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*ราคาข้างต้น ไม่รวมค่าทิปไกดท์้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 
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วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) - พระหินอ่อน -พระงาทัตยี - พระ

มหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – พระหินอ่อน – ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 2-3 เคาน์เตอรเ์ช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอย

อ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

**หมายเหต*ุ* เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

06.30 น.  บินลัดฟ้าสู่ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD251 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่มี

อาหารบนเคร่ือง) 

07.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 30 นาทีกรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น า

ท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk That gyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงาม

ท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพม่า ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด้วย

ลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ น าท่านชม 

พระหินอ่อน เป็นพระท่ีสลักด้วยหินอ่อนก้อนเดียวท้ังองค์และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพม่า มีหนัก 60 ตัน สูง37ฟุต อยู่ใน ห้อง

กระจกแก้วเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการเสียหายของหินอ่อน พระหินอ่อนสร้างในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมี

การขุดพบหินอ่อนก้อนใหญ่ท่ีสุดท่ียะไข่ จึงได้มีการแกะสลักโดยช่างฝีมือชาวเมืองมัณฑะเลย์ น าท่านชม วัดงาทัตจี ( Nga 

Htat Gyi Pagoda) ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีสวยงามตามแบบฉบับของพม่า ท่ีแกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องโลหะแบบ

กษัตริย์ ด้านหลังองค์พระเป็นไม้แกะสลักลวดลายจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยยะตะนะโบง มีความสูง

ประมาณตึก 5 ชั้น   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…สลัดกุ้งมังกร 

บ่าย จากนั้นน าท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์

คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิของพม่า) เป็นเจดีย์ทองค าท่ีงดงาม ต้ังเด่นเป็นสง่า

อยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และ

บุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่น้ าหนักถึง 1,100 

กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองค าท่ี

ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่

ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับ

ร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอย

มากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจ านวน 8 เส้น 

เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมี

ท้ังผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะท้ังกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย 
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ณ ท่ีแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศท่ีท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคา

ทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ท่ีเรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับให้ประชาชนมาก

ราบไหว้บูชา 

ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อเสริมสร้างบารมี

และสิริมงคล เป็นจุดส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี้ เป็นจุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึง

ได้รับสมญานามว่าผู้ชนะสิบทิศ นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องค์ หากใคร

เกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน เพื่อความสิริมงคลแก่ชีวิต 

 

 

 

 

น าท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้

น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา

ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่

น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุทธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีมี

ลักษณะงดงามยิ่งนัก น าท่านสักการะขอพร นัตโบโบย ีหรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วย

ท่ีเชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ วิธีการสักการะเทพทันใจ น าดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน 

กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะนัตโบโบยี ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให้ท่านน าเงินเงินบาท (แบงค์ 

20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไป

แตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไว้ น าท่านสักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์

เม๊ียะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ท่ีศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตท่ีชาวพม่าเคารพกราบไหว้

กัน โดยท่านสามารถกระซิบท่ีข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน และน าน้ านมไปจ่อไว้ท่ีปาก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม ้และผลไม้ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง  

19.25 น.  บินลัดฟ้าสู ่ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD258 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที 

21.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ประจ าวันเกิด 

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร ์

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 

FT-RGN FD01D                  Page 4 of 9 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ 

พม่า เท่ียวฟิน แดนพุทธภูมิ 1 วัน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย  

ก าหนดการเดินทาง ค่าบริการ ต่อท่าน ไม่มีราคาเด็ก 

22 พ.ค. 62 3,555 

29 พ.ค. 62 2,999 

04 มิ.ย. 62 3,555 

05 มิ.ย. 62 3,555 

06 มิ.ย. 62 3,555 

11 มิ.ย. 62 3,555 

12 มิ.ย. 62 3,555 

13 มิ.ย. 62 3,555 

18 มิ.ย. 62 3,555 

19 มิ.ย. 62 2,999 

20 มิ.ย. 62 3,555 

25 มิ.ย. 62 3,555 

26 มิ.ย. 62 3,555 

27 มิ.ย. 62 3,555 

02 ก.ค. 62 3,555 

03 ก.ค. 62 3,555 

04 ก.ค. 62 3,555 

09 ก.ค. 62 3,555 

10 ก.ค. 62 3,555 

11 ก.ค. 62 3,555 
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18 ก.ค. 62 3,555 

23 ก.ค. 62 3,555 

24 ก.ค. 62 3,555 

25 ก.ค. 62 2,999 

30 ก.ค. 62 3,555 

31 ก.ค. 62 3,555 

01 ส.ค. 62 3,555 

06 ส.ค. 62 3,555 

07 ส.ค. 62 3,555 

08 ส.ค. 62 3,555 

13 ส.ค. 62 3,555 

14 ส.ค. 62 3,555 

15 ส.ค. 62 3,555 

21 ส.ค. 62 3,555 

22 ส.ค. 62 3,555 

27 ส.ค. 62 3,555 

28 ส.ค. 62 2,999 

29 ส.ค. 62 3,555 

03 ก.ย. 62 3,555 

04 ก.ย. 62 3,555 

05 ก.ย. 62 3,555 

10 ก.ย. 62 3,555 

11 ก.ย. 62 3,555 

12 ก.ย. 62 3,555 
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อัตราค่าข้างต้นนี้รวม 

 ต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบิน 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 

 ค่ารถรับ-ส่งสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี

อุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  

 
อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มข้ึน 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดท าเอง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่ง

พิเศษนอกรายการ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้

ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าปรับ ส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว้ 20 กก. 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ช าระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 

17 ก.ย. 62 3,555 

18 ก.ย. 62 2,999 

19 ก.ย. 62 3,555 

24 ก.ย. 62 3,555 

25 ก.ย. 62 3,555 

26 ก.ย. 62 3,555 
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 กรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่านเรียกเก็บค่าทิปเพิ่ม 500 บาท จาก 1,500 เป็น 2,000 บาท ต่อ 1 ท่าน 

 ในกรณีทีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านแต่ไม่ถึง 30 ท่านเก็บค่าทิปเพิ่ม ท่านละ 300 บาท  เป็น 1,800 บาท ต่อ 1 ท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป) 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายช่ือและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองท่ีนั่ง พร้อมช าระมัดจ าค่าทัวร์

เต็มจ านวน 

2.เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงการ

ให้บริการท่ีได้ระบุไวใ้นเอกสารฉบับนี้ท้ังหมดนี้แล้ว 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมช่ัน  

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

2. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ 

เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจ ากัดด้าน

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก

เป็นส าคัญ 

3.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 

4.อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ

ในกรณีที่มีการข้ึนราคาค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา

แลกเปลี่ยนได้ปรับข้ึนในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

6.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ 

7.ค่าบริการท่ีท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดท่ีท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
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8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัท

ขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ

ค่าบริการนั้นๆ 

9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

10.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ ต้องมีจ านวนผู้เดินทางข้ันต่ า 20 ท่านรวมในคณะตามท่ีก าหนดไว้เท่านั้น หากมีจ านวนผู้

เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง และราคาได้ 

11.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป

ค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย 

และ อื่น ๆ ท่ีเข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระท า

ดังกล่าวทั้งสิ้น 

12.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินท้ังหมด 

13.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วย

ตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ 

14.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ

ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 

15.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัท

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 

16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ

นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือ

ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

18.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

19.กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกต๋ัว

ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
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22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 


