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วนัแรก กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) – กรุงย่างกุง้ – พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี (พระนอนตาหวาน) – พระงาทตัยี – พระมหาเจดียช์เวดา

กอง – เจดียโ์บตะทาวน์ (เทพทนัใจ) – เทพกระซิบ – รา้นหยกพม่า – กรุงย่างกุง้ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร � ช ั�น 3 ประตู � – � เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ แอรเ์อเชีย โดยมี

เจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย �� นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ�นเครื�อง

ก่อนเวลาเครื�องออก 30 นาท ี

07.30 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบนิ แอร ์เอเชีย เที�ยวบนิที� FD251 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั �วโมง (ไม่มี

อาหารบนเครื�อง) 

08.15 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท ีกรุณาปรบั

นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ั�นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ย

แลว้ นาํท่านชม พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี (Kyauk Htat gyi Buddha)  หรือ พระนอนตาหวาน ซึ�งเป็นพระนอนที�มคีวาม

สวยงามที�สุดและดวงตาสวยที�สุดของประเทศพม่า ที�บริเวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิ�ง อนัลว้นเป็นมิ�งมงคลสูงสุด 

ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจตุรสตกมงคล ��� ประการ 

นาํท่านชม วดังาทตัจ ี(Nga Htat Gyi Pagoda) ชมพระพทุธรูปปางมารวชิยัที�สวยงามตามแบบฉบบัของพม่า ที�แกะสลกัจาก

หนิอ่อนทรงเครื�องโลหะแบบกษตัริย ์ ดา้นหลงัองคพ์ระเป็นไมแ้กะสลกัลวดลายจาํลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื�องใน

สมยัยะตะนะโบง มคีวามสูงประมาณตึก 5 ช ั�น 

  

 

 

 

 

 

 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เสริฟ์เมนูพเิศษ (เป็ดปกักิ�ง และ สลดักุง้มงักร) 

บ่าย จากนั�นนาํท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดยีคู่์บา้นคู่เมอืงพม่า (� ใน � สิ�งศกัดิ�สทิธิ� ของพม่า) 

เป็นเจดียท์องคาํที�งดงาม ตั�งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง ��� เมตร ประดบัดว้ยเพชร ��� เมด็ ทบัทมิ นิล 

และบษุราคมัอกี �,��� เมด็ มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคาํโอบหุม้อยู่นํ �าหนกัถงึ �,��� กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องคาํ

แทต้ีเป็นแผ่นปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองคาํที�ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนี�มากมายมหาศาลกว่า

ทองคาํที�เก็บอยู่ในธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ นบัรอ้ยองค ์มซีุม้ประตูสี�

ดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุ

ของพระพุธเจา้จาํนวน � เสน้ เป็นพระธาตุประจาํปีเกิดปีมะเมยี และยงัเป็น � ใน � มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ�งมที ั�ง

ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากนัสกัการะทั�งกลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที�แห่งนี�มสีถาปตัยกรรมที�สวยงาม
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อย่างน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิที�ทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั�นๆ ที�เรียกว่า 

พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานสาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคพ์ระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื�อเสริมสรา้งบารมีและสิริ

มงคล เป็นจุดสาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี�  เป็นจุดที�บเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จงึไดร้บัสมญานาม

ว่าผูช้นะสบิทิศ นอกจากนี� รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทั�งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ�า

พระประจาํวนัเกดิตน เพื�อความสริิมงคลแก่ชีวิต 

 

 

 

 

นาํท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สรา้งโดยทหารพนันายเพื�อบรรจุ

พระบรมธาตุที�พระสงฆอ์นิเดีย 8 รูป ไดน้าํมาเมื�อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี�

ถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและ

พระบรมธาตุอีก 2 องคแ์ละพบพระพทุธรูปทอง เงนิ สาํริด 700 องค ์และจารึกดินเผา

ภาษาบาล ีนอกจากนี�ยงัมสีิ�งที�น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพทุธรูปทองคาํ 

ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัที�มลีกัษณะงดงามยิ�งนกั นาํ

ท่านสกัการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทนัใจ ซึ�งชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบ

ไหวบู้ชา ดว้ยที�เชื�อว่าเมื�ออธิษฐานสิ�งใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ วธิีการสกัการะเทพ

ทนัใจ นาํดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้ื�นๆมาสกัการะนตัโบ

โบย ีซึ�งท่านจะชอบมาก (บริเวณวดัจะมขีาย) จากนั�นก็ใหท้่านนาํเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 

50, 100 บาท) ไปใส่มอืของนตัโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บ

รกัษาไว ้จากนั�นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิ�วชี�ของนตัโบโบย ีแค่นี�ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที�ขอไว ้นาํท่านสกัการะขอพร 

เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเ์มี�ยะ ตามตาํนานเลา่ว่า เป็นธิดาของพญานาค ที�ศรทัธาในพทุธศาสนา จนสิ�นชวีติไปกลายเป็นนตั

ที�ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นั โดยท่านสามารถกระซบิที�ขา้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอื�นไดย้นิ และนาํนํ�านมไปจ่อไวท้ี�ปาก บูชาดว้ย

ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้จากนั�นนาํท่านชม รา้นหยกพม่า ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื�อเครื�องประดบัหยกพม่าแท ้นํ�างามๆ 

จากเหมอืงธรรมชาต ิจากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิย่างกุง้  

��.�� น.  บนิลดัฟ้ากลบัสู่ ดอนเมือง โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เที�ยวบนิที� FD258 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ � ชั �วโมง 2� นาท ี
��.�� น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 

 

สญัลกัษณ์ประจาํวนัเกิด 

วนัอาทิตย ์ วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพธุกลางคืน วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์ วนัเสาร ์

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ั�น พญานาค 
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อตัราค่าบริการและเงื�อนไขการใชบ้รกิาร 
FT–RGN FD05X – เที�ยวฟิน พม่า ย่างกุง้ เติมบญุ ทนัใจ 1 วนั โดย FD  

กาํหนดการเดินทาง ค่าบรกิาร / ท่าน ไม่มีราคาเด็ก 

02 มี.ค. ���� (วนัจนัทร)์ 3,099 

03 มี.ค. ���� (วนัองัคาร) 2,999 

04 มี.ค. ���� (วนัพธุ) 2,999 

09 มี.ค. ���� (วนัจนัทร)์ 3,999 

10 มี.ค. ���� (วนัองัคาร) 3,999 

11 มี.ค. ���� (วนัพธุ) 3,999 

12 มี.ค. ���� (วนัพฤหสับด)ี 3,999 

16 มี.ค. ���� (วนัจนัทร)์ 3,999 

17 มี.ค. ���� (วนัองัคาร) 3,999 

19 มี.ค. ���� (วนัพฤหสับด)ี 3,499 

23 มี.ค. ���� (วนัจนัทร)์ 3,499 

24 มี.ค. ���� (วนัองัคาร) 3,499 

25 มี.ค. ���� (วนัพธุ) 3,499 

26 มี.ค. ���� (วนัพฤหสับด)ี 2,999 

30 มี.ค. ���� (วนัจนัทร)์ 3,999 

31 มี.ค. ���� (วนัองัคาร) 3,499 

 

               *** ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ � ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 1,999 บาท *** 

***ราคานี� รวมรายการทวัร ์และ ตั �วเครื�องบนิ*** 

 
*** ราคานี� เฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเท่านั�น ตดักรุป๊สว่นตวัโปรดสอบถามเงื�อนไขและราคากบัเจา้หนา้ที�อกีคร ั�ง*** 
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**ราคานี� สาํหรบัลูกคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทย เท่านั�น!! ** 

**สาํหรบัลูกคา้ที�ถือพาสปอรต์ไทยไม่ตอ้งทําวีซ่าเขา้ประเทศพม่า หากลูกคา้ชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถามอกีคร ั�ง** 

 

การท่องเที�ยวเป็นกาํไรของชีวิต หากท่านทาํใจและปฏิบติัตามขอ้แนะนาํพิเศษ ท่านจะเที�ยวอยา่ง 

สบายใจ สบายกาย และมีความสุข บริการในร้านอาหาร และสถานที�ต่างๆ อาจจะไม่สุภาพอ่อนนอ้ม  
หรือบริการทุกอยา่ง เหมือนเมืองไทย อาหารบางอยา่งอาจไม่ชอบ หรือรสชาติไม่อร่อย  

โปรดคิดเสียวา่มาลองชิมอาหารที�แปลกและใหม่ ทางบริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่การเดินทางในครั� งนี�  
ท่านจะมีความสุขประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการของเราอีกครั� ง 

 
อตัราค่าขา้งตน้นี� รวม 

✔ ตั �วเครื�องบินชั�นประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ พรอ้มนํ�าหนักสมัภาระสาํหรบัถอืขึ�นเครื�อง ท่านละ 7 ก.ก 

✔ ค่าธรรมเนียมภาษีนํ�ามนัเชื� อเพลงิและค่าภาษีสนามบิน 

✔ อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการระบ ุ

✔ ค่ารถรบั – สง่สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบ ุ

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✔ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัิเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท           และค่า

รกัษาพยาบาลกรณีอบุตัิเหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบรกิารขา้งตน้นี� ไม่รวม 

× ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

× ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ 

× ค่าธรรมเนียมภาษีนํ�ามนัเชื� อเพลงิและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินปรบัเพิ�มขึ�น 

× ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตคิ่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ (Re-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

**หมายเหต ุ: รายการนี� ไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ (รวมท่านละ �,��� บาท/ท่าน/ทรปิ) 
 ทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ขึ�นอยู่กบัความพงึพอใจในบริการที�ท่านไดร้บั)  

 (เกบ็ทิปก่อนการเดินทางที�สนามบินดอนเมือง) ** เด็กเกบ็เท่าผูใ้หญ่ ** 
*** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้*** 
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× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �ง

พเิศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

× ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื�อง ตามที�ทางสายการบินกาํหนด 

× ค่านํากลอ้งถ่ายรูปและกลอ้งวิดีโอเขา้วดั  

× ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น,คนขบัรถ �,500 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (สาํหรบักรณีที�เดินทางไม่ตํ �ากว่า 30 ท่าน โดยชําระที�สนามบนิก่อน

เดินทาง) 

× ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึ�นอยู่กบัความพงึพอใจในบริการที�ท่านไดร้บั (ไม่รวมกบัทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ) 

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 
1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายชื�อและหนา้หนังสอืเดินทางเพื�อยนัการจองที�นั �ง พรอ้มชําระมดัจาํค่าทวัร ์

เต็มจาํนวน 

2.เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบริการไม่ว่าทั�งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้ริการที�ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี� ท ั�งหมดนี� แลว้ 

 

เงื�อนไขการยกเลกิ 
1. ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน เนื�องจากเป็นตั �วราคาโปรโมชั �น  

ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 

2. สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทั ฯ เป็นผูย้ื�นวีซ่าให ้เมื�อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ�ในการคืนค่ามดัจาํทั�งหมด 

 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั�งนี� ใหข้ึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านั�น อกีทั�งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ�นสุดสมบูรณ์ 

2.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริง ทั�งนี� ทางบริษทัฯ จะยึดถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมาก

เป็นสาํคญั 

3.รายการทวัรนี์� เป็นการท่องเที�ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
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4.อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาตั �วเครื�องบินในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนราคาค่าบริการ

ในกรณีที�มีการขึ�นราคาค่าตั �วเครื�องบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ�ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัรา

แลกเปลี�ยนไดป้รบัขึ�นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเที�ยวนี�  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั�งหมดหรือบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ�ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั �วเครื�องบินขากลบัซึ�งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคืนเงนิได ้

7.ค่าบริการที�ท่านชําระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดชํ้าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั�นหากท่านมีเหตอุนัใดที�ทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนสง่ หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบริการนั�นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ�นแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั�น 

10.โปรแกรมทวัรนี์� จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั�นตํ �า 20 ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั�น หากมีจาํนวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที�กาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิหรือปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดินทาง และราคาได ้

11.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย 

และ อื�น ๆ ที�เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดม้ีส่วนรูเ้หน็ เกี�ยวขอ้ง หรือ มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํ

ดงักล่าวทั�งสิ�น 

12.หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั�นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ�งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบคืนเงนิทั�งหมด 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื�อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวดว้ย

ตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดินทางไดซ้ื�อระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวนี�  

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที�ยว อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

15.บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั

ขนสง่ โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การ

นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตัิ รฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ�มเติมที�เกิดขึ�นทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัิเหตตุ่างๆ 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที�เดินทางไป 
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18.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัิเหตุในรายการ

ท่องเที�ยว(ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี� ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวิสยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

19.กรณีที�ท่านตอ้งออกตั �วภายใน เช่น (ตั �วเครื�องบิน,ตั �วรถทวัร,์ตั �วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�งก่อนทาํการออกตั �ว เนื�องจากสาย

การบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั �ว

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี�ยนเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มนํ�าเงนิ)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 

 


