
 

 
 

 
 

*ราคาข้างต้น ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชําระท่ีสนามบินก่อนเดินทาง) 
 



 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-เจดีย์มหาวิชยะ-พระมหา
เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทนัใจ)-เทพกระซบิ-พระงาทัตยี-ตลาดโบโจ๊ก-พระหนิอ่อน-ย่างกุ้ง-
กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกช้ัน 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Nok Air โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ีและผู้โดยสารพร้อม ณ 
ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

06.30 น.  บินลัดฟ้าสู่ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD4230 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 
(ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 

07.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าไทย 30 นาที
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอน
ตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาด
รูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท 
และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ จากน้ันนําท่านชม เจดีย์มหาวิชยะ (Maharvizaya Zadi 
Pagoda) อยู่ติดกับเจดีย์ชเวดากองทางทิศใต้ เจดีย์มหาวิชยเจดีย์ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 มีความเช่ือของ
ชาวเมืองว่า มีพระเกศาธาตุอีกสองเส้น ภายในเจดีย์มีห้องโถงที่ใหญ่มาก เพดานเป็นท้องฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพต้น
โพธ์ิ มีภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ท่านจะได้พบกับภาพเขียนเล่าเรื่องต่างๆของพม่า และยังมี เจดีย์จําลองที่
สําคัญของพม่ารวบรวมไว้ให้ชม จึงทําให้ที่มหาเจดีย์แห่งน้ีเป็นที่นับถือของชาวเมือง และนักเที่ยวมาสักการะกราบ
ไหว้บูชากันอย่างเนืองแน่น จากน้ันนําท่านชม 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon 
Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 
ใน 5 สิ่งศักด์ิสิทธ์ิของพม่า) เป็นเจดีย์ทองคํา
ที่งดงาม ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง 
มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 
เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด 
มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุ้มอยู่
นํ้าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคําแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองคําที่ใช้ใน
การก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งน้ีมากมายมหาศาลกว่าทองคําที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก 
รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจด



 

 
 

ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจํานวน 8 
เส้น เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และ
ชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่า
อัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทําเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นช้ันๆ ที่เรียกว่า 
พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา 
ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อ
เสริมสร้างบารมีและสิริมงคล เป็นจุดสําคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี้ เป็นจุดที่บุเรง
นองมาขอพรก่อนออกรบ จึงได้รับสมญานามว่าผู้ชนะสิบทิศ นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน เพื่อความสิริมงคลแก่
ชีวิต 

 
 
 
 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…เป็ดปักก่ิง และสลัดกุ้งมังกร 
บ่าย นําท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สร้างโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์

อินเดีย 8 รูป ได้นํามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบ
โกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700 องค์ และจารึก
ดินเผาภาษาบาลี นอกจากน้ียังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุทธรูป
ทองคํา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามย่ิง
นัก นําท่านสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไป
กราบไหว้บูชา ด้วยที่เช่ือว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ วิธีการสักการะเทพ
ทันใจ นําดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะนัตโบโบยี 
ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากน้ันก็ให้ท่านนําเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 
100 บาท) ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ 
จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่
ขอไว้ นําท่านสักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เม๊ียะ ตามตํานานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธา
ในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กัน โดยท่านสามารถกระซิบที่ข้างหูเบาๆ ห้าม
ให้คนอ่ืนได้ยิน และนํานํ้านมไปจ่อไว้ที่ปาก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ นําท่านชม วัดงาทัตจี ( Nga Htat 

สัญลักษณ์ประจําวันเกิด 
วันอาทิตย์ วันจันทร ์ วันอังคาร วันพุธ วันพุธ
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วัน

พฤหัสบดี 
วันศุกร ์ วันเสาร ์
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Gyi Pagoda) ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า ที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเคร่ืองโลหะ
แบบกษัตริย์ ด้านหลังองค์พระเป็นไม้แกะสลักลวดลายจําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมัยยะตะนะโบง 
มีความสูงประมาณตึก 5 ช้ัน จากน้ันนําท่านเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองที่ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (BogyokeAung 
San) หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market) ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้
เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพ้ืนเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้ง
ทานาคา ผ้าปักพ้ืนเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์) นําท่านชม พระหินอ่อน เป็น
พระที่สลักด้วยหินอ่อนก้อนเดียวทั้งองค์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า มีหนัก60ตัน สูง37ฟุต อยู่ใน ห้องกระจกแก้ว
เพ่ือเป็นการควบคุมอุณหภูมิเพ่ือป้องกันการเสียหายของหินอ่อน พระหินอ่อนสร้างในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมีการ
ขุดพบหินอ่อนก้อนใหญ่ที่สุดที่ยะไข่ จึงได้มีการแกะสลักโดยช่างฝีมือชาวเมืองมัณฑะเลย์ สมควรแก่เวลา นําทุกท่าน
เดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

21.00 น.  บินลัดฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD4239 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที 
22.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

อัตราคา่บริการและเงื่อนไขการใช้บริการ 

พม่า เที่ยวฟิน อ่ิมบุญ ย่างกุ้ง 1 วัน โดยสายการบนิ Nok Air 

กําหนดการเดินทาง ค่าบริการ ต่อท่าน ไม่มีราคาเด็ก 

09 ม.ค.62 3,993 
14 ม.ค.62 3,993 
15 ม.ค.62 3,993 
16 ม.ค.62 3,993 
22 ม.ค.62 3,993 
23 ม.ค.62 3,993 
26 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 



 

 
 

 
 

อัตราคา่ข้างต้นนี้รวม 
 ต๋ัวเครื่องบินชัน้ประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ 
 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชือ้เพลิงและค่าภาษีสนามบิน 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ
 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 
 ค่ารถรบั-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ํานาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คา่ประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 

อัตราคา่บริการข้างต้นนี้ไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชือ้เพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินปรับเพิ่มขึ้น 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทาํใบอนญุาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติ

(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าทีข่องผูเ้ดินทางในการจัดทาํเอง) 
 คา่ใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและคา่อาหารที่สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมสั่งพเิศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหนา้ที่กรมแรงงานท้ังที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความควบคมุของบริษัทฯ 

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 



 

 
 

 ค่าปรับ สาํหรบัน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว้ 20 กก. 
 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชําระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 
 ค่าทิปหัวหนา้ทัวร์ตามสนิน้าํใจของทุกทา่น(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถแต่ไม่บังคับทปิ) 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่นั่ง 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง โดยสง่แฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสอืเดินทางเพื่อยันการจองทีน่ั่ง พร้อมชาํระ
มัดจําค่าทัวร์เต็มจํานวน 
2.เม่ือท่านตกลงชาํระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
และข้อตกลงการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบบันีท้ั้งหมดนี้แล้ว 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บคา่ใชจ่้าย 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่านยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิน้ 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันเก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร ์ต่อท่าน 
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร ์
5. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคา่มัดจําทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึน้อยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทฯ เท่านัน้ อีกทั้งข้อสรปุและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิน้สุดสมบูรณ ์
2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ข้อจํากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจรงิ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคาํนงึถึงความปลอดภัย รวมถึง
ประโยชน์สงูสดุของลูกคา้สว่นมากเปน็สาํคัญ 
3.รายการทัวรน์ี้เปน็การท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนนิการโดยบริษัทคูค่า้ (Partner) 
4.อัตราคา่บรกิารคิดคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคาคา่บริการในกรณีที่มีการขึน้ราคาค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน คา่ธรรมเนียมน้าํมัน หรือมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกลวั้นที่คณะจะเดินทาง 



 

 
 

5.ในระหว่างการท่องเท่ียวนี ้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอ
คืนค่าบริการได้ 
6.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได้ 
7.ค่าบริการทีท่่านชาํระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชําระใหกั้บบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแหง่
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้หากทา่นมีเหตุอันใดที่ทาํให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว้ ทา่นจะขอคนื
ค่าบริการไม่ได้ 
8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสาย
การบิน บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะดําเนนิโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่
จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนัน้ๆ 
9.มัคคเุทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ําสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทา่นัน้ 
10.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ ต้องมีจํานวนผู้เดินทางขั้นตํ่า 20 ท่านรวมในคณะตามที่กําหนดไว้เท่านัน้ หาก
มีจํานวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กําหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิหรือปรับเปลีย่นกําหนดการเดินทาง และ
ราคาได้ 
11.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืน ๆ 
เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ
สงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศลีธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เหน็ เก่ียวข้อง หรือ มีส่วน
ต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลา่วทั้งสิน้ 
12.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออํานาจ และความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงินทั้งหมด 
13.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสนิใจในการเลอืกซื้อสินคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสนิคา้ที่ผู้เดินทางไดซ้ื้อระหว่าง
การเดินทางทอ่งเท่ียวนี ้
14.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมี
สาเหตุมาจากผู้เดินทาง 
15.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายของทรพัยส์ิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบนิ สาย
การบิน บริษัทขนสง่ โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทําหนา้ที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 
16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บปว่ย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 



 

 
 


