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กาํหนดการ กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดย์ีชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตย–ีเทพทันใจ–เทพกระซิบ–   

ตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ               (-/กลางวัน/-) 

04.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ประตู 6 

Nok Air (DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน DD4230 

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ่นที่เมยีนมาร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 

จากนั้น นมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคาํคู่บ้านคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่า

สองพนัห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมอืงดากอง หรือตะเกงิ ช่ือเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดใน

พม่าสถานที่แห่งนีม้ลีานอธิษฐาน ซ่ึงเป็นจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทยีน 

ไปไหว้ เพือ่ขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลได้ นอกจากนี้

รอบองค์เจดีย์ยงัมพีระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทั้งแปดทิศ หากใครเกดิวนัไหนกใ็ห้ไปสรงนํา้พระประจาํวนั

เกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ลายรัชกาลองค์เจดีย ์

ห่อหุ้มดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้ าหนักยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

จ  านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐับริขารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับดว้ยเพชร

พลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงาม

ของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรม

ทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมา 
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ทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่

ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่า

เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิใหตี้ระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับน

ยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสีเหลือง,สีน ้ าเงิน,สีสม้,สีแดงเป็นตน้ 

**ร่วมทําพธีินําสวดมนต์เสริมบารมี ขอพรแก้ปีชง โดยอาจารย์และผู้ท่ีมีประสบการณ์ในประเทศ
พม่า ** 

คาํไหว้พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 
    วนัทามอิุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลมัเมสัตตงัสะรัตนะ 
   ปฐมงักกุสันธังสุวรรณะตนัตงัธาตุโยธัสสะตทุิตยิงัโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
   ธัสสะตติตยิงักสัสปังพุทธจวีะรังธาตุโยธัสสะตจิตุกงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตุโยธัสสะต ิ
   อหังวนัทามตุิระโตอหงัวนัทามธิาตุโยอหงัวนัทามสัิพพะทาอหังวนัทามสิิระสา 

  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสําเร็จ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัเกดิ อาทิตย์ จนัทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 
สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมงีา ช้างไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมงักร** 

จากนั้น   พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ีหรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุต
ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น  สกัการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจ ีหลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ี

แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไม้
สกัแกะสลกัทั้งหมด และสลกัเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง 

จากนั้น น าท่านขอพร นัตโบโบยหีรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยวธิีการสักการะรูปป้ัน

เทพทันใจ(นัตโบโบย)ีเพือ่ขอส่ิงใดแล้วสมตามความปรารถนา ให้เอาดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน 

กล้วยหรือผลไม้อืน่ๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนั้นกใ็ห้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าดก็ได้ 

(แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก2ใบ ไหว้ขอพรแล้ว

ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็รักษาไว้จากนั้นกเ็อาหน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตาม

ความปรารถนาที่ขอไว้ 
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น าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะเทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านาน

กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิด

ศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล 

ไม่ยอมกินเ น้ือสัตว์จนเ ม่ือ ส้ินชีวิตไป

กลายเป็นนตัชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมา

นานแล้วการขอพรเทพกระซิบต้องไป

กระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่า

นิยมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมากเช่นกนัการ

บูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ้านม ข้าวตอก 

ดอกไม้ และผลไม้ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตลาดสก๊อต เป็นแหล่งศนูยร์วมของฝากทุกชนิด ตั้งแต่อาหารนานาชาติ เส้ือผา้ ของท่ีระลึก

ต่างๆ เคร่ืองเงิน, อญัมณี, ไมแ้กะสลกั, เคร่ืองลงรักปิดทองต่างๆ, ถว้ยชามจีนโบราณ, ผา้ไหมลายต่างๆ เป็น

ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด มีสินคา้วางขายแทบทุกชนิด 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตมิงิกาลาดง 

21.10 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD4239 

22.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง สายการบิน จาํนวน ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก 

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 
ตัว๋เคร่ืองบนิช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเทีย่วตามรายการ 
ประกนัอุบัตเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัตเิหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจาํตวัของผู้เดินทาง 

ภาษีนํา้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิ์เกบ็เพิม่หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่านํา้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 
ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มนิิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัตภัิยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศ) 
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 
 
 
 

 
 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาต ิและจะมสิีทธิ์พาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมผีลบังคบัใช้ตั้งแต่

วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซ่ีาปกตอิกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีก

ท่านละ 1,000 บาท ** 
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เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระเต็มจาํนวนเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ มิฉะนัน้ถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณี
วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ
ทัง้สิน้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงนิมัดจาํทัง้หมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

กรณีเจบ็ป่วย 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํ
การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิก
หรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทุกกรณี 

เงือ่นไขอื่นๆ  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจาํนวนท่ีบริษัทฯกาํหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
ฯและผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจาํนวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์
ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้
ก่อนทาํการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้เงนิ)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
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รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านัน้ (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่
รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได้) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, 
การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิด
เหตุสุดวสัิย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่ง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสัิย 
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุ
ท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ี
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่านํา้มันหรือค่าเงิน
แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจาํกับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถงึเท่ียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถงึจะยังไม่หมดอายกุ็ตาม 
อาจทาํให้ท่านโดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีทาํให้ใบหน้า
เปล่ียนไป ดังนัน้ ท่านต้องทาํพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทัวร์  
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 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถงึรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆทัง้สิน้ 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

              

                                                     


