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วันที่ 13 พ.ย. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ย่างกุง้ - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย(ีพระนอนตาหวาน) - พระหิน
อ่อน -พระงาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน(์เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ร้าน
หยกพม่า – ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 2-3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์
เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสาร
พร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

07.30 น.  บินลัดฟ้าสู่ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD251 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 

08.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 
30 นาทีกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อ
สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านชม พระพุทธ
ไสยาสน์เจาทัตย ี (Kyauk That gyi Buddha)  หรือ 
พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุด
และดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ที่บริเวณพระบาทมี
ภาพวาดร ูปสรรพส ิ ่ ง  อ ันล ้ วนเป ็นม ิ ่ งมงคลส ู งสุด 

ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตก
มงคล 108 ประการ นำท่านชม พระหินอ่อนหรือ วัดเจ้าดอจี (Kyauk Taw Gyi Pagoda) เป็นพระ
ที่สลักด้วยหินอ่อนก้อนเดียวทั้งองค์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า มีหนัก 60 ตัน สูง37ฟุต อยู่ใน ห้อง
กระจกแก้วเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการเสียหายของหินอ่อน พระหินอ่อนสร้างในสมัย
นายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนก้อนใหญ่ที่สุดที่ยะไข่ จึงได้มีการแกะสลักโดยช่างฝีมือชาวเมือง
มัณฑะเลย์ นำท่านชม วัดงาทัตจี ( Nga Htat Gyi Pagoda) ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สวยงาม
ตามแบบฉบับของพม่า ที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องโลหะแบบกษัตริย์ ด้านหลังองค์พระเป็นไม้
แกะสลักลวดลายจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 
5 ชั้น   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ…ลิ้มรสอาหารเมียนมาต้นตำรับที่ร้าน Padonmar 



 

 

บ่าย จากน ั ้ นนำท ่ านชม พระมหาเจด ีย ์ช เวดากอง 
(Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง
พม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ของพม่า) เป็นเจดีย์ทองคำ
ที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 
109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และ
บุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำ
โอบหุ้มอยู่น้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า 
จะใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหา
เจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดีย์
รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วย
เพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจำนวน 8 
เส้น เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คน
ชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี ้มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทำเป็นศาลาโถงครอบ
ด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐาน
พระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา 
ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื ่อขอพรจากองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลาน
อธิษฐาน เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล เป็นจุดสำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานแห่งนี ้ เป็นจุดที ่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึงได้รับสมญานามว่าผู ้ชนะสิบทิศ 
นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวัน
ไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน เพื่อความสิริมงคลแก่ชีวิต 

 
 
 
 

สัญลักษณ์ประจำวันเกิด 
วันอาทิตย์ วันจันทร ์ วัน

อังคาร 
วันพุธ วันพุธ

กลางคืน 
วัน

พฤหัสบด ี
วันศุกร์ วันเสาร์ 

ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
สั้น 

พญานาค 



 

 

นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่
พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร
เข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระพุทธรูปทอง 
เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี นอกจากนี้ยังมีสิ ่งที ่น่าชม
ภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้าน
ขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก นำท่านสักการะ
ขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้
บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ วิธีการสักการะ
เทพทันใจ นำดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมา
สักการะนัตโบโบยี ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให้ท่านนำ
เงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพร
แล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็
จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ นำท่านสักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตำนาน
เล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบ
ไหว้กัน โดยท่านสามารถกระซิบที่ข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน และนำน้ำนมไปจ่อไว้ที่ปาก บูชาด้วย
ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ จากนั้นนำท่านชม ร้านหยกพม่า ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเครื่องประดับ
หยกพม่าแท้ น้ำงามๆ จากเหมืองธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง  

21.40 น.  บินลัดฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD258 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 25 นาที 

23.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
........................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ 
ND-RGN FD - พม่า ย่างกุ้ง ขอพรทันใจ 1 วัน โดย FD  

กำหนดการเดินทาง ค่าบริการ ต่อท่าน ไม่มีราคาเด็ก 

13 พ.ย. 62 (วันพุธ) 1,999 
 

               *** ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 1,500 บาท *** 
***ราคานี้รวมรายการทัวร์ และ ตั๋วเคร่ืองบิน*** 

 
***ราคานี้เฉพาะกรุ๊ปหน้าร้านเท่านั้น กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามอีกคร้ัง*** 

**ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! ** 
**สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยไมต่้องทำวีซ่าเข้าประเทศพม่า หากลูกค้าชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถามอีก

คร้ัง** 

 
อัตราค่าข้างต้นนี้รวม 

✔ ตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
พร้อมน้ำหนักสัมภาระสำหรับถือขึ้นเครื่อง ท่านละ 7 ก.ก 

✔ ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน 

✔ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✔ ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✔ ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 

**หมายเหตุ : รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมทา่นละ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป) 
 หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)  

 (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)**เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่** 
*** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุ

สุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า*** 



 

 

✔ ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกนิท่านละ 1,000,000 
บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

× ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 

× ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพ่ิมขึ้น 

× ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศข
องคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง) 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, 
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุ
ดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เ
มืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทีท่างสายการบินกำหนดไว ้20 กก. 

× ค่านำกล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอเข้าวัด  

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 2,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน โดยชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทปิ) 
 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 
1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง 
โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายช่ือและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง 
พร้อมชำระมัดจำค่าทัวร์เต็มจำนวน 
2.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วนกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แ
ล้ว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 



 

 

1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 
เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น  

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินมัดจำโดยไมม่ีเงือ่นไขใดๆทั้งสิ้น 
2. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ 
เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ 
ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 
2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนีท้างบริษัทฯ 
จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 
3.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 
4.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการข้ึนราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าประกันภัยสายการบิน 
ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 
หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบินขากลับซึ่งยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ 
7.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน 
ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ไดท้่องเทีย่วพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ 
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ 
จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ 



 

 

9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 
10.โปรแกรมทวัร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 
ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง และราคาได้ 
11.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ 
การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ 
ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ 
กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น 
12.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ 
ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่รับผดิชอบคืนเงินทั้งหมด 
13.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ 
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ 
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ 
14.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดแูลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ 
จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ 
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตมุาจากผู้เดินทาง 
15.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ 
สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม 
แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 
16.บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน 
ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตัิ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 
หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย 
ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 



 

 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ตอ่การไม่เป็นไปตามความคาดหวัง 
และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม 
วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
18.ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉินจากโรคประจำตัว 
ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลกูค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
19.กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตัว๋รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ 
เวลาบิน 
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบแล
ะหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ 
หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 
22. หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือทอ่งเที่ยวเท่านั้น 
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 



 

 

 


