
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ก ำหนดกำร กรุงเทพฯ–ย่ำงกุง้–พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง–พระนอนตำหวำน–วัดหงำทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ     
         (-/กลำงวัน/-) 

04.00น. พร้อมกันทีส่นำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ขำออก ชั้น 3 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไลอ้อนแอร์  ประตู 6 
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.45น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน SL 200  
07.35 น. เดินทางถึง สนำมบินมิงกำลำดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(เวลำท้องถิ่นที่เมียนมำร์ ช้ำกว่ำประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 
จากนั้น นมัสกำรพระมหำเจดีย์ชเวดำกอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองค ำคู่บ้ำนคู่เมืองประเทศพม่ำอำยุกว่ำสอง

พันห้ำร้อยกว่ำปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดำกอง หรือตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่ำงกุ้ง มหำเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่ำ
สถำนที่แห่งนี้มีลำนอธิษฐำน ซึ่งเป็นจุดที่บุเรงนองมำขอพรก่อนออกรบท่ำนสำมำรถน ำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ 
เพื่อขอพรจำกองค์เจดีย์ชเวดำกองณ ลำนอธิษฐำนเพื่อเสริมสร้ำงบำรมีและสิริมงคลได้ นอกจำกนี้รอบองค์เจดีย์
ยังมีพระประจ ำวันเกิดประดิษฐำนทั้งแปดทิศ หำกใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ ำพระประจ ำวันเกิดตน จะเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค าทั้งหมด
น้ าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเครื่องอัฐบริขารของ
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาด
ใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท
ซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลัง
ความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่
ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆัง



 

 

ศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่
ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปเช่นสีเหลือง,สีน้ าเงิน,สีส้ม,สีแดงเป็นต้น 

**ร่วมท ำพิธีน ำสวดมนต์เสริมบำรมี ขอพรแก้ปีชง โดยอำจำรย์และผู้ท่ีมีประสบกำรณ์ในประเทศพม่ำ ** 

ค ำไหว้พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง 
    วันทำมิอุตตมะชมพูวระฐำเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ 
   ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธำตุโยธัสสะติทุติยังโกนำคะมะนังธัมมะกำระนังธำตุโย 
   ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจีวะรังธำตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศำธำตุโยธัสสะติ 
   อหังวันทำมิตุระโตอหังวันทำมิธำตุโยอหังวันทำมิสัพพะทำอหังวันทำมิสิระสำ 

  *** อธิษฐำนพร้อมด้วยใบไม้ท่ีแปลว่ำชัยชนะและควำมส ำเร็จ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร**เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร** 

วันเกิด อำทิตย์ จันทร์ อังคำร พุธ พุธกลำงคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสำร์ 
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้ำงมีงำ ช้ำงไม่มีงำ หนูหำงยำว หนูหำงสั้น พญำนำค 



 

 

จากนั้น   พระพุทธไสยำสน์เจำทัตยี หรือ พระนอนตำหวำนนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็น
พระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น  สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงำทัตจี 

หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบ
กษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบ
ด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลัก
เป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง 

จากนั้น น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพ
เจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีกำร
สักกำระรูปปั้นเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใด
แล้วสมตำมควำมปรำรถนำ ให้เอำดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพำะมะพร้ำวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อ่ืนๆมำสักกำระ นัตโบโบ
ยี จะชอบมำก จำกนั้นก็ให้เอำเงินจะเป็นดอลล่ำ บำทหรือจ๊ำดก็ได้ (แต่แนะน ำให้เอำเงินบำทดีกว่ำเพรำะเรำเป็น
คนไทย)แล้วเอำไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมำ 1ใบ เอำมำเก็บรักษำไว้จำกนั้นก็เอำ
หน้ำผำกไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่ำนก็จะสมตำมควำมปรำรถนำที่ขอไว้ 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพ่ือสักการะ
เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมำดอว์เม๊ียะ”ตาม
ต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิด
ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอม
กินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตชาวพม่า
เคารพกราบไหว้กันมานานแล้วกำรขอพรเทพ
กระซิบต้องไปกระซิบเบำๆ ห้ำมคนอ่ืนได้ยิน ชำว
พม่ำนิยมขอพรจำกเทพองค์นี้กันมำกเช่นกันกำร
บูชำเทพกระซิบ บูชำด้วยน้ ำนม ข้ำวตอก ดอกไม้ 
และผลไม้ 
สมควรเวลาเดินสู่ สนำมบินนำนำชำติมิงกำลำดง 

19.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่  SL 207 
20.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 ........................................................................................................ 
 
 
 
 
 



 

 

อัตรำค่ำบริกำรและเงื่อนไขรำยกำรท่องเที่ยว 

เริ่มเดินทำง กลับจำกเดินทำง สำยกำรบิน จ ำนวน รำคำต่อท่ำน/ไม่มีรำคำเด็ก 

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.- 

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.- 

 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 

ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนำจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่ำเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
อำหำรตำมรำยกำรระบุ(สงวนสิทธิ์ในกำรสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์)  
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมรำยกำรระบุ 
ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่ำรถโค้ชรับ-ส่งสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรระบุ 
ค่ำไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ำทัวร์น ำเที่ยวตำมรำยกำร 



 

 

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บำท (เป็นไปเงื่อนไขตำมกรมธรรม์)  
ภำษีน้ ำมันและภำษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหำกสำยกำรบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง) 
 

อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 
ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมส ำหรับผู้ถือพำสปอร์ตต่ำงชำติ 
ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่ำน 
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ อำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสำร, อินเทอร์เน็ต, มินิบำร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติภัยทำงธรรมชำติ, กำรประท้วง, กำรจลำจล ,กำรนัดหยุดงำน, กำร

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้ำเมือง จำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งท่ีเมืองไทย และต่ำงประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทฯ 

ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 500 บำท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ำน(บังคับตำมระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ตำมสินน้ ำใจของทุกท่ำนค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่งและกำรยกเลิกทัวร์ 
กำรจองทัวร์ : 

• กรุณำจองทัวร์ล่วงหน้ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช ำระเต็มจ ำนวนเนื่องจำกเป็นรำคำพิเศษ มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำงโดยอัตโนมัติ 

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ำมัดจ ำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกำล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินมัดจ ำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

• ยกเลิกกำรเดินทำง 15-30 วัน ก่อนกำรเดินทำง หักค่ำทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ ำทั้งหมด 

• ยกเลิกภำยใน 14 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป่วย 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธ์ิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีก
ท่านละ 1,000 บาท ** 



 

 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำรเลื่อนกำร
เดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถยกเลิกหรือเลื่อนกำรเดินทำงได้ตำมควำม
เป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ำเพียง 7 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอ่ืนๆ  

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม
จ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว้(15 ท่ำนขึ้นไป)เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทฯและผู้เดินทำงอ่ืนที่เดินทำงในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 

• คณะผู้เดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึ้นไปจึงออกเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำนไม่มีหัวหน้ำทัวร์ไทยร่วมเดินทำง
ไปด้วยโดยทำงบริษทัจะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 7 วันก่อนกำรเดินทำง 

• กรณีที่ท่ำนต้องออกตั๋วภำยใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน ,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครั้งก่อนท ำกำร
ออกตั๋ว เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้ำท่ำนออกตั๋วภำยในโดยไม่แจ้งให้ทรำบและหำกไฟล์ทบินมีกำรปรับเปลี่ยนเวลำบินเพรำะถือ
ว่ำท่ำนยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ำว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร(เล่มน้ ำเงิน)เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ำ–ออก
ประเทศใดๆก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
รำยละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน รำคำ และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำง

เป็นส ำคัญ 
➢ หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยว

เท่ำนั้น (หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหำกอำยุเหลือไม่ถึงและไม่สำมำรถ
เดินทำงได้) 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน, สำยกำรบินยกเลิกบิน, กำรประท้วง, กำร
นัดหยุดงำน,กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
กรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทำงธรรมชำติ (ซึ่ง
ลูกค้ำจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 



 

 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หำกผู้เดินทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจ ำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจำก
อุบัติเหตุในรำยกำรท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้ำจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯ ไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงม้ือ, เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษัทฯ ได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด ก่อน
เดินทำงเรียบร้อยแล้วเป็นกำรช ำระเหมำขำด 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำกควำม
ประมำทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋ำเกิดสูญหำยหรือช ำรุดจำกสำยกำรบิน 

➢ กรณีที่กำรตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำร
เดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วรำคำพิเศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สำมำรถ
เปลี่ยนชื่อได้หำกมีกำรปรับรำคำบัตรโดยสำรสูงขึ้น ตำมอัตรำค่ำน้ ำมันหรือค่ำเงินแลกเปลี่ยน ทำงบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับ
รำคำตั๋วดังกล่ำว 

➢ เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้ำงต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมด 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้แล้วจึงมัดจ ำเพื่อประโยชน์ของท่ำนเอง** 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


