
*ราคาขางตน ไมรวมคาทิปไกดทองถ่ิน,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระทีส่นามบินกอนเดินทาง)
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วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ยางกุง - พระพทุธไสยาสนเจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) - พระหินออน -พระ

งาทัตยี - พระมหาเจดียชเวดากอง - เจดียโบตะทาวน(เทพทนัใจ) – เทพกระซิบ– ยางกุง - กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน Nok Air โดยมี

เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาท ีและผูโดยสารพรอม ณ 

ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

06.30 น.  บินลัดฟาสู ยางกุง ประเทศพมา โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD4230 ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 

(ไมมีอาหารบนเครื่อง) 

07.15 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองยางกุง ประเทศพมา (เวลาทองถ่ินชากวาไทย 30 นาที

กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง

และรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานชม พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk That gyi Buddha) หรือ พระนอน

ตาหวาน ซึ่งเปนพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมา ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาด

รูปสรรพสิ่ง อันลวนเปนมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝาพระบาท 

และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ นําทานชม พระหินออน เปนพระที่สลักดวยหินออนกอนเดียวทั้ง

องคและมีขนาดใหญที่สุดในพมา มีหนัก60ตัน สูง37ฟุต อยูใน หองกระจกแกวเพ่ือเปนการควบคุมอุณหภูมิเพ่ือ

ปองกันการเสียหายของหินออน พระหินออนสรางในสมัยนายพลตานฉวยโดยมีการขุดพบหินออนกอนใหญที่สุดที่ยะ

ไข จึงไดมีการแกะสลักโดยชางฝมือชาวเมืองมัณฑะเลย สมควรแกเวลา นําทุกทานเดินทางสู สนามบินยางกุง เพ่ือ

เดินทางกลับสูประเทศไทย นําทานชม วัดงาทัตจี ( Nga Htat Gyi Pagoda) ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่

สวยงามตามแบบฉบับของพมา ที่แกะสลักจากหินออนทรงเครื่องโลหะแบบกษัตริย ดานหลังองคพระเปนไม

แกะสลักลวดลายจําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 5 ช้ัน   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…สลัดกุงมังกร 

บาย จากน้ันนําทานชม พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา (1 ใน 5 สิ่ง

ศักด์ิสิทธ์ิของพมา) เปนเจดียทองคําที่งดงาม ต้ังเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวย

เพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูนํ้าหนักถึง 1,100 

กิโลกรัม โดยชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเปนแผนปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําที่

ใชในการกอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูใน

ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอย

องค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชรและพลอยมากมาย 

ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุธเจาจํานวน 8 เสน เปนพระ

ธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้งผูคน

ชาวพมา และชาวตางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ที่แหง

น้ีมีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปนความงามของวิหารทิศที่ทําเปน



 

 

ศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนช้ันๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐาน

พระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 

ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคพระมหาเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อ

เสริมสรางบารมีและสิริมงคล เปนจุดสําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานแหงนี้ เปนจุดที่บุเรง

นองมาขอพรกอนออกรบ จึงไดรับสมญานามวาผูชนะสิบทิศ นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิด

ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน เพื่อความสิริมงคลแก

ชีวิต 

 

 

 

 

นําทานชม เจดียโบตาทาวน (Botataung Pagoda) สรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ

อินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบ

โกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องคและพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700 องค และจารึก

ดินเผาภาษาบาลี นอกจากน้ียังมีสิ่งที่นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุทธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหาร

ดานขวามือ เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก นําทานสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ 

ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยที่เช่ือวาเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ วิธีการ

สักการะเทพทันใจ นําดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะนัตโบโบยี ซึ่งทานจะ

ชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากน้ันก็ใหทานนําเงินเงินบาท (แบงค 20, 50, 100 บาท) ไปใสมือของนัตโบโบยี 2 

ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แคน้ีทานก็

จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว นําทานสักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเม๊ียะ ตามตํานานเลาวา เปน

ธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตที่ชาวพมาเคารพกราบไหวกัน โดยทานสามารถ

กระซิบที่ขางหูเบาๆ หามใหคนอ่ืนไดยิน และนํานํ้านมไปจอไวที่ปาก บูชาดวยขาวตอก ดอกไม และผลไม  

21.00 น.  บินลัดฟาสู ดอนเมือง โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD4239 ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที 

22.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณประจําวันเกิด 

วันอาทิตย วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพุธ

กลางคนื 

วัน

พฤหัสบดี 

วันศุกร วันเสาร 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหาง

สั้น 

พญานาค 



 

 

อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขการใชบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาขางตนนี้รวม 

 ต๋ัวเครื่องบินชัน้ประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 

 คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชือ้เพลิงและคาภาษีสนามบิน 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 คารถรบั-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ

 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 

พมา เที่ยวฟน อ่ิมบุญ ยางกุง 1 วัน โดยสายการบนิ Nok Air 

กําหนดการเดินทาง คาบริการ ตอทาน ไมมีราคาเด็ก 

20 ส.ค. 62 3,990.- 

27 ส.ค. 62 3,990.- 

02 ก.ย. 62 3,990.- 

06 ก.ย. 62 4,090.- 

10 ก.ย. 62 3,990.- 

13 ก.ย. 62 3,990.- 

17 ก.ย. 62 3,990.- 

19 ก.ย. 62 4,190.- 

24 ก.ย. 62 3,990.- 

26 ก.ย. 62 3,990.- 

30 ก.ย. 62 3,990.- 

03 ต.ค. 62 4,190.- 

07 ต.ค. 62 3,990.- 

10 ต.ค. 62 4,190.- 

16 ต.ค. 62 4,290.- 

17 ต.ค. 62 4,290.- 

21 ต.ค. 62 4,290.- 

24 ต.ค. 62 4,590.- 

29 ต.ค. 62 4,590.- 



 

 

 คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคา

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  

 

อัตราคาบรกิารขางตนนี้ไมรวม 

× ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิม่ 7% 

× คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชือ้เพลิงและคาภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินปรับเพิ่มขึ้น 

× คาทาํหนงัสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสาํหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทาํใบอนญุาตกลับเขาประเทศของคน

ตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทางในการจัดทําเอง) 

× คาระวางน้ําหนักกระเปา 

× คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่สัง่เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและ

เครื่องด่ืมสั่งพเิศษนอกรายการ, คาโทรศพัททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

× คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศ

ซึ่งอยูนอกเหนอืความควบคมุของบริษัทฯ 

× คาน้าํหนักกระเปาเดินทาง 

× คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชาํระที่สนามบินกอนเดินทาง) 

× คาทิปหัวหนาทัวรตามสนิน้าํใจของทุกทาน (ไมรวมในทปิไกดทองถ่ินและคนขับรถแตไมบังคับทปิ) 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่นั่ง 

1.กรุณาทาํการจองกอนการเดินทาง โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายชื่อและหนาหนังสอืเดินทางเพื่อยันการจองทีน่ั่ง พรอมชาํระ

มัดจําคาทัวรเต็มจํานวน 

2.เม่ือทานตกลงชาํระเงินคาบริการไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

และขอตกลงการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบบันีท้ั้งหมดนี้แลว 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดนิทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร ตอทานยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันเก็บคาใชจาย 70% ของราคาทัวร ตอทาน 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 

4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร 

5. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบรษิัทฯเปนผูยืน่วีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคามัดจําทั้งหมด 



 

 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ใหขึน้อยูกับดุลย

พินิจของบริษทัฯ เทานัน้ อีกทั้งขอสรปุและขอตัดสินใดๆ ของบริษทัฯ ใหถือเปนขอยุติสิน้สุดสมบูรณ 

2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ 

ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจรงิ ทั้งนี้ทางบริษทัฯ จะยึดถือและคาํนงึถึงความปลอดภัย รวมถึง

ประโยชนสงูสดุของลูกคาสวนมากเปนสาํคัญ 

3.รายการทัวรนี้เปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนนิการโดยบริษัทคูคา (Partner) 

4.อัตราคาบรกิารคิดคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเครือ่งบินในปจจุบัน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

ราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึน้ราคาคาต๋ัวเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้าํมัน หรือมีการประกาศลด

คาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหวางการทองเที่ยวนี ้หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอ

คืนคาบริการได 

6.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคนืเงนิได 

7.คาบริการทีท่านชาํระกับทางบรษิัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหง

แบบเหมาขาดเชนกัน ดังนัน้หากทานมีเหตุอันใดที่ทาํใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคนื

คาบริการไมได 

8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรอื หนวยงานทีเ่ก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิ บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษทัฯ จะดําเนนิโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แต

จะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนัน้ๆ 

9.มัคคเุทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานัน้ 

10.โปรแกรมทัวรนี้จะสามารถออกเดินทางได ตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทานรวมในคณะตามที่กําหนดไวเทานัน้ หาก

มีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิหรือปรับเปลีย่นกําหนดการเดินทาง และ

ราคาได 

11.บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ 

เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณ ีการคามนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ

สงคราม การกอการราย และ อ่ืน ๆ ทีเ่ขาขายผิดกฏหมาย ผิดศลีธรรมอันดี บริษทัฯ มิไดมีสวนรูเหน็ เก่ียวของ หรือ มีสวน

ตองรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิน้ 

12.หากผูเดนิทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปน

เหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรบัผิดชอบคนืเงินทั้งหมด 



 

 

13.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสนิใจในการเลอืกซื้อสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทาง

ทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสนิคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวาง

การเดินทางทองเที่ยวนี ้

14.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสนิสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม

สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมี

สาเหตุมาจากผูเดนิทาง 

15.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสญูหายของทรพัยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบนิ สาย

การบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 

16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไมรับผิดชอบคาเสยีหายในเหตุการณทีเ่กิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจาย

เพิ่มเติมทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่

เก่ียวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดินทาง

ไป 

18.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ

ในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร) 

19.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกต๋ัว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบนิ หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ

ในกรณีถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไข

ดังกลาวแลว 

20.กรณีใชหนงัสือเดินทางราชการ(เลมน้าํเงนิ)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทวัร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคาทวัรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ

เดินทางได ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


