดร้บัการยกเวน้วีซ่า(   
 ค่าทปิสินน า้ใจ คนขับรถ และไกดท้์องถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร ์แล้วแต่ความพงึ
พอใจฃองลูกค้า) 
**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนงัสือเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่
อากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพ านกัในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั ซึ่ง จะมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายืน่วีซ่าเข้าออก ปกตอิีกทางทัวรจ์ะต้อง
เรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่อีกท่านละ 2,100 บาท** 
 
…………………………………..………...……เงือ่นไขการให้บริการ…………………………………………… 
1. เตม็จ านวน ภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจองภายในวนั ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ทวัรเ์ตม็จ านวน  

 หากไมช่  าระตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมมี่เง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีได้
ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

2. เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เม่ือจองทวัรช์  าระเงินคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืน
เงินไดท้กุกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบไุว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึง เม่ือท่าน
ออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

**********วันท าการ จันทร ์ - ศุกร ์ไม่นับเสาร-์อาทติย ์และ วันหยุด นักขัตฤกษ*์*********** 
2.3 ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางไทย และทางบรษิัทฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการ ยกเลิกการ
เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไมถึ่ง 20 ท่าน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดนิทางโดยไมมี่หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิัทฯจะพิจารณาเ ล่ือน
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้เชน่คา่ตั๋ว เครื่องบิน คา่
หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจรงิ ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได ้
5. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดนิทางตามวนัท่ีท่ีระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้จงึไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง การเดนิทาง
ใดๆทัง้สิน้ กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด หรือบางสว่นใหก้บัทา่น 

6. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถือวา่ทา่น
สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืนไดไ้มว่า่กรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบรษิัทฯ ระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 
 
 



……………………………………………..………หมายเหตุ……………………………………………………… 
1. บรษัิทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์เ้ม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2 . บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอก เหนือการ
ควบคมุของทางบรษิัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 
ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ี
ทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4 . บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรม
ท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบนิปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบิน ตามสถานการณด์งักลา่ว 
7 . กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบนิบรษิัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีใหบ้รกิาร บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทน
ให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นาม โดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ ความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถาน ท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

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



 
 
 

 


