
 

 

 

 

 

*ราคาขา้งตน้ ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิก่อนเดินทาง) 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิ ดอนเมือง)-ย่างกุง้-พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี(พระนอนตาหวาน)- พระหนิออ่น -พระงาทตัยี -พระมหา

เจดียช์เวดากอง-เจดียโ์บตะทาวน์(เทพทนัใจ)–เทพกระซิบ–ตลาดสกอ็ต–พระหนิออ่น–ย่างกุง้-กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 ออกช ัน้2-3 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิแอรเ์อเชียโดยมเีจา้หนา้ทีค่อย

อ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน  

**หมายเหต*ุ*เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย  60 นาทแีละผูโ้ดยสารพรอ้มณประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก30นาท ี

06.30 น.  บนิลดัฟ้าสู่ย่างกุง้ ประเทศพม่าโดยสายการบนิ แอร ์เอเชีย เทีย่วบนิที่FD251ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1ช ัว่โมง(ไมม่อีาหารบน

เครื่อง) 

07.15 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตมิิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าไทย 30 นาทกีรุณาปรบันาฬกิา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย )หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้น า

ท่านชมพระพทุธไสยาสน์เจาทตัย ี (KyaukThatgyi Buddha)หรอื พระนอนตาหวานซึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ด

และดวงตาสวยทีสุ่ดของประเทศพมา่ทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่อนัลว้นเป็นมิง่มงคลสูงสุดประกอบดว้ยลาย

ลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาทและลอ้มดว้ยรูปอฎัจตุรสตกมงคล  108 ประการน าท่านชมพระหนิ

ออ่นเป็นพระทีส่ลกัดว้ยหนิอ่อนกอ้นเดยีวท ัง้องคแ์ละมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในพมา่ มหีนกั 60ตนั สูง37ฟตุ อยู่ในหอ้งกระจกแกว้

เพือ่เป็นการควบคุมอณุหภมูเิพือ่ป้องกนัการเสยีหายของหนิอ่อน พระหนิอ่อนสรา้งในสมยันายพลตานฉ่วยโดยมกีารขดุพบ

หนิอ่อนกอ้นใหญ่ทีสุ่ดทีย่ะไข ่จงึไดม้กีารแกะสลกัโดยช่างฝีมอืชาวเมอืงมณัฑะเลย ์ สมควรแก่เวลา น าทกุท่านเดนิทางสู่ 

สนามบนิย่างกุง้ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย น าท่านชมวดังาทตัจี ( Nga HtatGyi Pagoda)ชมพระพทุธรูปปางมารวชิยัที่

สวยงามตามแบบฉบบัของพมา่ทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนทรงเครื่องโลหะแบบกษตัรยิด์า้นหลงั

องคพ์ระเป็นไมแ้กะสลกัลวดลายจ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื่องในสมยัยะตะนะ

โบง มคีวามสูงประมาณตกึ 5 ช ัน้   

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ…สลดักุง้มงักร 

บ่าย จากนัน้น าท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง (ShwedagonPagoda)พระมหาเจดยี ์

คู่บา้นคู่เมอืงพมา่  (1 ใน 5 สิง่ศกัดิ์สทิธิ์ของพมา่ ) เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงามตัง้เด่นเป็นสงา่

อยู่กลางเมอืงย่างกุง้มคีวามสูง 109 เมตรประดบัดว้ยเพชร 544 เมด็ทบัทมินิลและบษุราคมั

อกี 2,317 เมด็มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่น า้หนกัถงึ  1,100 กโิลกรมัโดยช่าง

ชาวพมา่จะใชท้องค าแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบว่ากนัว่าทองค าทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง

และซ่อมแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งน้ีมากมายมหาศาลกว่าทองค าทีเ่กบ็อยู่ในธนาคารชาติ

องักฤษเสยีอกีรอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆนบัรอ้ยองคม์ซีุม้ประตูสี่

ดา้นยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมายภายในองคพ์ระมหา



 

 

เจดยีไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพธุเจา้จ านวน  8 เสน้เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิปีมะเมยีและยงัเป็น  1 ใน 5 มหาบูชา

สถานสูงสุดของพมา่ซึง่มที ัง้ผูค้นชาวพมา่และชาวต่างชาตพิากนัสกัการะท ัง้กลางวนัและกลางคืนอย่างไมข่าดสายณทีแ่ห่งน้ีมี

สถาปตัยกรรมทีส่วยงามอย่างน่าอศัจรรยไ์มว่่าจะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท

ซอ้นเป็นช ัน้ๆทีเ่รยีกว่าพยาธาตรุายรอบองคพ์ระเจดยีภ์ายในประดษิฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคพ์ระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพือ่เสรมิสรา้งบารมี

และสริมิงคล เป็นจุดสาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งน้ี เป็นจุดที่บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ จงึ

ไดร้บัสมญานามว่าผูช้นะสบิทศิ นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องคห์ากใคร

เกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกดิตน เพือ่ความสริมิงคลแกชี่วติ 

 

 

 

 

น าท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ ( Botataung Pagoda)สรา้งโดยทหารพนันายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8รูปได ้

น ามาเมือ่2,000ปีก่อนในปี2486เจดยีแ์ห่งน้ีถกูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจพุระเกศาธาตุ

และพระบรมธาตอุกี2องคแ์ละพบพระพทุธรูปทองเงนิส ารดิ700องคแ์ละจารกึดนิเผาภาษาบาลนีอกจากน้ียงัมสีิง่ทีน่่าชมภายใน

บรเิวณรอบๆเจดยีค์ือพระพทุธรูปทองค าประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอืเป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัทีม่ลีกัษณะงดงามยิง่นกั

น าท่านสกัการะขอพรนัตโบโบยหีรอืเทพทนัใจ ซึง่ชาวพมา่รวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชาดว้ยทีเ่ชื่อว่าเมือ่อธษิฐานสิง่ใด

แลว้จะสมปรารถนาทนัใจวธิกีารสกัการะเทพทนัใจน าดอกไมผ้ลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วอ่อนกลว้ยหรอืผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะนตั

โบโบยซีึง่ท่านจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้กใ็หท่้านน าเงนิเงนิบาท  (แบงค์20, 50, 100 บาท) ไปใส่มอืของนตัโบโบ

ย2ี ใบไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา1 ใบเอามาเกบ็รกัษาไวจ้ากนัน้กเ็อาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวชี้ของนตัโบโบยแีค่น้ีท่านกจ็ะสมตาม

ความปรารถนาทีข่อไวน้ าท่านสกัการะขอพรเทพกระซิบหรอือะมาดอวเ์ม๊ียะตามต านานเลา่ว่าเป็นธดิาของพญานาคทีศ่รทัธาใน

พทุธศาสนาจนสิ้นชวีติไปกลายเป็นนตัทีช่าวพมา่เคารพกราบไหวก้นัโดยท่านสามารถกระซบิทีข่า้งหูเบาๆหา้มใหค้นอื่นไดย้นิ

และน าน า้นมไปจ่อไวท้ีป่ากบูชาดว้ยขา้วตอกดอกไมแ้ละผลไมจ้ากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิย่างกุง้  

19.25น.  บนิลดัฟ้าสู่ดอนเมืองโดยสายการบนิแอรเ์อเชียเทีย่วบนิทีF่D258ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง45 นาท ี

21.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืงประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 
 
 

สญัลกัษณ์ประจาํวนัเกดิ 

วนัอาทติย ์ วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพธุกลางคนื วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์ วนัเสาร ์

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



 

 

 
 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

พม่า เที่ยวฟิน แดนพทุธภมูิ1 วนั โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย  

กาํหนดการเดินทาง ค่าบรกิาร ต่อท่าน ไม่มีราคาเด็ก 

22 พ.ค. 62 3,555 

29 พ.ค. 62 2,999 

04มิ.ย. 62 3,555 

05 มิ.ย. 62 3,555 

06 มิ.ย. 62 3,555 

11 มิ.ย. 62 3,555 

12 มิ.ย. 62 3,555 

13 มิ.ย. 62 3,555 

18 มิ.ย. 62 3,555 

19 มิ.ย. 62 2,999 

20 มิ.ย. 62 3,555 

25 มิ.ย. 62 3,555 

26 มิ.ย. 62 3,555 

27 มิ.ย. 62 3,555 

02ก.ค.62 3,555 

03 ก.ค. 62 3,555 

04 ก.ค. 62 3,555 



 

 

09 ก.ค. 62 3,555 

10 ก.ค. 62 3,555 

11 ก.ค. 62 3,555 

18 ก.ค. 62 3,555 

23 ก.ค. 62 3,555 

24 ก.ค. 62 3,555 

25 ก.ค. 62 2,999 

30 ก.ค. 62 3,555 

31 ก.ค. 62 3,555 

01 ส.ค. 62 3,555 

06 ส.ค. 62 3,555 

07 ส.ค. 62 3,555 

08 ส.ค. 62 3,555 

13 ส.ค. 62 3,555 

14 ส.ค. 62 3,555 

15 ส.ค. 62 3,555 

21 ส.ค. 62 3,555 

22 ส.ค. 62 3,555 

27 ส.ค. 62 3,555 

28 ส.ค. 62 2,999 

29 ส.ค. 62 3,555 

03ก.ย. 62 3,555 



 

 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก. 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ  1,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบรกิารขา้งตน้น้ีไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิม่ข้ึน 

04ก.ย. 62 3,555 

05 ก.ย. 62 3,555 

10 ก.ย. 62 3,555 

11 ก.ย. 62 3,555 

12 ก.ย. 62 3,555 

17 ก.ย. 62 3,555 

18 ก.ย. 62 2,999 

19 ก.ย. 62 3,555 

24 ก.ย. 62 3,555 

25 ก.ย. 62 3,555 

26 ก.ย. 62 3,555 



 

 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบเุช่นค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง , ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ตฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบัสาํหรบัน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว2้0กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ1,500บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ชําระที่สนามบนิกอ่นเดินทาง) 

 กรณีผูเ้ดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่านเรยีกเกบ็ค่าทปิเพิม่ 500 บาท จาก 1 ,500 เป็น 2,000 บาท ต่อ 1 ท่าน 

 ในกรณีทผูีเ้ดินทางมากกว่า 15 ท่านแต่ไม่ถงึ 30 ท่านเกบ็ค่าทปิเพิม่ ท่านละ 300 บาท  เป็น 1 ,800 บาท ต่อ 1 ท่าน 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ)  

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองกอ่นการเดินทางโดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่ยนัการจองที่นัง่พรอ้มชําระมดัจาํค่าทวัร ์

เตม็จาํนวน 

2.เม่ือท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย100% ของราคาทวัรต่์อท่าน เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2. สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทยและทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาใหเ้ม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ

เท่านั้นอกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆของบรษิทัฯใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์  



 

 

2.บรษิทัฯและตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จาํกดัดา้น

ภมิูอากาศและเวลาณวนัที่เดินทางจรงิท ัง้น้ีทางบรษิทัฯจะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยัรวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมากเป็น

สาํคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 

4.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี่ยนและราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนับรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบรกิารใน

กรณีที่มีการข้ึนราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิค่าประกนัภยัสายการบนิค่าธรรมเนียมน้ํามนัหรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาทหรอือตัราแลกเปลี่ยนได้

ปรบัข้ึนในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ีหากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได้ 

6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัรต์ ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ชไ้ม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 

7.ค่าบรกิารที่ท่านชําระกบัทางบรษิทัฯเป็นการชําระแบบเหมาขาดและทางบรษิทัฯไดชํ้าระใหก้บับรษิทัฯตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนัดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดที่ทาํใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุวท่้านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 

8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งจนมีการยกเลกิล่าชา้เปลี่ยนแปลงการบรกิารจากสายการบนิบรษิทัขนสง่

หรอืหน่วยงานที่ใหบ้รกิารบรษิทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนใหแ้ต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบัค่าบรกิารนั้นๆ  

9.มคัคุเทศกพ์นักงานและตวัแทนของบรษิทัฯไม่มีสทิธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจ

ของบรษิทัฯกาํกบัเท่านั้น 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขัน้ตํา่20ท่านรวมในคณะตามที่กาํหนดไวเ้ท่านั้นหากมีจาํนวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่กาํหนดไวบ้รษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี่ยนกาํหนดการเดินทาง และราคาได้ 

11.บรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้วตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้นการเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ๆเช่นการไปคา้

แรงงานการคา้ประเวณีการคา้มนุษยก์ารขนสง่สนิคา้หนีภาษีการขนยาเสพตดิการโจรกรรมการขนอาวธุสงครามการกอ่การรา้ยและอืน่ๆที่

เขา้ข่ายผิดกฏหมายผิดศีลธรรมอนัดีบรษิทัฯมิไดมี้สว่นรูเ้หน็เกีย่วขอ้งหรอืมีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใดๆกบัการกระทาํดงักล่าวท ัง้สิ้น  

12.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆปฏเิสธการเขา้ - ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจและความรบัผิดชอบของบรษิทัฯทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ัง้หมด  

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเองบรษิทัฯจะไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆหากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี  

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็และดูแลทรพัยส์นิสว่นตวัของมีค่าต่างๆอย่างระมดัระวงับรษิทัฯจะไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆหาก

เกดิการสูญหายของทรพัยส์นิสว่นตวัของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง  

15.บรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิและสมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตมุาจากสนามบนิสายการบนิบรษิทั

ขนสง่โรงแรมหรอืการโจรกรรมแต่จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง  



 

 

16.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิภยัธรรมชาตกิารนัด

หยุดงานการจลาจลการปฏวิตัริฐัประหารที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิที่เกดิข้ึนทางตรงหรอืทางออ้มเช่น

การเจบ็ป่วยการถกูทาํรา้ยการสูญหายความล่าชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ  

17.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบใดๆต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงัและความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทางที่เกีย่วขอ้งกบัสภาพ

ธรรมชาตภิมิูอากาศฤดูกาลทศันียภาพวฒันธรรมวถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป  

18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นหากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวัซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร ์) 

19.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น  

22.หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า6เดือนและบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า6เดือนบรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 


