
 

 

 
*ราคาข�างต�น ไมรวมคาทิปไกด�ท�องถ่ิน,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร� 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินกอนเดินทาง) 

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย�างกุ�ง-พระพุทธไสยาสน�เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-เจดีย�มหาวิชยะ-พระมหา
เจดีย�ชเวดากอง-เจดีย�โบตะทาวน�(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-พระงาทัตยี-ตลาดโบโจ)ก-พระหินอ�อน-ย�างกุ�ง-
กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพร�อมกันท่ี ท�าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 3 เคาน�เตอร�เช็คอินสายการบิน Nok Air โดยมี
เจ�าหน�าท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให�กับท(าน 



 

 

**หมายเหตุ** เคาน�เตอร�เช็คอินจะป*ดบริการก(อนเวลาเครื่องออกอย(างน�อย 60 นาที และผู�โดยสารพร�อม ณ 
ประตูข้ึนเครื่องก(อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

06.30 น.  บินลัดฟ3าสู( ย�างกุ�ง ประเทศพม�า โดยสายการบิน Nok Air เท่ียวบินท่ี DD4230 ใช�เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
(ไม(มีอาหารบนเครื่อง) 

07.15 น.  เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย�างกุ�ง ประเทศพม�า (เวลาท�องถ่ินช�ากว�าไทย 30 นาที
กรุณาปรับนาฬิกาของท�านเปBนเวลาท�องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ(านข้ันตอนการตรวจคนเข�าเมือง
และรับสัมภาระเรียบร�อยแล�ว นําท(านชม พระพุทธไสยาสน�เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอน
ตาหวาน ซ่ึงเป9นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพม(า ท่ีบริเวณพระบาทมีภาพวาด
รูปสรรพสิ่ง อันล�วนเป9นม่ิงมงคลสูงสุด ประกอบด�วยลายลักษณธรรมจักรข�างละองค�ในบริเวณใจกลางฝ?าพระบาท 
และล�อมด�วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ จากนั้นนําท(านชม เจดีย�มหาวิชยะ (Maharvizaya Zadi 
Pagoda) อยู(ติดกับเจดีย�ชเวดากองทางทิศใต� เจดีย�มหาวิชยเจดีย�ถูกสร�างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2523 มีความเชื่อของ
ชาวเมืองว(า มีพระเกศาธาตุอีกสองเส�น ภายในเจดีย�มีห�องโถงท่ีใหญ(มาก เพดานเป9นท�องฟ3า ผนังรอบๆเป9นภาพต�น
โพธิ์ มีภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ�า ท(านจะได�พบกับภาพเขียนเล(าเรื่องต(างๆของพม(า และยังมี เจดีย�จําลองท่ี
สําคัญของพม(ารวบรวมไว�ให�ชม จึงทําให�ท่ีมหาเจดีย�แห(งนี้เป9นท่ีนับถือของชาวเมือง และนักเท่ียวมาสักการะกราบ
ไหว�บูชากันอย(างเนืองแน(น จากนั้นนําท(านชม 
พระมหาเจดีย�ชเวดากอง (Shwedagon 
Pagoda) พระมหาเจดีย�คู(บ�านคู(เมืองพม(า (1 
ใน 5 สิ่งศักด์ิสิทธิ์ของพม(า) เป9นเจดีย�ทองคําท่ี
งดงาม ต้ังเด(นเป9นสง(าอยู(กลางเมืองย(างกุ�ง มี
ความสูง 109 เมตร ประดับด�วยเพชร 544 
เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด 
มหาเจดีย�ชเวดากองมีทองคําโอบหุ� มอยู(
น้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช(างชาวพม(า จะใช�ทองคําแท�ตีเป9นแผ(นป*ดองค�เจดีย�ไว�รอบ ว(ากันว(าทองคําท่ีใช�ใน
การก(อสร�างและซ(อมแซมพระมหาเจดีย�แห(งนี้มากมายมหาศาลกว(าทองคําท่ีเก็บอยู(ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก 
รอบๆฐานพระมหาเจดีย�รายล�อมด�วยเจดีย�องค�เล็กๆ นับร�อยองค� มีซุ�มประตูสี่ด�าน ยอดฉัตรองค�พระมหาเจดีย�
ประกอบด�วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค�พระมหาเจดีย�ได�บรรจุเส�นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ�าจํานวน 8 
เส�น เป9นพระธาตุประจําปOเกิดปOมะเมีย และยังเป9น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม(า ซ่ึงมีท้ังผู�คนชาวพม(า และ
ชาวต(างชาติพากันสักการะท้ังกลางวันและกลางคืนอย(างไม(ขาดสาย ณ ท่ีแห(งนี้มีสถาปPตยกรรมท่ีสวยงามอย(างน(า
อัศจรรย� ไม(ว(าจะเป9นความงามของวิหารทิศท่ีทําเป9นศาลาโถงครอบด�วยหลังคาทรงปราสาทซ�อนเป9นชั้นๆ ท่ีเรียกว(า 
พยาธาตุ รายรอบองค�พระเจดีย� ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให�ประชาชนมากราบไหว�บูชา 
ท�านสามารถนําดอกไม�ธูปเทียน ไปไหว� เพ่ือขอพรจากองค�พระมหาเจดีย�ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพ่ือ
เสริมสร�างบารมีและสิริมงคล เปBนจุดสําคัญของพระมหาเจดีย�ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห�งนี้ เปBนจุดท่ีบุเรง
นองมาขอพรก�อนออกรบ จึงได�รับสมญานามว�าผู�ชนะสิบทิศ นอกจากนี้รอบองค�เจดีย�ยังมีพระประจําวันเกิด



 

 

ประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องค� หากใครเกิดวันไหนก็ให�ไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน เพ่ือความสิริมงคลแก�
ชีวิต 

 
 
 
 
เท่ียง 

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…เปBดปcกก่ิง และสลัดกุ�งมังกร 
บ�าย นําท(านชม เจดีย�โบตาทาวน� (Botataung Pagoda) สร�างโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ�

อินเดีย 8 รูป ได�นํามาเม่ือ 2,000 ปOก(อน ในปO 2486 เจดีย�แห(งนี้ถูกระเบิดของฝ?ายสัมพันธมิตรเข�ากลางองค�จึงพบ
โกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค�และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700 องค� และจารึก
ดินเผาภาษาบาลี นอกจากนี้ยังมีสิ่งท่ีน(าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย� คือ พระพุทธรูป
ทองคํา ประดิษฐานในวิหารด�านขวามือ เป9นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีมีลักษณะงดงามยิ่ง
นัก นําท(านสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพม(ารวมถึงชาวไทยนิยมไป
กราบไหว�บูชา ด�วยท่ีเชื่อว(าเม่ืออธิษฐานสิ่งใดแล�วจะสมปรารถนาทันใจ วิธีการสักการะเทพ
ทันใจ นําดอกไม� ผลไม� โดยเฉพาะมะพร�าวอ(อน กล�วย หรือผลไม�อ่ืนๆมาสักการะนัตโบโบยี 
ซ่ึงท(านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให�ท(านนําเงินเงินบาท (แบงค� 20, 50, 
100 บาท) ไปใส(มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว�ขอพรแล�วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว� 
จากนั้นก็เอาหน�าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค(นี้ท(านก็จะสมตามความปรารถนาท่ี
ขอไว� นําท(านสักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว�เม๊ียะ ตามตํานานเล(าว(า เป9นธิดาของพญานาค ท่ีศรัทธาใน
พุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเป9นนัตท่ีชาวพม(าเคารพกราบไหว�กัน โดยท(านสามารถกระซิบท่ีข�างหูเบาๆ ห�ามให�
คนอ่ืนได�ยิน และนําน้ํานมไปจ(อไว�ท่ีปาก บูชาด�วยข�าวตอก ดอกไม� และผลไม� นําท(านชม วัดงาทัตจี ( Nga Htat 
Gyi Pagoda) ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีสวยงามตามแบบฉบับของพม(า ท่ีแกะสลักจากหินอ(อนทรงเครื่องโลหะ
แบบกษัตริย� ด�านหลังองค�พระเป9นไม�แกะสลักลวดลายจําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยยะตะนะโบง 
มีความสูงประมาณตึก 5 ชั้น จากนั้นนําท(านเลือกซ้ือสินค�าพ้ืนเมืองท่ี ตลาดโบโจ)ก อองซาน (BogyokeAung 
San) หรือ ตลาดสก)อต(Scot Market) ซ่ึงสร�างเม่ือครั้งพม(ายังคงเป9นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให�ท(านได�
เลือกชมและเลือกซ้ือสินค�าท่ีระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เช(น ไม�แกะสลัก พระพุทธรูปไม�หอมแกะสลัก แป3ง
ทานาคา ผ�าปPกพ้ืนเมือง เครื่องเงิน ไข(มุก และหยกพม(า (ตลาดสกRอตป*ดทุกวันจันทร�) นําท(านชม พระหินอ�อน เป9น
พระท่ีสลักด�วยหินอ(อนก�อนเดียวท้ังองค�และมีขนาดใหญ(ท่ีสุดในพม(า มีหนัก60ตัน สูง37ฟุต อยู(ใน ห�องกระจกแก�ว
เพ่ือเป9นการควบคุมอุณหภูมิเพ่ือป3องกันการเสียหายของหินอ(อน พระหินอ(อนสร�างในสมัยนายพลตานฉ(วยโดยมีการ
ขุดพบหินอ(อนก�อนใหญ(ท่ีสุดท่ียะไข( จึงได�มีการแกะสลักโดยช(างฝOมือชาวเมืองมัณฑะเลย� สมควรแก(เวลา นําทุกท(าน
เดินทางสู( สนามบินย(างกุ�ง เพ่ือเดินทางกลับสู(ประเทศไทย 

21.00 น.  บินลัดฟ3าสู( ดอนเมือง โดยสายการบิน Nok Air เท่ียวบินท่ี DD4239 ใช�เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที 

สัญลักษณ�ประจําวันเกิด 
วันอาทิตย� วันจันทร� วันอังคาร วันพุธ วันพุธ

กลางคืน 
วัน

พฤหัสบดี 
วันศุกร� วันเสาร� 

ครุฑ เสือ สิงห� ช�างมีงา ช�างไม�มีงา หนูหางยาว หนูหาง
ส้ัน 

พญานาค 



 

 

22.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร�อมความประทับใจ 
........................................................................................  

อัตราค�าบริการและเง่ือนไขการใช�บริการ 

 
อัตราค�าข�างต�นนี้รวม 

 ตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร�อมคณะ 

 ค�าธรรมเนียมภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและค�าภาษีสนามบิน 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ�)  

 ค�าเข�าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค�าระวางน้ําหนักกระเปkาไม�เกิน 20 กก. 

 ค�ารถรับ-ส�งสถานท่ีท�องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค�ามัคคุเทศก�ผู�ชํานาญเส�นทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค�าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว�างการเดินทาง คุ�มครองในวงเงินไม�เกินท�านละ 1,000,000 บาท และค�า
รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม�เกิน ท�านละ 200,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม�)  
 

พม�า เท่ียวฟnน อ่ิมบุญ ย�างกุ�ง 1 วัน โดยสายการบิน Nok Air 

กําหนดการเดินทาง ค�าบริการ ต�อท�าน ไม�มีราคาเด็ก 

09 ม.ค.62 3,993 

16 ม.ค.62 3,993 

22 ม.ค.62 3,993 

29 ม.ค.62 3,993 

30 ม.ค.62 3,993 

05 ก.พ.62 3,993 

06 ก.พ.62 3,993 

12 ก.พ.62 3,993 

13 ก.พ.62 3,993 

20 ก.พ.62 3,993 

26 ก.พ.62 3,993 

27 ก.พ.62 3,993 

12 มี.ค.62 3,993 



 

 

อัตราค�าบริการข�างต�นนี้ไม�รวม 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3%และภาษีมูลค�าเพ่ิม 7% 

 ค�าธรรมเนียมภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและค�าภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินปรับเพ่ิมข้ึน 

 ค�าทําหนังสือเดินทางไทย,ค�าธรรมเนียมสําหรับผู�ถือพาสปอร�ตต�างชาติค�าทําใบอนุญาตกลับเข�าประเทศของคนต�างชาติ
(Re-Entry) หรือ คนต�างด�าว (เปBนหน�าท่ีของผู�เดินทางในการจัดทําเอง) 

 ค�าใช�จ�ายส�วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช�น ค�าเครื่องดื่มและค�าอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, ค�าโทรศัพท�, ค�าอาหารและ
เครื่องดื่มส่ังพิเศษนอกรายการ, ค�าโทรศัพท�ทางไกล, ค�าอินเตอร�เน็ต ฯลฯ 

 ค�าใช�จ�ายอันเกิดจากความล�าช�าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท�วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม�ให�ออกและเข�าเมืองจากเจ�าหน�าท่ีตรวจคนเข�าเมืองและเจ�าหน�าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต�างประเทศ
ซ่ึงอยู�นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค�าปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปkาเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนดไว� 20 กก. 

 ค�าทิปไกด�ท�องถ่ิน,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร� 1 ท�าน (ชําระท่ีสนามบินก�อนเดินทาง) 

 ค�าทิปหัวหน�าทัวร�ตามสินน้ําใจของทุกท�าน(ไม�รวมในทิปไกด�ท�องถ่ินและคนขับรถแต�ไม�บังคับทิป) 
 

เง่ือนไขการสํารองท่ีนั่ง 
1.กรุณาทําการจองก�อนการเดินทาง โดยส�งแฟกซ�หรืออีเมลล�รายช่ือและหน�าหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองท่ีนั่ง พร�อมชําระ
มัดจําค�าทัวร�เต็มจํานวน 
2.เม่ือท�านตกลงชําระเงินค�าบริการไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว�าท�านได�ยอมรับในเง่ือนไข
และข�อตกลงการให�บริการท่ีได�ระบุไว�ในเอกสารฉบับนี้ท้ังหมดนี้แล�ว 

เง่ือนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางก�อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค�าใช�จ�าย 50% ของราคาทัวร� ต�อท�านยกเว�นในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ� 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม�คืนเงินมัดจําโดยไม�มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 
2. ยกเลิกก�อนการเดินทาง 21 วันเก็บค�าใช�จ�าย 70% ของราคาทัวร� ต�อท�าน 
3. ยกเลิกก�อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค�าใช�จ�าย 80% ของราคาทัวร� ต�อท�าน 
4. ยกเลิกการเดินทางน�อยกว�า 1-7 วัน เก็บค�าใช�จ�ายท้ังหมด 100% ของราคาทัวร� 
5. สําหรับผู�โดยสารท่ีไม�ได�ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปBนผู�ย่ืนวีซ�าให� เม่ือผลวีซ�าผ�านแล�วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค�ามัดจําท้ังหมด 
 

เง่ือนไขการให�บริการ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต�างๆ โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า ท้ังนี้ให�ข้ึนอยู�กับดุลย
พินิจของบริษัทฯ เท�านั้น อีกท้ังข�อสรุปและข�อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให�ถือเปBนข�อยุติส้ินสุดสมบูรณ� 



 

 

2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทัวร�ตามความเหมาะสม ให�สอดคล�องกับสถานการณ� 
ข�อจํากัดด�านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึง
ประโยชน�สูงสุดของลูกค�าส�วนมากเปBนสําคัญ 
3.รายการทัวร�นี้เปBนการท�องเท่ียวแบบหมู�คณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคู�ค�า (Partner) 
4.อัตราค�าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปcจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียน
ราคาค�าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค�าตั๋วเครื่องบิน ค�าประกันภัยสายการบิน ค�าธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลด
ค�าเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนได�ปรับข้ึนในช�วงใกล�วันท่ีคณะจะเดินทาง 
5.ในระหว�างการท�องเท่ียวนี้ หากท�านไม�ใช�บริการใดๆ ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน ถือว�าท�านสละสิทธิ์ไม�สามารถเรียกร�องขอ
คืนค�าบริการได� 
6.หากท�านไม�เดินทางกลับพร�อมคณะทัวร� ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไม�ได�ใช� ไม�สามารถนํามาขอคืนเงินได� 
7.ค�าบริการท่ีท�านชําระกับทางบริษัทฯ เปBนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได�ชําระให�กับบริษัทฯ ตัวแทนแต�ละแห�ง
แบบเหมาขาดเช�นกัน ดังนั้นหากท�านมีเหตุอันใดท่ีทําให�ท�านไม�ได�ท�องเท่ียวพร�อมคณะตามรายการท่ีระบุไว� ท�านจะขอคืน
ค�าบริการไม�ได� 
8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง จนมีการยกเลิก ล�าช�า เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส�ง หรือ หน�วยงานท่ีให�บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร�อ่ืนทดแทนให� แต�
จะไม�คืนเงินให�สําหรับค�าบริการนั้นๆ 
9.มัคคุเทศก� พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม�มีสิทธิ์ในการให�คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู�มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท�านั้น 
10.โปรแกรมทัวร�นี้จะสามารถออกเดินทางได� ต�องมีจํานวนผู�เดินทางข้ันต่ํา 20 ท�านรวมในคณะตามท่ีกําหนดไว�เท�านั้น หาก
มีจํานวนผู�เดินทางรวมแล�วน�อยกว�าท่ีกําหนดไว� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง และ
ราคาได� 
11.บริษัทฯ รับเฉพาะผู�มีวัตถุประสงค�เดินทางเพ่ือท�องเท่ียวเท�านั้น การเดินทางของผู�เดินทางด�วยวัตถุประสงค�แอบแฝงอ่ืน ๆ 
เช�น การไปค�าแรงงาน การค�าประเวณี การค�ามนุษย� การขนส�งสินค�าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ
สงคราม การก�อการร�าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเข�าข�ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได�มีส�วนรู�เห็น เก่ียวข�อง หรือ มีส�วน
ต�องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกล�าวท้ังส้ิน 
12.หากผู�เดินทางถูกเจ�าหน�าท่ีตรวจคนเข�าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข�า - ออกเมือง ด�วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปBน
เหตุผลซ่ึงอยู�นอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�รับผิดชอบคืนเงินท้ังหมด 
13.ผู�เดินทางต�องใช�วิจารณญาณส�วนตัวและรับผิดชอบต�อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค�าต�าง ๆ ในระหว�างการเดินทาง
ท�องเท่ียวด�วยตัวท�านเอง บริษัทฯ จะไม�สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม�พึงพอใจในสินค�าท่ีผู�เดินทางได�ซ้ือระหว�าง
การเดินทางท�องเท่ียวนี้ 
14.ผู�เดินทางต�องรับผิดชอบต�อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย�สินส�วนตัว ของมีค�าต�าง ๆ อย�างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม�
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย�สินส�วนตัว ของมีค�าต�าง ๆ ระหว�างการเดินทางท�องเท่ียว อันมี
สาเหตุมาจากผู�เดินทาง 



 

 

15.บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบต�อการสูญหายของทรัพย�สิน และ สัมภาระระหว�างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย
การบิน บริษัทขนส�ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต�จะทําหน�าท่ีเปBนตัวแทนในการเรียกร�องค�าชดใช�ให�กับผู�เดินทาง 
16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�รับผิดชอบค�าเสียหายในเหตุการณ�ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล�าช�าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยู�นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค�าใช�จ�าย
เพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ�อม เช�น การเจ็บปzวย การถูกทําร�าย การสูญหาย ความล�าช�า หรือ จากอุบัติเหตุต�างๆ 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�รับผิดชอบใด ๆ ต�อการไม�เปBนไปตามความคาดหวัง และความไม�พึงพอใจของผู�เดินทาง ท่ี
เก่ียวข�องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทาง
ไป 
18.ทางบริษัทฯจะไม�รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู�เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม�ได�เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท�องเท่ียว(ซ่ึงลูกค�าจะต�องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู�นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร�) 
19.กรณีท่ีท�านต�องออกตั๋วภายใน เช�น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร�,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ�าหน�าท่ีทุกครั้งก�อนทําการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล�ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม�ได�แจ�งให�ทราบล�วงหน�าทางบริษัทฯจะไม�รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีถ�าท�านออกตั๋วภายในโดยไม�แจ�งให�ทราบและหากไฟล�ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว�าท�านยอมรับในเง่ือนไข
ดังกล�าวแล�ว 
20.กรณีใช�หนังสือเดินทางราชการ(เล�มน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการท�องเท่ียวกับคณะทัวร� หากท�านถูกปฏิเสธในการเข�า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม�คืนค�าทัวร�และรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 
22. หนังสือเดินทางต�องมีอายุการใช�งานเหลือไม�น�อยกว�า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู�มีจุดประสงค�เดินทางเพ่ือท�องเท่ียว
เท�านั้น (หนังสือเดินทางต�องมีอายุเหลือใช�งานไม�น�อยกว�า 6 เดือน บริษัทฯไม�รับผิดชอบหากอายุเหลือไม�ถึงและไม�สามารถ
เดินทางได� ) 
 
 


