
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
กาํหนดการ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดย์ีชเวดากอง – พระนอนตาหวาน –ว ัดหงาทตัย ี– เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – 

วดัพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ               (-/กลางวนั/-) 
04.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ประตู 6 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
08.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน SL200 

**ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถงึ 28 มนีาคม 63 ทางสายการบินมกีารปรับเปลีย่นเวลาเดินทางขาไป โดยออกจากสนามบิน
ดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และถึงสนามบินมงิกาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่า เวลา 07.35น. ** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
09.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
จากน้ัน นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคําคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพัน

ห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่ง
นีม้ีลานอธิษฐาน ซ่ึงเป็นจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจาก



 

 

 

 

 

 

 

 

องค์เจดีย์ชเวดากองณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลได้ นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจําวัน
เกดิประดิษฐานทั้งแปดทศิ หากใครเกดิวนัไหนกใ็ห้ไปสรงนํา้พระประจําวนัเกดิตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์
น้ีไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้มดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้ าหนกัยี่สิบสามตนั
ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐับริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อน
ทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่น 
ยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ
งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมา 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

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

**ร่วมทําพธีินําสวดมนต์เสริมบารม ีขอพรแก้ปีชง โดยอาจารย์และผู้ที่มีประสบการณ์ในประเทศพม่า ** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร** 
จากน้ัน   พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเป็น

พระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน  สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัต
จี หลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ท่ีแกะสลักจากหินอ่อน ทรง
เคร่ืองแบบกษตัริย์ เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วน
เคร่ืองประกอบด้านหลงัจะเป็นไมส้ักแกะสลกั
ทั้งหมด และสลกัเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบ
มาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง 

จากน้ัน น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ 

เทพเจ้าศัก ด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพ่ือ
ขอส่ิงใดแล้วสมตามความปรารถนา ให้เอา
ดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย
หรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบ
มาก จากน้ันก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท
หรือจ๊าดก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่า
เพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบ
โบยสัีก2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามา

เกบ็รักษาไว้จากน้ันกเ็อาหน้าผากไปแตะกบันิว้ช้ีของนัตโบโบยีแค่นีท่้านกจ็ะสมตามความปรารถนาทีข่อไว้ 
น าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะเทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า 
นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไป
กลายเป็นนตัชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้การขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน 
ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํา้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

นําท่าน เดินทางสู่ วัดพระหินขาว หรือท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยเรียกกนัวา่ พระหินอ่อน พระหินขาวน้ีสร้างจากหินขาวท่ีมี
ลกัษณะมนัวาว สีขาวสะอาดและไม่มีต าหนิ สูง 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต หนกั 60 ตนั เป็นพระพุทธรูปประทบันัง่ พระ
หัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลงักายกข้ึนหันฝ่าพร ะหัตถ์ออกจากองค ์
หมายถึงการไล่ศตัรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากน้ียงัมีการน าหินท่ีเหลือมาสลกัเป็นพระพุทธบาทซ้าย-
ขวา ประดิษฐานอยู ่บริเวณดา้นหลงัพระพุทธรูปดว้ย สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

19.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่วบินที ่SL207 
21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 



 

 

 

 

 

 

 

 

**ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถงึ 28 มนีาคม 63 ทางสายการบินมกีารปรับเปลีย่นเวลาเดินทางขากลบั ออกจากสนามบินมงิ
กาลาดง กรุงย่างกุ้ง พม่า  เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 

 ........................................................................................................ 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง สายการบิน จํานวน ราคาต่อท่าน/ไม่มรีาคาเดก็ 

07 พ.ย.62 07 พ.ย.62 SL 30+1 3,999 

14 พ.ย.62 14 พ.ย.62 SL 30+1 3,999 

21 พ.ย.62 21 พ.ย.62 SL 30+1 3,999 

28 พ.ย.62 28 พ.ย.62 SL 30+1 3,999 

01 ธ.ค.62 01 ธ.ค.62 SL 30+1 3,999 

02 ธ.ค.62 02 ธ.ค.62 SL 30+1 4,999 

05 ธ.ค.62 05 ธ.ค.62 SL 30+1 4,999 

08 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 SL 30+1 4,999 

09 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 SL 30+1 4,999 

12 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 SL 30+1 3,999 

15 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 SL 30+1 4,999 

16 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 SL 30+1 4,999 

19 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 SL 30+1 3,999 

22 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 SL 30+1 4,999 

23 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 SL 30+1 4,999 

26 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 SL 30+1 3,999 

29 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 SL 30+1 4,999 

02 ม.ค.63 02 ม.ค.63 SL 30+1 4,999 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 4,999 

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 4,999 

14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 SL 30+1 3,999 

21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 SL 30+1 4,999 

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 4,999 

18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 SL 30+1 4,999 

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

อตัราค่าบริการรวม 
ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธ์ิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วตามรายการ 
ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธ์ิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่านํา้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเต็มจํานวนเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมัติ 

กรณยีกเลกิ 
 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืนๆ  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน

ทีบ่ริษัทฯกาํหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง หรือ 
ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธ์ิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีก
ท่านละ 1,000 บาท ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรา ยการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้ งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่านํ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาํให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องทาํพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 


