
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง : เดินทางโดยสายการบนิไลออ้นแอร ์/ นกแอร ์
 

กาํหนดการ กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-พระมหาเจดียช์เวดากอง-พระนอนตาหวาน-วดัหงาทตัย-ีเทพทนัใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ      
             �(-/กลางวนั/-) 

เดินทางโดยสายการบนิ นกแอร(์DD) 

*+.-*น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมือง อาคาร 0 ขาออก ชั2น 3 เคาทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์ ประตู 5 
Nok Air (DD)โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

*5.-*น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเที�ยวบนิ DD 4230 

*6.07 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
เดินทางโดยสายการบนิไลออ้นแอร(์SL) 

*7.-*น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมือง อาคาร 0 ขาออก ชั2น -เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไลออนแอร ์ ประตู 5 
Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

*8.3*น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเที�ยวบนิ SL 200  
*9.-* น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ;นที;เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ;งชั ;วโมง) 
จากนั*น นมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องคําคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนั

หา้รอ้ยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกงิ ชื;อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ี;ใหญ่ที;สุดในพม่าสถานที;แห่งนี2 มี 
ลานอธิฐาน จุดที;บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื;อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดา
กองณ ลานอธิษฐานเพื;อเสริมสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากนี2 รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทั2งแปด
ทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงนํ2 าพระประจาํวนัเกดิตน จะเป็นสริิ
มงคลแก่ชีวิตพระเจดียนี์* ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองค์
เจดยีห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองคาํท ั*งหมดนํ*าหนกัยี�สบิสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเครื�องอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้
องคก่์อนท ั*งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวน
มากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของ
วหิารสี�ทศิซึ�งทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ั*นๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชิ*นที�รวมกนัขึ*นเป็น
ส่วนหนึ�งของพทุธเจดียล์ว้นมตีาํนานและภูมหิลงัความเป็นมาท ั*งสิ*นชมระฆงัใบใหญ่ที�องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดั
ตกแม่นํ *าย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ*นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ*นมาแขวนไวท้ี�เดิมไดจ้ึงถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่ง
ความสามคัคีซึ�งชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิ9สทิธิ9ใหต้ีระฆงั :คร ั*งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ ั �งตอ้งการชมแสงของอญัมณี
ที�ประดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจดุท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไปเช่นสเีหลอืง,สนีํ *าเงนิ, สสีม้,สแีดงเป็นตน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 
วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะติทตุิยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตโุย 
ธสัสะตติตยิงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ 

อหงัวนัทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา 
*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี;แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

**รว่มทาํพธินํีาสวดมนตเ์สรมิบารมี ขอพรแกปี้ชง โดยอาจารยแ์ละผูท้ี;มีประสบการณ์ในประเทศพม่า ** 
เที;ยง �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปกักิ;ง+สลดักุง้มงักร** 

จากนั*น   พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี หรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพทุธรูปนอนที�
มคีวามยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ�งเป็นพระที�มคีวามพระที�มคีวามสวยที�สุดมขีน
ตาที�งดงามพระบาทมภีาพมงคล >?@ ประการ 

จากนั*น  สกัการะ พระพทุธรูปองคใ์หญ่ หลวงพอ่หงาทตัจ ีหลวงพ่อที�สูงเท่าตกึ A ช ั*น  
  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัที�แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื�องแบบกษตัริย ์

เครื�องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื�องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกั
ท ั*งหมด และสลกัเป็นลวดลายต่างๆจําลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครื�องสมยัยะตะนะโบงนาํท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทนัใจ 
เทพเจา้ศกัดิ9สทิธิ9ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสกัการะรูปปั2นเทพทนัใจ
(นัตโบโบย)ีเพื;อขอสิ;งใดแลว้สมตามความปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม้
โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ้ื;นๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะ
ชอบมาก จากนั2นกใ็หเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาทหรอืจา๊ดกไ็ด ้(แต่แนะนํา
ใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั2 ใบ 
ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็รกัษาไวจ้ากนั2นกเ็อาหน้าผากไปแตะกบั
นิ2 วชี2 ของนัตโบโบยีแค่นี2 ท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาที;ขอไวนํ้าท่านขา้มฝั ;งไปอกี

ฟากหนึ�งของถนนเพื�อสกัการะเทพกระซิบซึ�งมนีามว่า“อะมาดอวเ์มีMยะ”ตามตาํนาน
กลา่วว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที�เกดิศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล 
ไม่ยอมกินเนื*อสตัวจ์นเมื�อสิ*นชีวติไปกลายเป็นนตัซึ�งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมา
นานแลว้ซึ;งการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื;นไดย้ิน ชาวพม่า
นิยมขอพรจากเทพองคนี์2 กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํ2 านม 
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ั2น พญานาค 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาตมิิงกาลาดง 
เดินทางโดยสายการบนิไลออ้นแอร ์(SL) 

09.37 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เที;ยวบนิที;  SL 207 

30.37 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

 

** สําหร ับลูกคา้ที;บินนกแอร ์ จะได้เพิ;มรายการเที;ยว ตลาดสก๊อต**นําท่านเที�ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน
(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสกอ๊ต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ*นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัที�
ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ที�จาํหน่ายในตลาดแห่งนี*มหีลากหลายชนิด 
เช่น เครื�องเงนิ ที�มศิีลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื*อผา้สาํเร็จรูป แป้ง
ทานาคา เป็นตน้  (หากซื2 อสิ2นคา้หรืออญัมณีที;มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกคร ั2ง เนื; องจากจะตอ้งแสดงให ้
ศลุกากรตรวจ) 

หมายเหต ุ: ตลาดสกอ๊ตจะปิดทกุวนัจนัทน์ สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาตมิิงกาลาดง 

 

เดินทางโดยสายการบนินกแอร(์DD) 

30.**น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนินกแอร ์เที;ยวบนิที;  DD 4239 
33.+7 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

 

หมายเหต ุ: สาํหรบัลูกคา้ที;จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยดุสงกรานตต์ ั2งแต่ 03-30 เมษายน 3750  
ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ;ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิารค่ะ  

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี;ยนเป็นรา้นอาหารอื;นและสถานที;เที;ยวอื;นที;เปิดใหแ้ทนค่ะ 
......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อตัราค่าบรกิารและเงื;อนไขรายการท่องเที;ยว 

เริ;มเดินทาง กลบัจากเดินทาง สายการบนิ จาํนวน ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก 

- ม.ค.50 - ม.ค.50 DD 30 4,999.- 

+ ม.ค.50 + ม.ค.50 SL 25 4,999.- 

8 ม.ค.50 8 ม.ค.50 SL 25 4,999.- 

0* ม.ค.50 0* ม.ค.50 DD 30 4,999.- 

07 ม.ค.50 07 ม.ค.50 SL 25 4,999.- 

06 ม.ค.50 06 ม.ค.50 DD 30 4,999.- 

08 ม.ค.50 08 ม.ค.50 SL 25 4,999.- 

33 ม.ค.50 33 ม.ค.50 SL 25 4,999.- 

3+ ม.ค.50 3+ ม.ค.50 DD 30 4,999.- 

39 ม.ค.50 39 ม.ค.50 SL 25 4,999.- 

-0 ม.ค.50 -0 ม.ค.50 DD 30 4,999.- 

7 ก.พ.50 7 ก.พ.50 SL 25 4,999.- 

9 ก.พ.50 9 ก.พ.50 SL 25 4,999.- 

03 ก.พ.50 03 ก.พ.50 SL 25 4,999.- 

09 ก.พ.50 09 ก.พ.50 SL 25 4,999.- 

3- ก.พ.50 3- ก.พ.50 SL 25 4,999.- 

35 ก.พ.50 35 ก.พ.50 SL 25 4,999.- 

7 มี.ค.50 7 มี.ค.50 SL 25 4,999.- 

9 มี.ค.50 9 มี.ค.50 SL 25 4,999.- 

03 มี.ค.50 03 มี.ค.50 SL 25 4,999.- 

07 มี.ค.50 07 มี.ค.50 SL 31 4,999.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 มี.ค.50 09 มี.ค.50 SL 31 4,999.- 

33 มี.ค.50 33 มี.ค.50 SL 31 4,999.- 

35 มี.ค.50 35 มี.ค.50 SL 31 4,999.- 

3 เม.ย.50 3 เม.ย.50 SL 31 4,999.- 

9 เม.ย.50 9 เม.ย.50 SL 31 4,999.- 

09 เม.ย.50 09 เม.ย.50 SL 31 4,999.- 

3- เม.ย.50 3- เม.ย.50 SL 31 4,999.- 

35 เม.ย.50 35 เม.ย.50 SL 31 4,999.- 

- พ.ค.50 - พ.ค.50 SL 31 4,999.- 

6 พ.ค.50 6 พ.ค.50 SL 31 4,999.- 

0* พ.ค.50 0* พ.ค.50 SL 31 4,999.- 

0+ พ.ค.50 0+ พ.ค.50 SL 31 4,999.- 

06 พ.ค.50 06 พ.ค.50 SL 31 4,999.- 

30 พ.ค.50 30 พ.ค.50 SL 31 4,999.- 

3+ พ.ค.50 3+ พ.ค.50 SL 31 4,999.- 

38 พ.ค.50 38 พ.ค.50 SL 31 4,999.- 

-0 พ.ค.50 -0 พ.ค.50 SL 31 4,999.- 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตั Pวเครื;องบนิชั2นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี;ยนแปลงตั Pว 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื2อหรอืเปลี;ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที;ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที;ท่องเที;ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ;นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที;ยวตามรายการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ0,***,*** บาท (เป็นไปเงื;อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีนํ2 ามนัและภาษีต ั Pวทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ;มหากสายการบนิปรบัขึ2นกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางนํ2 าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 3* กก.ต่อ 0 ใบ 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ที;จา่ย -%และภาษีมลูค่าเพิ;ม 6% 

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื;องดื;มที;ส ั ;งเพิ;มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,ที;ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้
ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที;ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที;กรมแรงงานทั2งที;เมืองไทยและต่างประเทศซึ;งอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ;น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ7**บาท/ทรปิ/ลูกทวัร0์ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ2 าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ;นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

**ขณะนี2 รฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาตแิละจะมีสทิธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ;งเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ;งจะมีผลบงัคบัใชต้ ั2งแต่วนัที; 00 สงิหาคม 
3778 ท ั2งนี2  หากมีการเปลี;ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื;นวซ่ีาเขา้ออกปกตอิกีทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ;มอกีท่านละ 0,*** 
บาท** 

 
เงื;อนไขการสาํรองที;นั ;ง 

0.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระเต็มจาํนวน กอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า07วนั มิฉะนั2นถอืว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 30 วนั) 

 3.กรณียกเลกิ 3.0 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง -* วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั2งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเ

 ทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิWการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื;อนไขใดๆทั2งสิ2น 
  3.3 ยกเลกิการเดินทาง 07--* วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์7*%และรบิเงนิมดัจาํท ั2งหมด 

3.- ยกเลกิภายใน 0+ วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิWการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั2งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั2งสิ2น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ;งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื;อนการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั2งนี2 ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที;ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื;อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วย
กะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 6 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิWในการคนืเงนิทกุกรณี 

+.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิWในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั2งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที;บรษิทัฯ 
กาํหนดไว(้07 ท่านขึ2นไป)เนื;องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอื;นที;เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระ 
ค่าเสยีหายต่างๆที;เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
7. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 0* ท่านขึ2นไปจงึออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 
5.กรณีที;ท่านตอ้งออกตั Pวภายใน เช่น (ต ั Pวเครื;องบนิ,ต ั Pวรถทวัร,์ต ั Pวรถไฟ) กรุณาสอบถามที;เจา้หนา้ที;ทกุคร ั2ง 
กอ่นทาํการออกตั Pว เนื;องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี;ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 
รายละเอยีดเพิ;มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธิWในการเปลี;ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที;เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เที;ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที;ยว สามารถเปลี;ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 5 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื;อท่องเที;ยวเท่านั2น (หนังสอื
เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 5 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎิ
เสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที;ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที;กรมแรงงานทั2งจากไทยและต่างประเทศซึ;งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึ;งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื;อนไขนี2 ในกรณีที;เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ;งอาจจะปรบัเปลี;ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ;งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเที;ยว(ซึ;งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื;อนไขนี2 ในกรณีที;เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ;งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที;ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื2อ,เพราะ
ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากเกดิสิ;งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี;เกดิจากความประมาทของนักท่องเที;ยว
เองหรอืในกรณีที;กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที;การตรวจคนเขา้เมืองทั2งที;กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที;ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิWที;จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทั2งสิ2น 
- ต ั Pวเครื;องบนิเป็นตั Pวราคาพเิศษ กรณีที;ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื;อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี;ยนชื;อได ้
- เมื;อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั2งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
ในเงื;อนไขขอ้ตกลงต่างๆที;ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี2 แลว้ท ั2งหมด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรุป๊ที;เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที;ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที;ยวบนิพเิศษ 
เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ั2งหมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื;อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื;อประโยชน์ของท่านเอง**  

 

 

 


