
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ก ำหนดกำร กรุงเทพฯ–ย่ำงกุ้ง–พระมหำเจดย์ีชเวดำกอง–พระนอนตำหวำน–วดัหงำทตัย–ีเทพทนัใจ–เทพกระซิบ–วดัพระ

หินอ่อน - ตลำดสก๊อต –กรุงเทพฯ               (-/กลำงวนั/-) 

04.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ขำออก ช้ัน 3 เคำน์เตอร์สำยกำรบินนกแอร์ประตู 6 
Nok Air (DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน DD4230 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.05 น. เดินทางถึง สนำมบินมิงกำลำดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

(เวลำท้องถิ่นที่เมียนมำร์ ช้ำกว่ำประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
จากนั้น นมัสกำร พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองค ำคู่บ้ำนคู่เมืองประเทศพม่ำอำยุกว่ำสองพัน

ห้ำร้อยกว่ำปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดำกอง หรือตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่ำงกุ้ง มหำเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่ำสถำนที่แห่ง
นี้มีลำนอธิษฐำน ซ่ึงเป็นจุดที่บุเรงนองมำขอพรก่อนออกรบท่ำนสำมำรถน ำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจำก
องค์เจดีย์ชเวดำกองณ ลำนอธิษฐำนเพ่ือเสริมสร้ำงบำรมีและสิริมงคลได้ นอกจำกนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจ ำวัน
เกดิประดิษฐำนทั้งแปดทศิ หำกใครเกดิวนัไหนกใ็ห้ไปสรงน ำ้พระประจ ำวนัเกดิตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติพระเจดีย์
น้ีไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้มดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้ าหนกัยี่สิบสามตนั
ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐับริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อน
ทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่น 

 



 

 

 

 

 

 

 

ยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ
งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมา 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

ทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุ้งเสียก่อนองักฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ข้ึน
ภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงั
ศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุด
ชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสีเหลือง,สีน ้าเงิน,สีส้ม,สีแดงเป็นตน้ 

**ร่วมท ำพธีิน ำสวดมนต์เสริมบำรม ีขอพรแก้ปีชง โดยอำจำรย์และผู้ที่มีประสบกำรณ์ในประเทศพม่ำ ** 

ค ำไหว้พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง 
    วนัทำมิอุตตมะชมพูวระฐำเนสิงกุตตะเรมะโนลมัเมสัตตังสะรัตนะ 
   ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธำตุโยธัสสะติทุติยงัโกนำคะมะนังธัมมะกำระนังธำตุโย 
   ธัสสะติตติยงักสัสปังพุทธจีวะรังธำตุโยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอตัถะเกศำธำตุโยธัสสะติ 
   อหังวนัทำมิตุระโตอหังวนัทำมิธำตุโยอหังวันทำมิสัพพะทำอหังวนัทำมิสิระสำ 

  *** อธิษฐำนพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่ำชัยชนะและควำมส ำเร็จ *** 
 
 
 
 

วนัเกดิ อำทติย์ จันทร์ องัคำร พุธ พุธกลำงคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสำร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้ำงมีงำ ช้ำงไม่มีงำ หนูหำงยำว หนูหำงส้ัน พญำนำค 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร**เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร** 
จากนั้น   พระพุทธไสยำสน์เจำทัตยี หรือ พระนอนตำหวำนนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเป็น

พระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น  สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงำทัตจี หลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ี
แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์ เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สัก
แกะสลกัทั้งหมด และสลกัเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง 

จากนั้น น าท่านขอพร นัตโบโบยหีรือพระเทพทนัใจ เทพ
เจ้าศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยวิธีกำร
สักกำระรูปป้ันเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพ่ือขอส่ิง
ใดแล้วสมตำมควำมปรำรถนำ ให้เอำดอกไม้ 
ผลไม้โดยเฉพำะมะพร้ำวอ่อน กล้วยหรือผลไม้
อ่ืนๆมำสักกำระ นัตโบโบย ีจะชอบมำก จำกน้ันก็
ให้เอำเงินจะเป็นดอลล่ำ บำทหรือจ๊ำดก็ได้ (แต่
แนะน ำให้เอำเงินบำทดีกว่ำเพรำะเรำเป็นคน
ไทย)แล้วเอำไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก2ใบ ไหว้
ขอพรแล้วดึกกลับมำ 1ใบ เอำมำเก็บรักษำไว้
จำกน้ันก็เอำหน้ำผำกไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบ
โบยแีค่นีท่้ำนกจ็ะสมตำมควำมปรำรถนำทีข่อไว้ 
น าท่านข้ามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อ
สักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า“อะมำดอว์
เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของ
พญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรง
กลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิต
ไปกลายเป็นนตัชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้กำรขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบำๆ ห้ำมคนอ่ืนได้ยิน 
ชำวพม่ำนิยมขอพรจำกเทพองค์นีก้นัมำกเช่นกนักำรบูชำเทพกระซิบ บูชำด้วยน ำ้นม ข้ำวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 



 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำน เดินทางสู่ วัดพระหินขำว หรือท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทย
เรียกกนัว่า พระหินอ่อน พระหินขาวน้ีสร้างจากหิน
ขาวท่ีมีลกัษณะมนัวาว สีขาวสะอาดและไม่มีต าหนิ 
สูง 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต หนกั 60 ตนั เป็นพระพุทธรูป
ประทบันัง่ พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ี
อญัเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลงักายกข้ึนหนัฝ่าพร ะ
หัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศตัรูและประทาน
ความเจริญรุ่งเรือง นอกจากน้ียงัมีการน าหินท่ีเหลือมา
สลกัเป็นพระพุทธบาทซา้ย-ขวา ประดิษฐานอยู ่บริเวณดา้นหลงัพระพุทธรูปดว้ย   

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตลำดสก๊อต เป็นแหล่งศูนยร์วมของฝากทุกชนิด ตั้งแต่อาหารนานาชาติ เส้ือผา้ ของท่ีระลึกต่างๆ 
เคร่ืองเงิน, อญัมณี, ไมแ้กะสลกั, เคร่ืองลงรักปิดทองต่างๆ, ถว้ยชามจีนโบราณ, ผา้ไหมลายต่างๆ เป็นตลาดท่ีใหญ่
ท่ีสุด มีสินคา้วางขายแทบทุกชนิด 
สมควรเวลาเดินสู่ สนำมบินนำนำชำติมิงกำลำดง 

21.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่ DD4239 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 ........................................................................................................ 
อตัรำค่ำบริกำรและเง่ือนไขรำยกำรท่องเที่ยว 

เร่ิมเดินทำง กลบัจำกเดินทำง สำยกำรบิน จ ำนวน รำคำต่อท่ำน/ไม่มรีำคำเดก็ 

15 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62 DD 30+1 3,999 

22 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62 DD 30+1 3,999 

29 ส.ค. 62 29 ส.ค. 62 DD 30+1 3,999 

05 ก.ย. 62 05 ก.ย. 62 DD 30+1 4,499 

12 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62 DD 30+1 2,999 

19 ก.ย. 62  19 ก.ย. 62 DD 30+1 2,999 

26 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62 DD 30+1 2,999 



 

 

 

 

 

 

 

03 ต.ค.62 03 ต.ค.62 DD 30+1 3,999 

10 ต.ค.62 10 ต.ค.62 DD 30+1 3,999 

17 ต.ค.62 17 ต.ค.62 DD 30+1 3,999 

24 ต.ค.62 24 ต.ค.62 DD 30+1 3,999 

31 ต.ค.62 31 ต.ค.62 DD 30+1 3,999 
 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 
ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันำจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่ำเปลีย่นแปลงตั๋ว 
อำหำรตำมรำยกำรระบุ(สงวนสิทธ์ิในกำรสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์)  
ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ำมรำยกำรระบุ 
ค่ำรถโค้ชรับ-ส่งสถำนที่ท่องเทีย่วตำมรำยกำรระบุ 
ค่ำไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ำทวัร์น ำเทีย่วตำมรำยกำร 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บำท (เป็นไปเง่ือนไขตำมกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันกำรเดินทำง  ค่ำประกันอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำล คุ้มครองเฉพำะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่ำงกำร
เดินทำง ไม่คุ้มครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวของผู้เดินทำง 

ภำษีน ำ้มันและภำษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธ์ิเกบ็เพิม่หำกสำยกำรบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทำง) 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 
ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3%และภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% 
ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมส ำหรับผู้ถือพำสปอร์ตต่ำงชำติ 
ค่ำระวำงน ำ้หนักกระเป๋ำไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำเดินทำงในกรณทีีเ่กนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 20 กโิลกรัมต่อท่ำน 
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำท ิอำหำรและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสำร, อนิเทอร์เน็ต, มินิบำร์, ซักรีด ทีไ่ม่ได้ระบุไว้

ในรำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติภัยทำงธรรมชำติ, กำรประท้วง, กำรจลำจล ,กำรนัดหยุดงำน, กำรถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้ำเมือง จำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งที่เมืองไทย และต่ำงประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทฯ 



 

 

 

 

 

 

 

ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บำท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่ำน(บังคับตำมระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ตำมสินน ำ้ใจของทุกท่ำนค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ังและกำรยกเลกิทัวร์ 
กำรจองทวัร์ : 

• กรุณำจองทัวร์ล่วงหน้ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช ำระเต็มจ ำนวนเน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ มิฉะน้ันถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำงโดยอตัโนมัติ 

กรณยีกเลกิ 
• ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ำมัดจ ำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกำล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินมัดจ ำโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลกิกำรเดินทำง 15-30 วนั ก่อนกำรเดินทำง หักค่ำทวัร์ 50%และริบเงินมัดจ ำทั้งหมด 

• ยกเลกิภำยใน 14 วนั ก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำรเล่ือนกำร

เดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถยกเลิกหรือเล่ือนกำรเดินทำงได้ตำมควำม
เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้ำเพยีง 7 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืนๆ  
• บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม

จ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว้(15 ท่ำนขึน้ไป)เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทฯและผู้เดินทำงอ่ืนที่เดินทำงในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน 

• คณะผู้เดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึ้นไปจึงออกเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทำง 
หรือ ยกเลกิกำรเดินทำง โดยทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 7 วนัก่อนกำรเดินทำง 

** ขณะนี้รัฐบำลไทยและเมียนมำร์ได้ลงนำมควำมตกลง ยกเว้นกำรตรวจลงตรำผู้ถือหนังสือเดินทำงธรรมดำ ผ่ำนท่ำ
อำกำศยำนนำนำชำติ และจะมีสิทธ์ิพ ำนักในดินแดนของอกีฝ่ำยหน่ึง เป็นระยะเวลำไม่เกิน 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 11 สิงหำคม 2558 ทั้งนี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมำย่ืนวีซ่ำปกติอีก ทำงทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่ำวีซ่ำเพิ่มอีก
ท่ำนละ 1,000 บำท ** 



 

 

 

 

 

 

 

• กรณีที่ท่ำนต้องออกตั๋วภำยใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกคร้ังก่อนท ำกำรออก
ตั๋ว เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้ำท่ำนออกตั๋วภำยในโดยไม่แจ้งให้ทรำบและหำกไฟล์ทบินมีกำรปรับเปลี่ยนเวลำบินเพรำะถือว่ำ
ท่ำนยอมรับในเง่ือนไขดังกล่ำว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร(เล่มน ้ำเงิน)เดินทำงเพ่ือกำรท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ำ–ออก
ประเทศใดๆกต็ำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

รำยละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อำจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน รำคำ และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำง

เป็นส ำคัญ 
➢ หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพ่ือท่องเที่ยว

เท่ำน้ัน (หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหำกอำยุเหลือไม่ถึงและไม่สำมำรถ
เดินทำงได้) 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน, สำยกำรบินยกเลิกบิน, กำรประท้วง, กำรนัด
หยุดงำน,กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทำงธรรมชำติ (ซ่ึงลูกค้ำ
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอำจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หำกผู้เดินทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจ ำตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจำก
อุบัติเหตุในรำยกำรท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้ำจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำม
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯ ไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมื้อ, เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษัทฯ ได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด ก่อนเดินทำง
เรียบร้อยแล้วเป็นกำรช ำระเหมำขำด 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำกควำม
ประมำทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋ำเกดิสูญหำยหรือช ำรุดจำกสำยกำรบิน 

➢ กรณีที่กำรตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำร
เดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 



 

 

 

 

 

 

 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วรำคำพเิศษ กรณทีีท่่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สำมำรถเปลี่ยน
ช่ือได้หำกมีกำรปรับรำคำบัตรโดยสำรสูงขึน้ ตำมอัตรำค่ำน ้ำมันหรือค่ำเงินแลกเปลี่ยน ทำงบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับรำคำตั๋ว
ดังกล่ำว 

➢ เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่ำง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ข้ำงต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หำกพำสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้ำปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอำยุกต็ำม อำจท ำให้ท่ำน
โดนปฎเิสธกำรเข้ำและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่ำตัดขำกรรไกรที่ท ำให้ใบหน้ำเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่ำนต้องท ำพำสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท ำกำรจองทวัร์  

➢ กรณมีี “คดีควำม” ทีไ่ม่อนุญำติให้ท่ำนเดินทำงออกนอกประเทศได้ โปรดท ำกำรตรวจสอบก่อนกำรจองทวัร์ว่ำท่ำนสำมำรถ
เดินทำงออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้ำไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ำสำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ รวมถึงรำยละเอยีด
อำยุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

➢ ** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้แล้วจึงมดัจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง** 
 
 
 
 
 
 
 


