
 

 

 

 

 

 



 

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

มหาเจดียช์เวดากอง - เจดียโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) – เทพกระซิบ – พระหนิออ่น – ย่างกุง้ - กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 2-3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ แอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หนา้ทีค่อย

อ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

06.30 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ย่างกุง้ ประเทศพม่า  โดยสายการบนิ แอร ์เอเชีย  เทีย่วบนิที่  FD251 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง (ไม่มี

อาหารบนเครื่อง) 

07.15 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตมิิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 30 นาทีกรุณาปรบันาฬกิา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น า

ท่านชม พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(Kyauk That gyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน  ซึ่งเป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงาม

ทีสุ่ดและดวงตาสวยทีสุ่ดของประเทศพม่า ทีบ่ริเวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่  อนัลว้นเป็นมิง่มงคลสูงสุด  ประกอบดว้ย

ลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท  และลอ้มดว้ยรูปอฎัจตุรสตกมงคล  108 ประการ  น าท่านชม 

พระหนิออ่น เป็นพระทีส่ลกัดว้ยหนิอ่อนกอ้นเดยีวท ัง้องคแ์ละมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในพม่า มหีนกั  60 ตนั สูง37ฟตุ อยู่ใน  หอ้ง

กระจกแกว้เพือ่เป็นการควบคุมอณุหภมูเิพือ่ป้องกนัการเสยีหายของหนิอ่อน พระหนิอ่อนสรา้งในสมยันายพลตานฉ่วยโดยมี

การขดุพบหนิอ่อนกอ้นใหญ่ทีสุ่ดทีย่ะไข่ จงึไดม้กีารแกะสลกัโดยช่างฝีมอืชาวเมอืงมณัฑะเลย ์ น าท่านชม  วดังาทตัจี  ( Nga 

Htat Gyi Pagoda) ชมพระพทุธรูปปางมารวชิยัทีส่วยงามตามแบบฉบบัของพม่า ทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนทรงเครื่องโลหะแบบ

กษตัริย ์ดา้นหลงัองคพ์ระเป็นไมแ้กะสลกัลวดลายจ าลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื่องในสมยัยะตะนะโบง มคีวามสูง

ประมาณตกึ 5 ชัน้   

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ…สลดักุง้มงักร 

บ่าย จากนัน้น าท่านชม พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดยี ์

คู่บา้นคู่เมอืงพม่า  (1 ใน 5 สิง่ศกัดิ์สทิธิ์ของพม่า ) เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม  ตัง้เด่นเป็น

สงา่อยู่กลางเมอืงย่างกุง้  มคีวามสูง  109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร  544 เมด็ ทบัทมิ นิล 

และบษุราคมัอกี  2,317 เมด็ มหาเจดยีช์เว ดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่น า้หนกัถงึ  1,100 

กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องค าแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าที่

ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าทีเ่ก็บอยู่

ในธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆ  นบั

รอ้ยองค์  มซีุม้ประตูสีด่า้น  ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอย

มากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพธุเจา้จ านวน 8 เสน้ 

เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมยี และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุดของพม่า  ซึ่งมี

ท ัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากนัสกัการะท ัง้กลางวนัและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย  



 

ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปตัยกรรมทีส่วยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคา

ทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ทีเ่รียกว่า พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมาก

ราบไหวบู้ชา 

ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคพ์ระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐาน เพือ่เสรมิสรา้งบารมี

และสริมิงคล เป็นจุดสาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานแหง่น้ี เป็นจุดที่บเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จงึ

ไดร้บัสมญานามว่าผูช้นะสบิทศิ นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค  ์หากใคร

เกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกดิตน เพือ่ความสริมิงคลแก่ชีวติ 

 

 

 

 

น าท่านชม เจดียโ์บตาทาวน ์(Botataung Pagoda) สรา้งโดยทหารพนันายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ได ้

น ามาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจพุระเกศา

ธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องคแ์ละพบพระพทุธรูปทอง เงนิ ส าริด 700 องค ์และจารึกดนิเผาภาษาบาลี  นอกจากน้ียงัมสีิง่ที่

น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดยี ์  คอื พระพุทธรูปทองค า  ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื  เป็นพระพุ ทธรูปปางมารวชิยัทีม่ี

ลกัษณะงดงามยิ่งนกั น าท่านสกัการะขอพร นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา  ดว้ย

ทีเ่ชื่อว่าเมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ  วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ  น าดอกไม ้ ผลไม  ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน  

กลว้ย หรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะนตัโบโบยี  ซึ่งท่านจะชอบมาก  (บริเวณวดัจะมขีาย ) จากนัน้ก็ใหท้่านน าเงนิเงนิบาท  (แบงค์ 

20, 50, 100 บาท) ไปใส่มอืของนตัโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา  1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้  จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไป

แตะกบัน้ิวชี้ของนตั โบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว ้  น าท่านสกัการะขอพร เทพกระซิบ  หรอื อะมาดอว์

เมี๊ยะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธดิาของพญานาค ทีศ่รทัธาในพทุธศาสนา  จนสิ้นชีวติไปกลายเป็นนตัทีช่าวพม่าเคารพกราบไหว ้

กนั โดยท่านสามารถกระซบิทีข่า้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอื่นไดย้นิ และน าน า้นมไปจ่อไวท้ีป่าก บูชาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิย่างกุง้  

19.25 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD258 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 45 นาท ี

21.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 
 
 
 
 

สญัลกัษณ์ประจาํวนัเกดิ 

วนัอาทติย ์ วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพธุกลางคนื วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์ วนัเสาร ์

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขการใชบ้ริการ 

 

 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการขา้งตน้น้ีไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิม่ขึ้น 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง ) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

พม่า เที่ยวฟิน แดนพทุธภมิู 1 วนั โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย  

กําหนดการเดินทาง ค่าบริการ ต่อท่าน ไม่มีราคาเด็ก 

25 ก.ค. 62 2,999 

07 ส.ค. 62 2,999 

28 ส.ค. 62 2,999 

05 ก.ย. 62 2,999 

18 ก.ย. 62 2,999 



 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบัน้ําหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว  ้20 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์ 1 ท่าน (สาํหรบักรณีที่เดินทางไม่ตํา่กว่า 30 ท่าน โดย ชําระที่สนามบนิก่อน

เดินทาง) 

 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(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มชําระมดัจาํค่าทวัร ์

เตม็จาํนวน 

2.เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2. สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 

เท่านั้น อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสดุสมบูรณ์ 

2.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์ูงสดุของลูกคา้สว่นมาก

เป็นสาํคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 

4.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบรกิาร

ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน้ํามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา

แลกเปลี่ยนไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 



 

5.ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร  ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

7.ค่าบรกิารที่ท่านชําระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว  ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้

8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให  ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบรกิารนั้นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขัน้ตํา่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่กาํหนดไว  ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี่ยนกาํหนดการเดินทาง และราคาได ้

11.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย 

และ อืน่ ๆ ที่เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดม้ีสว่นรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํ

ดงักล่าวท ัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ย

ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้ อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

15.บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึ้นทางตรง หรอื

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร )์ 



 

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

การบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได  ้) 

 


