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กําหนดการ กรุ งเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ–
ตลาดสก๊อต –กรุ งเทพฯ
04.00 น.

(-/กลางวัน/-)

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบินนกแอร์ ประตู 6
Nok Air (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน DD4230

07.15 น.

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถิ่นที่เมียนมาร์ ช้ ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

จากนั้น

นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคําคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่ าอายุกว่ า
สองพันห้ าร้ อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่ งเมืองดากอง หรือตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่ างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ ที่สุดใน
พม่าสถานที่แห่ งนีม้ ลี านอธิษฐาน ซึ่งเป็ นจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่ านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน
ไปไหว้ เพือ่ ขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้ างบารมีและสิ ริ มงคลได้ นอกจากนี้
รอบองค์เจดีย์ยงั มีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงนํา้ พระประจําวัน
เกิดตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ ชีวิต พระเจดียน์ ้ ี ได้รับการบูรณะและต่ อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลายรั ชกาลองค์เจดี ย ์
ห่ อหุ ้มด้วยแผ่นทองคาทั้งหมดน้ าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
จานวนแปดเส้นและเครื่ องอัฐบริ ขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชร
พลอยและอัญมณี ต่างๆจานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยูบ่ นยอดบริ เวณเจดียจ์ ะได้ชมความงาม
ของวิหารสี่ทิศซึ่งทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชั้นๆงานศิลปะและสถาปั ตยกรรม
ทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตานานและภูมิหลังความเป็ นมา
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ทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุง้ เสี ยก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ ก็ไม่
ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ ึนมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่ึงชาวพม่าถือว่า
เป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั่ ต้องการชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบน
ยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปเช่นสีเหลือง,สีน้ าเงิน,สีสม้ ,สีแดงเป็ นต้น

**ร่ วมทําพิธีนําสวดมนต์ เสริมบารมี ขอพรแก้ ปีชง โดยอาจารย์ และผู้ที่มีประสบการณ์ ในประเทศ
พม่ า **
วันเกิด
สัตว์สัญลักษณ์

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
ช้ างมีงา ช้ างไม่มงี า หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค
คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสันธังสุ วรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุตยิ งั โกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยงั กัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงั โคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา
*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสําเร็จ ***
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิ ศษ เป็ ดปักกิง่ +สลัดกุ้งมังกร**

จากนั้น

พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรู ปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุต
ซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

จากนั้น

สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ที่
แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่ องแบบกษัตริ ย ์ เครื่ องทรงเป็ นโลหะ ส่ วนเครื่ องประกอบด้านหลังจะเป็ นไม้
สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็ นลวดลายต่างๆจาลองแบบมาจากพระพุทธรู ปทรงเครื่ องสมัยยะตะนะโบง
นาท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปั้ น

จากนั้น

เทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพือ่ ขอสิ่งใดแล้วสมตามความปรารถนา ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่ อน
กล้วยหรือผลไม้อนื่ ๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้ เอาเงินจะเป็ นดอลล่ า บาทหรือจ๊ าดก็ได้
(แต่แนะนําให้ เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้วเอาไปใส่ มือของนัตโบโบยีสัก 2ใบ ไหว้ ขอพรแล้ ว
ดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั้นก็เอาหน้ าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่ นี้ท่านก็จะสมตาม
ความปรารถนาที่ขอไว้
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นาท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่ งของถนนเพื่อสักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์ เมี๊ยะ”ตามตานาน
กล่าวว่า นางเป็ นธิ ด าของพญานาค ที่ เกิ ด
ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล
ไม่ ย อมกิ น เนื้ อสั ต ว์ จ นเมื่ อ สิ้ นชี วิ ต ไป
กลายเป็ นนัตชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มา
นานแล้ว การขอพรเทพกระซิ บ ต้ อ งไป
กระซิ บ เบาๆ ห้ า มคนอื่น ได้ ยิน ชาวพม่ า
นิยมขอพรจากเทพองค์นีก้ นั มากเช่ นกันการ
บูชาเทพกระซิบ บูชาด้ วยนํ้านม ข้ าวตอก
ดอกไม้ และผลไม้
จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ ตลาดสก๊ อต เป็ นแหล่งศูนย์รวมของฝากทุกชนิด ตั้งแต่อาหารนานาชาติ เสื้อผ้า ของที่ระลึก
ต่างๆ เครื่ องเงิน, อัญมณี , ไม้แกะสลัก, เครื่ องลงรักปิ ดทองต่างๆ, ถ้วยชามจีนโบราณ, ผ้าไหมลายต่างๆ เป็ น
ตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีสินค้าวางขายแทบทุกชนิด
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมงิ กาลาดง

21.10 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4239

22.55 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

........................................................................................................
อัตราค่ าบริการและเงือ่ นไขรายการท่ องเทีย่ ว
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง สายการบิน จํานวน

ราคาต่อท่ าน/ไม่ มีราคาเด็ก

02 พ.ค. 62

02 พ.ค. 62

DD

30+1

4,999

09 พ.ค. 62

09 พ.ค. 62

DD

30+1

4,999

16 พ.ค. 62

16 พ.ค. 62

DD

30+1

4,999

23 พ.ค. 62

23 พ.ค. 62

DD

30+1

3,999
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30 พ.ค. 62

30 พ.ค. 62

DD

30+1

3,999

06 มิ.ย. 62

06 มิ.ย. 62

DD

30+1

4,499

13 มิ.ย. 62

13 มิ.ย. 62

DD

30+1

4,499

20 มิ.ย. 62

20 มิ.ย. 62

DD

30+1

4,499

27 มิ.ย. 62

27 มิ.ย. 62

DD

30+1

4,499

04 ก.ค. 62

04 ก.ค. 62

DD

30+1

4,499

11 ก.ค. 62

11 ก.ค. 62

DD

30+1

4,499

25 ก.ค. 62

25 ก.ค. 62

DD

30+1

4,499

01 ส.ค. 62

01 ส.ค. 62

DD

30+1

4,499

08 ส.ค. 62

08 ส.ค. 62

DD

30+1

4,499

15 ส.ค. 62

15 ส.ค. 62

DD

30+1

4,499

22 ส.ค. 62

22 ส.ค. 62

DD

30+1

4,499

29 ส.ค. 62

29 ส.ค. 62

DD

30+1

4,499

05 ก.ย. 62

05 ก.ย. 62

DD

30+1

4,499

12 ก.ย. 62

12 ก.ย. 62

DD

30+1

4,499

19 ก.ย. 62

19 ก.ย. 62

DD

30+1

4,499
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26 ก.ย. 62

26 ก.ย. 62

DD

30+1

4,499

อัตราค่าบริการรวม
ตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ นําเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัตเิ หตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัตเิ หตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่ค้มุ ครองถึงการสู ญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่ค้มุ ครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง
ภาษีนาํ้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิทธิ์เก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
ค่าระวางนํา้ หนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่านํา้ หนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่ าน
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน, อุบัตภิ ัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศ)
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนํา้ ใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ล งนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่ านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิ์พาํ นักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้องกลับมายืน่ วีซ่าปกติอกี ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิ่มอีก
ท่ านละ 1,000 บาท **
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เงื่อนไขการสํ ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชําระเต็มจํานวนเนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ มิฉะนัน้ ถือ
ว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก
 ยกเลิก การเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯจะคืนเงินค่ ามั ด จําให้ ทัง้ หมด ยกเว้ นในกรณี
วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ
ทัง้ สิน้
 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทัง้ หมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ทัง้ หมดไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

กรณีเจ็บป่ วย
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเลื่อนการเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ทัง้ นีท้ ่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิก
หรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง
ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงือ่ นไขอื่นๆ
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บ ค่ า ใช้ จ่า ยทัง้ หมดกรณี ท่า นยกเลิก การเดิ นทางและมี ผลทํา ให้ คณะ
เดินทางไม่ ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่ อทางบริษัท
ฯและผู้เ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดี ยวกัน บริ ษัทต้ องนําไปชํา ระค่ าเสียหายต่ างๆที่เ กิด จากการ
ยกเลิกของท่ าน
คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ ีมีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 10 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์
ไทยร่ วมเดินทางไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 7 วันก่ อนการเดินทาง
กรณีท่ ที ่ านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั ง้
ก่ อนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ าทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและ
หากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
กรณีใช้ หนังสือเดินทางราชการ(เล่ มนํา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธใน
การเข้ า–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
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รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีท่ เี กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เที่ ย วบิน ราคา และรายการท่ อ งเที่ย ว สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํา นึ ง ถึง
ผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 หนั งสือเดินทางต้ องมี อายุ ก ารใช้ งานเหลื อไม่ น้อยกว่ า 6 เดื อน และบริ ษัทฯ รั บ เฉพาะผู้มีจุด ประสงค์
เดินทางเพื่ อท่ องเที่ย วเท่ า นัน้ (หนังสือเดินทางต้ องมีอายุ เ หลื อใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดื อน บริ ษัทฯ ไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถงึ และไม่ สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิ น, สายการบินยกเลิกบิน,
การประท้ ว ง, การนั ด หยุด งาน,การก่ อจลาจล หรื อ กรณี ท่า นถู ก ปฏิ เ สธการเข้ า หรื อ ออกเมื องจาก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีท่ ีเกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่ง
ไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีท่ เี กิดเหตุสุดวิสัย
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ ทานอาหารบางมื อ้ , เพราะค่ า ใช้ จ่า ยทุก อย่ า งทางบริ ษัทฯ ได้ ชํา ระค่ า ใช้ จ่า ยให้ ตั วแทน
ต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากความประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ กี ระเป๋าเกิด สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 กรณีท่ กี ารตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
 ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ ีท่านไม่ เ ดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงิน
และไม่ ส ามารถเปลี่ ย นชื่อได้ หากมี ก ารปรั บ ราคาบัต รโดยสารสู งขึน้ ตามอัต ราค่ า นํา้ มั นหรื อค่ า เงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่ าว
 เมื่ อท่ านตกลงชํา ระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกั บทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทัง้ หมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่ างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่ าทัวร์
ทัง้ หมด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปั จจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุก็ตาม
อาจทําให้ ท่านโดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาํ ให้ ใบหน้ า
เปลี่ยนไป ดังนัน้ ท่ านต้ องทําพาสปอร์ ตเล่ มใหม่ ก่อนทําการจองทัวร์
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 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่ อนการจอง
ทัวร์ ว่าท่ านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
 กรณี “หญิงตัง้ ครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ ท่ ชี ัดเจน สิ่งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบ
ใดๆทัง้ สิน้

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**



