
 

ทวัรพ์มา่ 1 วนั ไหวพ้ระ 7 วดั 
โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม - สงิหาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ไหวพ้ระ 7 วดัดงั เท ีย่วเต็มวนั 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง  วดับารม ีวดัเอ็งดอยา 

เจดยีโ์บตาทาวน ์เทพทนัใจ เทพกระซบิ 

พระนอนเจ๊าทตัจ ีพระพุทธรูปหงาทตัจ ีวดัเจตุน 

ช้อปป้ิงตลาดสก๊อต 

พเิศษ !! เป็ดปักกิง่ + สลดักุง้มงักร 



 

โปรแกรม ดอนเมอืง-ย่างกุง้-เจดยีช์เวดากอง-เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซบิ-ตลาดส

ก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทตัจ-ีพระพุทธรูปหงาทตัจ-ีวดับารม-ีวดัเอ็งดอยา-วดัเจตุน -

สนามบนิ 

04.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 3 ประตู 1  

เคาน์เตอร์สายการบินแอรเ์อเชีย (AIR ASIA) ซึง่จะมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใน

การเดินทาง  

07.30 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุง้ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD251 

 

 

 

 

 

 
08.15 น. ถึง สนามบินมงิกลาดง เมืองย่างกุ ้ง น าท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร 

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร์ ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)  

น าท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกงิ (ชื่อเดิมของ

เมืองย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดีย์ทองค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ย

กว่าปี มหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลา

ปะ เมื่อกว่า 2 ,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถึง 1100 

กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม 

ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้นทัง้สี่ทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเครื่องไมห้ลังคา

ทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับให ้

ประชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดีย์ชเวดากอง

เป็นนิตย์ จะน ามาซึง่บุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกข์โศกโรคภัยทัง้มวล บา้งนั่งท า

สมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นใหท่้านชม

แสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกันออกไป 

เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานทีส่ าคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน 

ไปไหว ้ เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสร้างบารมีและ

สริมิงคล นอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจ าวนัเกดิประดิษฐานท ัง้แปดทศิรวม 8 

องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแก่ชีวติ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสวดมนตบ์ูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ 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 สริะสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ 
พุธ

กลางคนื 
พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว์

สญัลกัษณ์ 
ครุฑ เสอื สงิห ์ ช้างมงีา ช้างไม่มงีา 

หนูหาง

ยาว 

หนูหาง

ส ัน้ 
พญานาค 

 

น าท่านกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน ์ ซึง่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆ์

อินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร

เขา้กลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบ

พระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์

อินเดียทางใต ้ ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ท่ีประดับดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุม

ส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ 

น าท่านขอพร เทพทนัใจ หรอื นตัโบโบย  ี เทพเจา้ศักดิ์สทิธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบ

โบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะ



 

ถูกจัดว่าเป็น "นัต" นั้น มักจะเป็นคนท่ีเคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตา

ยลงดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกว่า ตายโหง ท าใหว้ิญญาณยังมีความห่ วงใยในภาระหนา้ท่ี

บา้นเมือง และยังคงผูกพันกับผูค้นเบ้ืองหลัง ท าใหไ้ม่อาจไปเกดิใหม่ได ้จึงกลายเป็นนัตท่ีมา

คอยคุม้ครองรักษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศักดิ์สทิธิ์ เช่น พระเจดีย์องค์ส าคัญ 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให ้เอา

ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด 

ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้

จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจ

ไว ้

ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสทิธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัต

ตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสทิธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา สวาโหม  

น าท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มีนามว่า  “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านานกล่าววา่ 

นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเก ิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกนิ

เนื้อสัตว์จนเมื่อส ิน้ชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพร

เทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื่นไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม 
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม  ้

เท ีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! สลดักุง้มงักร+เป็ดปักกิง่ 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุง้ น าท่านสู่ ตลาดสก๊อต ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง 

ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยท่ียังเป็นอาณานคิม

ของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง ส ินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มี

หลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจาก

ไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสื้อผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือสิน้คา้หรอือญัมณีที่

มรีาคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงนิด้วย ทุกคร ัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงให้ศุลกากรตรวจ 

หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร ์และช่วงเทศกาลสงกรานต)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านนมัสการ พระพุทธรูปงาทตัจ ี ซึง่เป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบับศิลปะของ

พม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจากหินอ่อน ทรง

เครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้ักแกะสลัก

ทัง้หมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง

(สมัยมัณฑเลย์) ซึง่มีความงดงามเป็นอย่างมาก 

สักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจ ี หรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระพุทธไสยาสน์องค์

ขนาดใหญ่ท่ีมีความสูงถึง 6 ชัน้ ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกัน้ถึง 65 เมตร มีหลังคาคลมุ 

6 ชัน้ สรา้งขึ้นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า 

ดว้ยพระพักตร์ท่ีงดงามเป้ือนย้ิม ดวงตาท าจากลูกแกว้ท่ีสั่งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตา

ดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าใหด้วงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน 

” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 

ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทัง้จีวรยังมีลักษณะพริ้วไหวสมจรงิ

และตรงชายประดับดว้ยอัญมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ วัดบารมี เพ่ือไปกราบสักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่

จริง ดว้ยองค์พระเกศาธาตุนั้นเมื่อน ามาวางบนจานแกว้จะสามารถเคลื่อนไหวได ้อีกทัง้วัดนี้ยัง

ไดถื้อว่าเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุไวม้ากท่ีสุดดว้ย อาทิเช่น 

พระโมคาลา พระสารีบุตร ฯ เป็นตน้ พรอ้มทัง้รับพระธาตุน ามาบูชาเพ่ือความเป็นสริิมงคล น า

ท่านเดินทางไปยัง วัดเอ็งดอยา วัดแห่งนี้ทีชื่อเสียงอย่างมาก ในการขอพร เกี่ยวกับเรื่อง

อสังหาริมทรัพย์ เช่น ใครท่ีตอ้งการ ซื้อ-ขาย บา้น, ท่ีดิน หรือลงทุนท าธุรกจิ ก็มักจะเดินทาง

มาขอพรท่ีวัดแห่งนี้เป็นจ านวนมาก จากนั้นน าท่านสู่ วัดเจตุน ใหท่้านไดน้มัสการ พระเจตุน

พญาจี พระพุทธรูปส าริดเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของชาวพม่า ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่

สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  

21.40 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท ีย่วบนิที ่FD258 

23.25 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจในการเดนิทาง 

 

 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบรกิาร 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ (ไม่มรีาคาเด็ก) 
04 มนีาคม 63 2,999 บาท 

18 มนีาคม 63 2,999 บาท 

25 มนีาคม 63 2,999 บาท 

30 เมษายน 63 2,999 บาท 

20 พฤษภาคม 63 2,999 บาท 

27 พฤษภาคม 63 2,999 บาท 

04 มถิุนายน 63 2,999 บาท 

10 มถิุนายน 63 2,999 บาท 
17 มถิุนายน 63 2,999 บาท 

18 มถิุนายน 63 2,999 บาท 

24 มถิุนายน 63 2,999 บาท 

25 มถิุนายน 63 2,999 บาท 

01 กรกฎาคม 63 2,999 บาท 

02 กรกฎาคม 63 2,999 บาท 

08 กรกฎาคม 63 2,999 บาท 

09 กรกฎาคม 63 2,999 บาท 

15 กรกฎาคม 63 2,999 บาท 

16 กรกฎาคม 63 2,999 บาท 

22 กรกฎาคม 63 2,999 บาท 

23 กรกฎาคม 63 2,999 บาท 

29 กรกฎาคม 63 2,999 บาท 

30 กรกฎาคม 63 2,999 บาท 

05 สงิหาคม 63 2,999 บาท 

06 สงิหาคม 63 2,999 บาท 

12 สงิหาคม 63 2,999 บาท 

13 สงิหาคม 63 2,999 บาท 

19 สงิหาคม 63 2,999 บาท 

20 สงิหาคม 63 2,999 บาท 

26 สงิหาคม 63 2,999 บาท 

27 สงิหาคม 63 2,999 บาท 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินท่ีนั่งปกติ ไป-กลับ ดอนเมือง – ย่างกุง้ – ดอนเมือง โดยสารการบิน แอร์เอเชีย (FD) 

✓ ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีระบุไวใ้นรายการ 

✓ อัตราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 

บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อา

ประกันภัยอายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทัง้นี้

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะตอ้งระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **

อาหารเป็นพิษเท่านั้น**) 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

× ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

× ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตัวท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

× ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ / หวัหนา้ทวัร ์ / คนขบัรถ 2,000 บาท / ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน (ช าระที่

สนามบนิก่อนเดนิทาง) 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัว หรือ ค่าใชจ้่ายอื่น ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

× ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาต ิ  

× ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

× ค่าใชจ้่ายต่างๆอันสืบเนื่องมาจากความล่าชา้ของสายการบิน,สนามบินตน้ทางหรือปลายทาง,อุบัติภัย

ทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจาก

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษัท 

× ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์

• รายการทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิ์ในการ ช าระค่าทัวร์ยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากไดท้ าการจอง มิฉะนั้น

ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

กรณียกเลกิ 

➢ ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้

(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

➢ ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

➢ กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะ

ท าเรื่อง ย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทัง้นี้ 



 

อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึง่ไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินได ้ทัง้หมด หรอื 

บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสนิใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการ

ใหบ้ริการอื่นๆ เป็นส าคัญ 

หมายเหตุ  

**ส าคญัควรศกึษาก่อนท าการจองทวัร*์* 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจน

ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือ

ความรับผิดชอบของหัวหนา้ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ

จลาจล ต่างๆ  

❖ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ 

หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง

กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

❖ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศ

ไทยและพม่า 

❖ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบ

เรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบใน

กรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

❖ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกดิขึ้น ค่าเสียความรูส้กึ หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณีท่ีเกดิ

เหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันสืบเนื่องมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียว บิน 

หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กดิขึ้นจากความผิดพลาดของทางบริษัท 

❖ ขอสงวนสทิธิ์ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผูเ้ดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ต ่ากว่า 25 ท่านขอสงวนสทิธิ์ไม่

ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น และยินดีคืนเงินเต็มจ านวนในกรณีกรุ๊ปไม่ออกเดินทางเท่านั้น 

 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ  

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ ก่อนการช าระเงนิค่าต ั๋วดงักล่าว  

ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการรบัผดิชอบทุกกรณี 

 


