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*ราคาข้างตน้ ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ช าระทีส่นามบินก่อนเดนิทาง) 
 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมอืง) - ย่างกุ้ง - พระพทุธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) - พระหินอ่อน -พระ
งาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดยี์โบตะทาวน์(เทพทนัใจ) – เทพกระซิบ – ตลาดสก็อต – พระหินอ่อน 
– ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอินสายการบิน Nok Air โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 
**หมายเหต*ุ* เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาท ีและผู้โดยสารพร้อม ณ 
ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

06.30 น.  บินลัดฟ้าสู ่ย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD4230 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
(ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 

07.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 30 นาที
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk That gyi Buddha) หรือ พระนอน
ตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาด
รูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท 
และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ น าท่านชม พระหินอ่อน เป็นพระที่สลักด้วยหินอ่อนก้อนเดียวทั้ง
องค์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า มีหนัก60ตัน สูง37ฟุต อยู่ใน ห้องกระจกแก้วเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิเพื่อ
ป้องกันการเสียหายของหินอ่อน พระหินอ่อนสร้างในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนก้อนใหญ่ที่สุดที่ยะ
ไข่ จึงได้มีการแกะสลักโดยช่างฝีมือชาวเมืองมัณฑะเลย์ สมควรแก่เวลา น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพื่อ
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย น าท่านชม วัดงาทัตจี ( Nga Htat Gyi Pagoda) ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่
สวยงามตามแบบฉบับของพม่า ที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องโลหะแบบกษัตริย์ ด้านหลังองค์พระเป็นไม้
แกะสลักลวดลายจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 5 ชั้น   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…สลัดกุ้งมังกร 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เป็นเจดีย์ทองค าที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วย
เพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่น้ าหนักถึง 1,100 
กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองค าที่
ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ใน
ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อย
องค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย 
ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจ านวน 8 เส้น เป็นพระ
ธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คน
ชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่ง
นี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท าเป็น



 

 

ศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐาน
พระประธานส าหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา 
ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อ
เสริมสร้างบารมีและสิริมงคล เป็นจุดสําคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี้ เป็นจุดที่บุเรง
นองมาขอพรก่อนออกรบ จึงได้รับสมญานามว่าผู้ชนะสิบทิศ นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน เพื่อความสิริมงคลแก่
ชีวิต 

 
 
 
 

น า
ท่
านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 
รูป ได้น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค า
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษา
บาลี นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุทธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ 
เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก น าท่านสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่า
รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ วิธีการสักการะเทพ
ทันใจ น าดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะนัตโบโบยี ซึ่งท่านจะชอบมาก 
(บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให้ท่านน าเงินเงินบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอ
พรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตาม
ความปรารถนาที่ขอไว้ น าท่านสักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธิดาของ
พญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กัน โดยท่านสามารถกระซิบ
ที่ข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน และน าน้ านมไปจ่อไว้ที่ปาก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ จากนั้นน าท่าน
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (BogyokeAung San) หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market) ซึ่ง
สร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมือง
มากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก 
และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์)  

21.00 น.  บินลัดฟ้าสู ่ดอนเมือง โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที ่DD4239 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาท ี
22.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

สัญลักษณ์ประจําวันเกิด 
วันอาทิตย ์ วันจันทร ์ วันอังคาร วันพุธ วันพุธ

กลางคนื 
วัน

พฤหัสบด ี
วันศุกร ์ วันเสาร ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหาง
สั้น 

พญานาค 



 

 

 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ 

อัตราค่าข้างตน้นี้รวม 
 ตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ 
 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชือ้เพลิงและค่าภาษีสนามบิน 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 
 ค่ารถรบั-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชํานาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 
 

พม่า เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง 1 วัน โดยสายการบิน Nok Air 

กําหนดการเดนิทาง ค่าบริการ ต่อท่าน ไม่มีราคาเด็ก 

04 เม.ย. 62 4,554 

03 เม.ย. 62 4,554 

09 เม.ย. 62 4,554 

23 เม.ย. 62 4,554 

23 เม.ย. 62 4,554 

30 เม.ย. 62 4,554 

07 พ.ค. 62 4,224 

08 พ.ค. 62 3,993 

14 พ.ค.62 4,224 

15 พ.ค. 62 4,224 

21 พ.ค. 62 4,224 

22 พ.ค. 62 4,224 

28 พ.ค. 62 4,224 

29 พ.ค. 62 4,224 



 

 

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชือ้เพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตตา่งชาติค่าทําใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ
(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าทีข่องผู้เดินทางในการจัดทําเอง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและคา่อาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสั่งพเิศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

 ค่าปรับ สําหรบัน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาํหนดไว้ 20 กก. 

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

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าํใจของทุกทา่น(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถแต่ไม่บังคับทปิ) 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่นั่ง 
1.กรุณาทําการจองก่อนการเดินทาง โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองทีน่ั่ง พร้อมชาํระ
มัดจําค่าทัวร์เต็มจํานวน 
2.เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
และข้อตกลงการให้บริการที่ได้ระบุไวใ้นเอกสารฉบับนีท้ั้งหมดนี้แล้ว 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ ตอ่ท่านยกเวน้ในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 
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 และทางบรษิัทฯเปน็ผู้ยืน่วีซ่าให ้เมื่อผลวซี่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึน้อยู่กับดุลย
พินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อกีทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิน้สุดสมบูรณ์ 



 

 

2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ ์
ข้อจํากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภัย รวมถึง
ประโยชน์สูงสดุของลูกค้าสว่นมากเป็นสําคัญ 
3.รายการทัวรน์ี้เปน็การท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคู่คา้ (Partner) 
4.อัตราค่าบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครือ่งบินในปัจจบุัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสิทธิ์ไมส่ามารถเรียกร้องขอ
คืนค่าบริการได้ 
6.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้
7.ค่าบริการทีท่่านชาํระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ได้ชําระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกนั ดังนั้นหากทา่นมีเหตุอันใดที่ทาํให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ทา่นจะขอคนื
ค่าบริการไม่ได้ 
8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสาย
การบิน บริษัทขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯ จะดําเนนิโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่
จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนัน้ๆ 
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ําสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กาํกับเท่านั้น 
10.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ ต้องมีจํานวนผู้เดนิทางขั้นต่ํา 20 ท่านรวมในคณะตามที่กําหนดไว้เท่านั้น หาก
มีจํานวนผู้เดนิทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กําหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง และ
ราคาได้ 
11.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดนิทางของผู้เดนิทางด้วยวัตถุประสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ 
เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณ ีการค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ
สงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ทีเ่ข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันด ีบริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วน
ต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกล่าวทั้งสิน้ 
12.หากผู้เดนิทางถูกเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซึ่งอยูน่อกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงินทั้งหมด 
13.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสนิใจในการเลอืกซื้อสินค้าตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสนิค้าที่ผู้เดนิทางไดซ้ื้อระหว่าง
การเดินทางทอ่งเที่ยวนี้ 
14.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพย์สนิส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวัง บริษัทฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมี
สาเหตุมาจากผู้เดนิทาง 



 

 

15.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยส์ิน และ สัมภาระระหว่างการเดนิทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย
การบิน บริษัทขนสง่ โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดนิทาง 
16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภัย
ธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จา่ย
เพิ่มเติมทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุตา่งๆ 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดนิทาง ที่
เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดินทาง
ไป 
18.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั
ทัวร์) 
19.กรณีที่ทา่นต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,์ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข
ดังกล่าวแล้ว 
20.กรณีใช้หนงัสือเดนิทางราชการ(เล่มน้ําเงิน)เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถกูปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 
22. หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได ้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


