
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) - ย่างกุง้ - พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี(พระนอนตาหวาน) - พระหนิออ่น -พระงาทตัย ี- พระ

มหาเจดียช์เวดากอง - เจดียโ์บตะทาวน์(เทพทนัใจ) – เทพกระซิบ – รา้นหยกพม่า – ย่างกุง้ - กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกช ัน้ 2-3 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ แอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อย

อ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

07.15 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบนิ แอร ์เอเชีย เที่ยวบนิที่ FD251 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ัว่โมง (ไม่มี

อาหารบนเครื่อง) 

08.00 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าไทย 30 นาทกีรุณาปรบันาฬกิา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น า

ท่านชม พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี (Kyauk That gyi Buddha)  หรือ 

พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระนอนที่มคีวามสวยงามทีสุ่ดและดวงตาสวย

ที่สุดของประเทศพม่า ที่บริเวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิ่ง อนัลว้น

เป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองค์ใน

บริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจุตรสตกมงคล 108 

ประการ น าท่านชม พระหินอ่อนหรือ วดัเจา้ดอจี (Kyauk Taw Gyi 

Pagoda) เป็นพระที่สลกัดว้ยหนิอ่อนกอ้นเดียวท ัง้องคแ์ละมขีนาดใหญ่

ทีสุ่ดในพมา่ มหีนกั 60 ตนั สูง37ฟตุ อยู่ใน หอ้งกระจกแกว้เพือ่เป็นการควบคุมอุณหภมูเิพื่อป้องกนัการเสยีหายของหนิอ่อน 

พระหินอ่อนสรา้งในสมยันายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนกอ้นใหญ่ที่สุดที่ยะไข่ จึงไดม้กีารแกะสลกัโดยช่างฝีมือ

ชาวเมอืงมณัฑะเลย ์น าท่านชม วดังาทตัจี ( Nga Htat Gyi Pagoda) ชมพระพทุธรูปปางมารวชิยัที่สวยงามตามแบบฉบบั

ของพม่า ที่แกะสลกัจากหินอ่อนทรงเครื่องโลหะแบบกษตัริย ์ ดา้นหลงัองคพ์ระเป็นไมแ้กะสลกัลวดลายจ าลองแบบมาจาก

พระพทุธรูปทรงเครื่องในสมยัยะตะนะโบง มคีวามสูงประมาณตกึ 5 ช ัน้   

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ…ลิ้มรสอาหารเมียนมาตน้ต ารบัที่รา้น Padonmar 

บ่าย จากนั้นน า ท่านชม พระมหาเจดีย ์ชเวดากอง (Shwedagon 

Pagoda) พระมหาเจดียคู่์บา้นคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศกัดิ์สิทธิ์  

ของพม่า) เป็นเจดียท์องค าที่งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง

ย่างกุง้ มคีวามสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เมด็ ทบัทิม 

นิล และบุษราคมัอีก 2,317 เมด็ มหาเจดียช์เวดากองมทีองค าโอบ

หุม้อยู่น า้หนกัถงึ 1,100 กโิลกรมั โดยช่างชาวพมา่ จะใชท้องค าแทต้ี

เป็นแผ่นปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งและ



 

 

 

 

ซ่อมแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งน้ีมากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองักฤษเสยีอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์าย

ลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ นบัรอ้ยองค ์มซีุม้ประตูสี่ดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย 

ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมยี และยงั

เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมที ัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากนัสกัการะท ัง้กลางวนัและกลางคืนอย่าง

ไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งน้ีมสีถาปตัยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิที่ท  าเป็นศาลาโถงครอบ

ดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ัน้ๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัให ้

ประชาชนมากราบไหวบู้ชา 

ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคพ์ระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อเสริมสรา้งบารมี

และสริมิงคล เป็นจุดส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งน้ี เป็นจุดที่บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ จงึ

ไดร้บัสมญานามว่าผูช้นะสบิทิศ นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกดิประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หากใคร

เกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้ าพระประจ าวนัเกดิตน เพือ่ความสริมิงคลแกชี่วติ 

 

 

 

 

น าท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สรา้งโดยทหารพนันายเพือ่บรรจพุระบรมธาตุทีพ่ระสงฆอ์นิเดีย 8 รูป ได ้

น ามาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา

ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องคแ์ละพบพระพทุธรูปทอง เงนิ ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี นอกจากน้ียงัมสีิง่ที่

น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพุทธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามอื เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัที่มี

ลกัษณะงดงามยิ่งนกั น าท่านสกัการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทนัใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาว

ไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ  วิธีการ

สกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรอืผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะนตั

โบโบยี ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท่้านน าเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 

100 บาท) ไปใส่มือของนตัโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้

จากนัน้กเ็อาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวชี้ของนตัโบโบยี แค่น้ีท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาทีข่อไว ้น า

ท่านสกัการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเ์ม๊ียะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่

ศรทัธาในพทุธศาสนา จนสิ้นชีวติไปกลายเป็นนตัที่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นั โดยท่านสามารถ

กระซบิที่ขา้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอื่นไดย้นิ และน าน า้นมไปจ่อไวท้ี่ปาก บูชาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้จากนัน้น าท่านชม 

รา้นหยกพม่า ใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อเครื่องประดบัหยกพม่าแท ้น า้งามๆ จากเหมอืงธรรมชาติ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่

สนามบนิย่างกุง้  

19.25 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD258 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 25 นาท ี

สญัลกัษณ์ประจ าวนัเกดิ 

วนัอาทติย ์ วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพธุกลางคนื วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์ วนัเสาร ์

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



 

 

 

 

21.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

 

พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุง้ เตมิบญุ ทนัใจ 1 วนั โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย  

ก าหนดการเดินทาง ค่าบรกิาร ต่อท่าน ไม่มีราคาเด็ก 

27 ส.ค. 62 2,999 

29 ส.ค. 62 2,999 

02 ก.ย. 62 2,999 

03 ก.ย. 62 2,999 

04 ก.ย. 62 2,999 

05 ก.ย. 62 2,999 

09 ก.ย. 62 2,999 

10 ก.ย. 62 2,999 

11 ก.ย. 62 2,999 

12 ก.ย. 62 2,999 

16 ก.ย. 62 2,999 

17 ก.ย. 62 2,999 

18 ก.ย. 62 2,999 

19 ก.ย. 62 2,999 

23 ก.ย. 62 2,999 

24 ก.ย. 62 2,999 

25 ก.ย. 62 2,999 

26 ก.ย. 62 2,999 



 

 

 

 

30 ก.ย. 62 2,999 

01 ต.ค. 62 3,299 

02 ต.ค. 62 3,299 

03 ต.ค. 62 3,299 

07 ต.ค. 62 3,299 

08 ต.ค. 62 3,299 

09 ต.ค. 62 3,299 

10 ต.ค. 62 3,299 

15 ต.ค. 62 3,499 

16 ต.ค. 62 3,299 

17 ต.ค. 62 3,299 

21 ต.ค. 62 3,299 

22 ต.ค. 62 3,299 

24 ต.ค. 62 3,299 

28 ต.ค. 62 3,299 

29 ต.ค. 62 3,299 

30 ต.ค. 62 3,299 

04 พ.ย. 62 3,499 

05 พ.ย. 62 3,299 

06 พ.ย. 62 3,299 

07 พ.ย. 62 3,299 

12 พ.ย. 62 3,299 

13 พ.ย. 62 3,299 



 

 

 

 

 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ พรอ้มน ้ าหนักสมัภาระส าหรบัถอืข้ึนเครื่อง ท่านละ 7 ก.ก 

✓ ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบรกิารขา้งตน้น้ีไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิ่มข้ึน 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

14 พ.ย. 62 3,299 

19 พ.ย. 62 3,299 

20 พ.ย. 62 3,299 

21 พ.ย. 62 3,299 

26 พ.ย. 62 3,299 

27 พ.ย. 62  3,299 

28 พ.ย. 62 3,299 



 

 

 

 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าน ากลอ้งถา่ยรูปและกลอ้งวิดีโอเขา้วดั  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์ 1 ท่าน (ส าหรบักรณีที่เดินทางไม่ต า่กว่า 30 ท่าน โดยช าระที่สนามบนิกอ่น

เดินทาง) 

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

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

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าค่าทวัร ์

เตม็จ านวน 

2.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 

เท่านั้น อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

2.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยึดถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมาก

เป็นส าคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 



 

 

 

 

4.อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบริการ

ในกรณีที่มีการข้ึนราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมน ้ ามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา

แลกเปลี่ยนไดป้รบัข้ึนในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

7.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้

8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรบั

ค่าบริการนั้นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจ านวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง และราคาได ้

11.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูมี้วตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย 

และ อืน่ ๆ ที่เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดมี้ส่วนรูเ้หน็ เกีย่วขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระท า

ดงักล่าวท ัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ย

ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

15.บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิม่เติมที่เกดิข้ึนทางตรง หรอื

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมิูอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถแีละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 



 

 

 

 

18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

19.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 

 


