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โปรแกรมการเดินทาง : เดินทางโดยสายการบนิไลออ้นแอร ์ 
 

ก าหนดการ กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-พระมหาเจดียช์เวดากอง-พระนอนตาหวาน-วดัหงาทตัย-ีเทพทนัใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ      

                 (-/กลางวนั/-) 

04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไลออนแอร ์ ประตู 6 

Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

07.10 น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเที่ยวบนิ SL 200  
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08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) 

จากนัน้ นมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่า

สองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรอื ตะเกงิ ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดในพม่า

สถานที่แห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพร

จากองคเ์จดียช์เวดากองณ ลาน 

อธิษฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกดิประดิษฐานทัง้แปดทศิรวม 

8องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้ าพระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแก่ชีวิตพระเจดยีน้ี์ไดร้บัการบูรณะและ

ต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดยีห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าท ัง้หมด 

น า้หนกัยีส่บิสามตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของ 

พระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบรขิารของพระพทุธ 

เจา้องคก่์อนท ัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย  

และอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบั 

อยู่บนยอดบรเิวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารสี่ทศิซึง่ท  า 

เป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ัน้ๆงาน 

ศิลปะและสถาปตัยกรรมทกุชิ้นทีร่วมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของ 

พทุธเจดียล์ว้นมตี านานและภูมหิลงัความเป็นมาท ัง้สิ้นชมระฆงั 

ใบใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแมน่ า้ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่กไ็มข่ึ้นภายหลงัชาวพมา่ 

ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ีเ่ดิมไดจ้งึถอืเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคีซึง่ชาวพมา่ถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิ์สทิธิ์ใหต้รีะฆงั 3

คร ัง้แลว้อธิษฐานขออะไรกจ็ะไดด้ ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจดุท่านจะไดเ้หน็

แสงสต่ีางกนัออกไปเช่นสเีหลอืง,สนี า้เงนิ, สสีม้,สแีดงเป็นตน้ 

**ร่วมท าพธิีน าสวดมนตเ์สรมิบารมี ขอพรแกปี้ชง โดยอาจารยแ์ละผูท้ี่มีประสบการณ์ในประเทศ

พม่า ** 
 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

    วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

   ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะติทตุิยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตโุย 

   ธสัสะตติตยิงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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   อหงัวนัทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา 

  *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ ง+สลดักุง้มงักร** 

จากนัน้   พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี หรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนที่มคีวามยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็น

พระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีสุ่ดมขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 

จากนัน้  สกัการะ พระพทุธรูปองคใ์หญ่ หลวงพ่อหงาทตัจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ช ัน้ เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัที่แกะสลกั

จากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษตัริย ์เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัท ัง้หมด 

และสลกัเป็น 

  ลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื่องสมยัยะตะนะโบง 
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น าท่านขอพร นตัโบโบยหีรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสทิธิ์ของชาวพม่าและชาว 

ไทยวธิกีารสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ(นตัโบโบย)ีเพื่อขอสิ่ งใดแลว้สมตามความ 

ปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ้ื่นๆมา 

สกัการะ นตัโบโบย ีจะชอบมาก จากนัน้กใ็หเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจา๊ด 

กไ็ด ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของ 

นตัโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็รกัษาไวจ้ากนัน้ก ็

เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยแีค่น้ีท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาที่ 

ขอไวน้ าท่านขา้มฝั่งไปอีกฟาก หน่ึงของถนนเพื่อสกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมนีามว่า 

“อะมาดอวเ์มีย๊ะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรทัธาใน 

พุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไม่ยอมกนิเน้ือสตัวจ์นเมือ่สิ้นชีวติไปกลายเป็น 

นตัซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไป 

กระซิบเบาๆ หา้มคนอื่นไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ 

 บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

สมควรเวลาเดินสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

19.00 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบนิที่  SL 207 

20.50 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

 
 ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง สายการบนิ จ านวน ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก 

13 พ.ย.61 13 พ.ย.61 SL 31 4,999.- 

20 พ.ย.61 20 พ.ย.61 SL 31 4,999.- 

27 พ.ย.61 27 พ.ย.61 SL 31 4,999.- 

4 ธ.ค.61 4 ธ.ค.61 SL 31 4,999.- 

11 ธ.ค.61 11 ธ.ค.61 SL 31 4,999.- 

18 ธ.ค.61 18 ธ.ค.61 SL 31 4,999.- 

25 ธ.ค.61 25 ธ.ค.61 SL 31 4,999.- 
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8 ม.ค.62 8 ม.ค.62 SL 31 4,999.- 

15 ม.ค.62 15 ม.ค.62 SL 31 4,999.- 

22 ม.ค.62 22 ม.ค.62 SL 31 4,999.- 

29 ม.ค.62 29 ม.ค.62 SL 31 4,999.- 

12 ก.พ.62 12 ก.พ.62 SL 31 4,999.- 

26 ก.พ.62 26 ก.พ.62 SL 31 4,999.- 

5 มี.ค.62 5 มี.ค.62 SL 31 4,999.- 

12 มี.ค.62 12 มี.ค.62 SL 31 4,999.- 

19 มี.ค.62 19 มี.ค.62 SL 31 4,999.- 

26 มี.ค.62 26 มี.ค.62 SL 31 4,999.- 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)  

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 
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 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 500 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาต ิและจะมีสทิธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้

ต ัง้แต่วนัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีา

เพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระเต็มจ านวนเน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทาง

โดยอตัโนมตัิ 

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษัท รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจดิศิริ 

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนงัสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่กลบั

ระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำที่ไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 

/0613934433 / 0818171514 / 0936952758  E-Mail:rakyimtour@gmail.com  
2.กรณียกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตั

ฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงินมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วย

กะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯ

ก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดย

ทางบรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 
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6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ

ในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไข

ดงักล่าว 

7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯมสีทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,

การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานท ัง้จากไทย

และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีใน

กรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตใุน

รายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,

เพราะค่าใชจ่้ายทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัิเหตุทีเ่กดิจากความประมาทของ

นกัท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง 

บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมคื่นค่าบริการไมว่่ากรณีใดๆท ัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคืนเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นชื่อได ้

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


