
 

  



 

 

 

 
กําหนดการ กรุงเทพฯ –ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตย–ีเทพทันใจ–เทพกระซิบ–   

ตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ            (-/กลางวัน/-) 

04.00น. พร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ประตู 6 
Nok Air (DD) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเที่ยวบิน DD4230 
07.15น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
จากนั้น นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคาํคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพัน

ห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่แห่ง
นี้มีลานอธิษฐาน ซ่ึงเป็นจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจาก
องค์เจดีย์ชเวดากองณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลได้ นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวัน
เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์
น้ีไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้ าหนกัยีสิ่บสามตนั
ภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้จ  านวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐับริขารของพระพทุธเจา้องคก่์อน
ทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่น
ยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆ
งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมา 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น
ภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิมไดจึ้งถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงั
ศกัด์ิสิทธ์ิใหต้ีระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉตัรโดยจุด
ชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสีเหลือง,สีน ้ าเงิน,สีสม้,สีแดงเป็นตน้ 

**ร่วมทําพธิีนําสวดมนต์เสริมบารมี ขอพรแก้ปีชง โดยอาจารย์และผู้ที่มีประสบการณ์ในประเทศพม่า ** 

คาํไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
    วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกตุตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ  
   ปฐมังกกสัุนธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
   ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ  
   อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา  

  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสําเร็จ ***  
 
 
 
 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร** 
จากนั้น   พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพทุธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเป็น

พระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
จากนั้น  สกัการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี  หลวงพอ่ที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัที่

แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กั
แกะสลกัทั้งหมด และสลกัเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง 

จากนั้น น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปป้ันเทพ
ทันใจ(นัตโบโบยี)เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตามความปรา รถนา ให้เอาดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือ
ผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าดก็ได้ (แต่แนะนําให้เอา
เงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บ
รักษาไว้จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพือ่สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ “อะ
มาดอว์เมี๊ยะ ”ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพทุธ
ศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเม่ือส้ินชีวติไปกลายเป็นนตั
ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้การขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ 
ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพ
กระซิบ บูชาด้วยนํ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตลาดสก๊อต เป็นแหล่งศูนยร์วมของฝากทุกชนิด ตั้งแต่อาหาร



 

 

 

นานาชาติ เส้ือผา้ ของที่ระลึกต่างๆ เคร่ืองเงิน, อญัมณี, ไมแ้กะสลกั, เคร่ืองลงรักปิดทองต่างๆ , ถว้ยชามจีนโบราณ , 
ผา้ไหมลายต่างๆ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีสินคา้วางขายแทบทุกชนิด 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

21.10 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD4239 
22.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 ........................................................................................................ 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง สายการบิน จาํนวน ราคาต่อท่าน/ไม่มรีาคาเดก็ 

06 ม.ิย. 62 06มิ.ย. 62 DD 30+1 4,499 

13 ม.ิย. 62 13 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,499 

20 ม.ิย. 62 20 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,499 

27 ม.ิย. 62 27มิ.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 

26 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62 DD 30+1 4,499 
 

อตัราค่าบริการรวม 
ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธ์ิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 

 

 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทวัร์: 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเต็มจํานวนเน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ  มิฉะน้ันถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

กรณยีกเลกิ 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและ เมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธ์ิพํานักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ต้ังแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีก
ท่านละ 1,000 บาท ** 



 

 

 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออก
ต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 

 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่านํ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัว
ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง**  


