
 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
ก ำหนดกำร กรุงเทพฯ – ย่ำงกุ้ง – พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง – พระนอนตำหวำน –วั ดหงำทัตย ี– เทพทนัใจ – เทพกระซิบ –

วัดเจตุน – กรุงเทพฯ                 (-/กลำงวัน/-) 
04.30 น. พร้อมกนัที่สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ขำออก ช้ัน 2 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ประตู 6 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
08.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเที่ยวบิน SL200 

**ตั้งแต่ 27 ตุลำคม 62 ถงึ 28 มนีำคม 63 ทำงสำยกำรบินมกีำรปรับเปลีย่นเวลำเดนิทำงขำไป โดยออกจำกสนำมบิน
ดอนเมือง กรุงทพฯ เวลำ 06.45น. และถงึสนำมบินมงิกำลำดง กรุงย่ำงกุ้ง พม่ำ เวลำ 07.35น. ** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
09.10 น. เดินทางถึง สนำมบินมิงกำลำดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

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

ห้ำร้อยกว่ำปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดำกอง หรือตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่ำงกุ้ง มหำเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่ำสถำนที่แห่ง
นี้มีลำนอธิษฐำน ซ่ึงเป็นจุดที่บุเรงนองมำขอพรก่อนออกรบท่ำนสำมำรถน ำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจำก
องค์เจดีย์ชเวดำกองณ ลำนอธิษฐำนเพ่ือเสริมสร้ำงบำรมีและสิริมงคลได้ นอกจำกนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ ำวนั



 

 

 

เกิดประดิษฐำนทั้งแปดทิศ หำกใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้ำพระประจ ำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์
น้ีไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้มดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้ าหนักยีสิ่บสามตนั
ภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้จ  านวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐับริขารของพระพทุธเจา้องคก่์อน
ทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่น 
ยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ
งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมา 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

ทั้งส้ินชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น ้ ายา่งกุ ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น
ภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิมไดจึ้งถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงั
ศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุด
ชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสีเหลือง,สีน ้ าเงิน,สีสม้,สีแดงเป็นตน้ 

**ร่วมท ำพธิีน ำสวดมนต์เสริมบำรมี ขอพรแก้ปีชง โดยอำจำรย์และผู้ที่มีประสบกำรณ์ในประเทศพม่ำ ** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร**เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร** 
จำกน้ัน   พระพุทธไสยำสน์เจำทัตยี หรือ พระนอนตำหวำนนมสัการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเป็น

พระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จำกน้ัน  สกัการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงำทัต
จี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยที่ แกะสลักจากหิน อ่อน  ทรง
เคร่ืองแบบกษตัริย ์เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วน
เคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้ักแกะสลัก
ทั้งหมด และสลกัเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบ
มาจากพระพทุธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง 

จำกน้ัน น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ 
เทพเจ้าศัก ด์ิสิท ธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีกำรสักกำระรูปป้ันเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพ่ือ
ขอส่ิงใดแล้วสมตำมควำมปรำรถนำ ให้ เอำ
ดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพำะมะพร้ำวอ่อน กล้วย
หรือผลไม้อ่ืนๆมำสักกำระ นัตโบโบยี จะชอบ
มำก จำกน้ันก็ให้ เอำเงินจะเป็นดอลล่ำ บำท
หรือจ๊ำดก็ได้ (แต่แนะน ำให้เอำเงินบำทดีกว่ำ
เพรำะเรำเป็นคนไทย)แล้วเอำไปใส่มือของนัตโบ
โบยีสัก2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมำ 1ใบ เอำมำ
เก็บรักษำไว้จำกน้ันก็เอำหน้ำผำกไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยีแค่นี้ท่ำนก็จะสมตำมควำมปรำรถนำที่ขอไว้ 
น าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะเทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมำดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า 
นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวติไป
กลายเป็นนัตชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้กำรขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบำๆ ห้ำมคนอ่ืนได้ยิน 
ชำวพม่ำนิยมขอพรจำกเทพองค์นี้กันมำกเช่นกันกำรบูชำเทพกระซิบ บูชำด้วยน ้ำนม ข้ำวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

จำกน้ัน น าท่านเขา้สู่ วัดเจตุน Kyay Thon Pagoda  นมสัการ พระเจตุนพญำจี พระพุทธรูปส าริดที่เก่าแก่ของพม่าอายรุาว
ร้อยกวา่ปี ซ่ึงเป็นพระพทุธรูปที่เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของชาวเมียนมาร์อีกแห่งหน่ึง  

สมควรเวลาเดินสู่ สนำมบินนำนำชำติมิงกำลำดง 
19.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL207 
21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**ตั้งแต่ 27 ตุลำคม 62 ถงึ 28 มนีำคม 63 ทำงสำยกำรบินมกีำรปรับเปลีย่นเวลำเดนิทำงขำกลบั ออกจำกสนำมบินมงิ
กำลำดง กรุงย่ำงกุ้ง พม่ำ  เวลำ 19.35น. และถงึสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลำ 21.25น.** 

 
 
 



 

 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยุดสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ่ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้ริการคะ่  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้ริการ 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานที่เที่ยวอืน่ที่เปิดใหแ้ทนคะ่ 

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

อตัรำค่ำบริกำรและเง่ือนไขรำยกำรท่องเที่ยว 
เร่ิมเดนิทำง กลบัจำกเดนิทำง สำยกำรบิน จ ำนวน รำคำต่อท่ำน/ไม่มรีำคำเดก็ 

09 ม.ค.63 09 ม.ค.63 SL 30+1 3,999 

16 ม.ค.63 16 ม.ค.63 SL 30+1 3,999 

23 ม.ค.63 23 ม.ค.63 SL 30+1 2,999 

30 ม.ค.63 30 ม.ค.63 SL 30+1 3,999 

06 ก.พ.63 06 ก.พ.63 SL 30+1 3,999 

13 ก.พ.63 13 ก.พ.63 SL 30+1 2,999 

20 ก.พ.63 20 ก.พ.63 SL 30+1 3,999 

27 ก.พ.63 27 ก.พ.63 SL 30+1 3,999 

05 มี.ค.63 05 มี.ค.63 SL 30+1 4,999 

12 มี.ค.63 12 มี.ค.63 SL 30+1 3,999 

19 มี.ค.63 19 มี.ค.63 SL 30+1 4,999 

26 มี.ค.63 26 มี.ค.63 SL 30+1 3,999 

02 เม.ย.63 02 เม.ย.63 SL 30+1 3,999 

09 เม.ย.63 09 เม.ย.63 SL 30+1 4,999 

13 เม.ย.63 13 เม.ย.63 SL 30+1 4,999 



 

 

 

16 เม.ย.63 16 เม.ย.63 SL 30+1 4,999 

23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 SL 30+1 3,999 

30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 SL 30+1 3,999 

07 พ.ค.63 07 พ.ค.63 SL 30+1 3,999 

14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 SL 30+1 3,999 

21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 SL 30+1 3,999 

28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 SL 30+1 4,999 

04 มิ.ย.63 04 มิ.ย.63 SL 30+1 3,999 

11 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 SL 30+1 3,999 

18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 SL 30+1 3,999 

25 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 SL 30+1 4,999 
 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 
ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนำจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่ำเปลีย่นแปลงต๋ัว 
อำหำรตำมรำยกำรระบุ(สงวนสิทธ์ิในกำรสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์)  
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมรำยกำรระบุ 
ค่ำรถโค้ชรับ-ส่งสถำนที่ท่องเทีย่วตำมรำยกำรระบุ 
ค่ำไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ำทัวร์น ำเที่ยวตำมรำยกำร 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บำท (เป็นไปเง่ือนไขตำมกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันกำรเดินทำง  ค่ำประกันอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำล คุ้มครองเฉพำะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่ำงกำร
เดินทำง ไม่คุ้มครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวของผู้เดินทำง 

ภำษีน ้ำมันและภำษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธ์ิเกบ็เพิ่มหำกสำยกำรบินปรับขึน้ก่อนวันเดนิทำง) 
 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 
ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมส ำหรับผู้ถือพำสปอร์ตต่ำงชำติ 
ค่ำระวำงน ้ำหนักกระเป๋ำไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 



 

 

 

ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดินทำงในกรณทีี่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่ำน 
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสำร, อินเทอร์เน็ต, มินิบำร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้

ในรำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อบัุติภัยทำงธรรมชำติ, กำรประท้วง, กำรจลำจล ,กำรนัดหยุดงำน, กำรถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้ำเมือง จำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งที่เมืองไทย และต่ำงประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทฯ 

ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บำท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ำน(บังคบัตำมระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ตำมสินน ้ำใจของทุกท่ำนค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
 
 
 
 

 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่งและกำรยกเลกิทัวร์ 
กำรจองทวัร์ : 

 กรุณำจองทัวร์ล่วงหน้ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช ำระเต็มจ ำนวนเน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ มิฉะน้ันถือว่ำท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำงโดยอัตโนมัติ 

กรณยีกเลกิ 
 ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ำมัดจ ำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกำล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินมัดจ ำโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกกำรเดินทำง 15-30 วัน ก่อนกำรเดินทำง หักค่ำทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ ำทั้งหมด 

 ยกเลิกภำยใน 14 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำรเล่ือนกำร

เดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถยกเลิกหรือเล่ือนกำรเดินทำงได้ตำมควำม
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ำเพียง 7 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทุกกรณ ี
 
 

** ขณะนี้รัฐบำลไทยและเมียนมำร์ได้ลงนำมควำมตกลง ยกเว้นกำรตรวจลงตรำผู้ถือหนังสือเดินทำงธรรมดำ ผ่ำนท่ำ
อำกำศยำนนำนำชำติ และจะมีสิทธ์ิพ ำนักในดินแดนของอีกฝ่ำยหน่ึง เป็นระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ต้ังแต่
วันที่ 11 สิงหำคม 2558 ทั้งนี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมำย่ืนวีซ่ำปกติอีก ทำงทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่ำวีซ่ำเพิ่มอีก
ท่ำนละ 1,000 บำท ** 



 

 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณท่ีำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน

ที่บริษัทฯก ำหนดไว้(15 ท่ำนขึน้ไป)เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทฯและผู้เดินทำงอ่ืนที่เดินทำงในคณะเดียวกัน 
บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน 

 คณะผู้เดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึ้นไปจึงออกเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทำง หรือ 
ยกเลิกกำรเดินทำง โดยทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 7 วันก่อนกำรเดินทำง 

 กรณทีี่ท่ำนต้องออกต๋ัวภำยใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกต๋ัว 
เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้ำท่ำนออกต๋ัวภำยในโดยไม่แจ้งให้ทรำบและหำกไฟล์ทบินมีกำรปรับเปลี่ยนเวลำบินเพรำะถือว่ำ
ท่ำนยอมรับในเง่ือนไขดังกล่ำว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร(เล่มน ้ำเงิน)เดินทำงเพ่ือกำรท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ำ–ออก
ประเทศใดๆก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

รำยละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน รำคำ และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำง

เป็นส ำคญั 
 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
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอำจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

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

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



 

 

 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้ งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำกควำม
ประมำทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋ำเกิดสูญหำยหรือช ำรุดจำกสำยกำรบิน 

 กรณีที่กำรตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำร
เดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวรำคำพิเศษ กรณทีี่ท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สำมำรถเปลีย่น
ช่ือได้หำกมีกำรปรับรำคำบัตรโดยสำรสูงขึน้ ตำมอัตรำค่ำน ้ำมันหรือค่ำเงินแลกเปลี่ยน ทำงบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับรำคำต๋ัว
ดังกล่ำว 

 เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่ำง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้ำงต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมด 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกพำสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ำปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอำยุก็ตำม อำจท ำให้ท่ำน
โดนปฎิเสธกำรเข้ำและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่ำตัดขำกรรไกรทีท่ ำให้ใบหน้ำเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่ำนต้องท ำพำสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท ำกำรจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีควำม” ที่ไม่อนุญำติให้ท่ำนเดินทำงออกนอกประเทศได้ โปรดท ำกำรตรวจสอบก่อนกำรจองทัวร์ว่ำท่ำนสำมำรถ
เดินทำงออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้ำไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ำสำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ รวมถึงรำยละเอียด
อำยุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้แล้วจงึมดัจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง** 
 

 


