
 

BT-JT01_SL_FEB -JUN 20_ทวัร์พมา่ มหศัจรรยพ์มา่ ไหวพ้ระ 5 วดัดงั 1 วนั_TK 

 

ทวัรพ์ม่า มหศัจรรยพ์ม่า ไหวพ้ระ 5 วดัดงั 1 วนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BT-JT01_SL_FEB -JUN 20_ทวัร์พมา่ มหศัจรรยพ์มา่ ไหวพ้ระ 5 วดัดงั 1 วนั_TK 

ก าหนดการ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – พระมหาเจดียช์เวดากอง – พระนอนตาหวาน –ว ัดหงาทตัยี – เทพทนัใจ – 

เทพกระซิบ – วดัพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ           

04.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยไลออ้นแอร์

ประตู 6 Thai Lion Air (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

08.20 น. ออกเดินทางสู ่กรุงย่างกุง้ โดยเที่ ยวบิน SL200 

**ตัง้แต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรบัเปล่ียนเวลาเดินทาง

ขาไป โดยออกจากสนามบินดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และถึงสนามบินมิงกาลาดง 

กรุงย่างกุง้ พม่า เวลา 07.35น. ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลา

ทอ้งถ่ินท่ีเมียนมาร์ ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 

จากนั้น นมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคูบ่า้นคูเ่มืองประเทศพมา่

อายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์

ใหญท่ี่สุดในพมา่สถานท่ีแห่งน้ีมีลานอธิษฐาน ซ่ึงเป็นจุดที่ บุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถน า

ดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากองณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริ

มงคลได ้นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ป

สรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแกช่ีวิตพระเจดียน้ี์ไดร้ับการบูรณะและตอ่เติมโดยกษัตริย์

หลายรัชกาลองคเ์จดียห์่อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทัง้หมดน ้าหนักยี่ สิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศา

ธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐับริขารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์น

ยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีตา่งๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอด

บริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็น

ชัน้ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นสว่นหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงั

ความเป็นมา 
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ทัง้ส้ินชมระฆงัใบใหญท่ี่องักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กิดพลดัตกแมน่ ้ายา่งกุง้เสียกอ่นองักฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็

ไมข้ึ่นภายหลงัชาวพมา่ ชว่ยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความสามคัคีซ่ึงชาวพมา่

ถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิใหตี้ระฆงั 3ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการชมแสงของอญัมณีท่ี

ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดทา่นจะไดเ้ห็นแสงสีตา่งกนัออกไปเชน่สีเหลือง,สีน ้าเงิน,สีสม้,สี

แดงเป็นตน้ 

**ร่วมท าพิธีน าสวดมนตเ์สริมบารมี ขอพรแกปี้ชง โดยอาจารยแ์ละผูท่ี้มีประสบการณใ์น

ประเทศพม่า ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง+สลดักุง้มงักร** 

จากนั้น   น าทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมี

ความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพ

มงคล 108 ประการ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้  สกัการะ พระพุทธรูปองคใ์หญ่ หลวงพ่อหงาทตัจี หลวงพอ่ท่ีสูงเทา่ตึก 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมาร

วิชยัท่ีแกะสลกัจากหินออ่น ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย ์เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะ
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เป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัเป็นลวดลายตา่งๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะ

ตะนะโบง 

จากนัน้ น าทา่นขอพร นตัโบโบยีหรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพมา่และชาวไทย วิธีการสกัการะ

รูปปั้นเทพทนัใจ(นัตโบโบยี)เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปรารถนา ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะ

มะพรา้วออ่น กลว้ยหรือผลไมอ่ื้นๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลลา่ 

บาทหรือจ๊าดก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงินบาทดีกวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั

2ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจ้ากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวชี้ ของนัตโบโบยี

แคน้ี่ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไว ้

น าทา่นขา้มฝั่งไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพ่ือสกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตาม

ต านานกลา่ววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไมย่อมกิน

เน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบ

ตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดยิ้น ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเชน่กนัการบูชาเทพ

กระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน เดินทางสู่ วดัพระหินขาว หรือท่ีนักทอ่งเที่ ยวชาวไทยเรียกกนัวา่ พระหินอ่อน พระหินขาวน้ีสรา้งจาก

หินขาวท่ีมีลกัษณะมนัวาว สีขาวสะอาดและไมมี่ต าหนิ สูง 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต หนัก 60 ตนั เป็น

พระพุทธรูปประทบันั่ง พระหัตถข์วาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลงักา

ยกข้ึนหนัฝ่าพร ะหตัถอ์อกจากองค ์หมายถึงการไลศ่ตัรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากน้ียงัมี

การน าหินท่ีเหลือมาสลกัเป็นพระพุทธบาทซา้ย-ขวา ประดิษฐานอยู ่บริเวณดา้นหลงัพระพุทธรูปดว้ย 

สมควรเวลาเดินสู ่สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

19.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์เท่ียวบินท่ี SL207 

21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

**ตัง้แต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรบัเปล่ียนเวลาเดินทาง

ขากลบั ออกจากสนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ พม่า  เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอน

เมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง สายการบิน จ านวน ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก 

27 ก.พ.63 27 ก.พ.63 SL 30+1 3,999 

05 มี.ค.63 05 มี.ค.63 SL 30+1 3,999 

12 มี.ค.63 12 มี.ค.63 SL 30+1 2,999 

19 มี.ค.63 19 มี.ค.63 SL 30+1 2,999 

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 3,999 

13 เม.ย.63 13 เม.ย.63 SL 30+1 4,999 

16 เม.ย.63 16 เม.ย.63 SL 30+1 2,999 

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 2,999 

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 3,999 

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 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ ์ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อตัราน้ีรวมรายการทวัร์

และตัว๋เคร่ืองบินแลว้** 
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อตัราค่าบริการรวม 

ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสียคา่เปลี่ ยนแปลงตัว๋ 

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธ์ิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

คา่เขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

คา่รถโคช้รับ-สง่สถานท่ีทอ่งเที่ ยวตามรายการระบุ 

คา่ไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเที่ ยวตามรายการ 

ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  คา่ประกนัอุบติัเหตุและคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้ับอุบติัเหตุ

ระหวา่งการเดินทาง ไมคุ่ม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธ์ิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% 

คา่ท าหนังสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตตา่งชาติ 

คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

คา่น ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมตอ่ทา่น 

คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท ์– โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซกัรีด ท่ี

ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

คา่ใชจ้า่ยอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน, อุบติัภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยุด

งาน, การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมือง จากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ี

เมืองไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินน ้าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทิปคะ่) 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัร์ลว่งหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระเต็มจ านวนเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ มิฉะนั้นถือวา่

ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิ์พ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะ
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ** 
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กรณียกเลิก 

• ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไมมี่เง่ือนไขใดๆทัง้ส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัคา่ทวัร์ 50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย 

•     กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

เล่ือนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

•    ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

•    บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ 

ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว(้15 ทา่นข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น 

•    คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ทา่นข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 15 ทา่น ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนั

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

• กรณีท่ีทา่นตอ้งออกตัว๋ภายใน เชน่ (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งกอ่นท า

การออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการ

ปรับเปลี่ ยนเวลาบินเพราะถือวา่ทา่นยอมรับในเง่ือนไขดงักลา่ว 

•    กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ(เลม่น ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทอ่งเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏิเสธในการ

เขา้–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

➢ เที่ ยวบิน ราคา และรายการทอ่งเที่ ยว สามารถเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ทอ่งเที่ ยวเทา่นั้น (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบหากอายุเหลือไม่

ถึงและไมส่ามารถเดินทางได)้ 

➢ ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง

, การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยั

พิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ ยนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 
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➢ ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไมไ่ดเ้กิด

จากอุบติัเหตุในรายการทอ่งเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษัททวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ, เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอย่างทางบริษัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของนักทอ่งเที่ ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทา่นไม่เดินทางพร้อมคณะไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปลี่ ยนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่น ้ามนัหรือคา่เงินแลกเปลี่ ยน ทาง

บริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋ดงักลา่ว 

➢ เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประ เทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถึงเที่ ยวบินพิเศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจท าให ้

ทา่นโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปลี่ ยนไป ดงันั้น ทา่น

ตอ้งท าพาสปอร์ตเลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอ่นุญาติใหท้า่นเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์วา่ทา่น

สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม ่ถา้ไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 


