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ก ำหนดกำร กรุงเทพฯ – ย่ำงกุ้ง – พระมหำเจดย์ีชเวดำกอง – พระนอนตำหวำน –วั ดหงำทัตยี – เทพทันใจ – เทพกระซิบ –

วัดเจตุน – กรุงเทพฯ                 (-/กลำงวัน/-) 
04.30 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ขำออก ช้ัน 2 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ประตู 6 

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

**ตั้งแต่ 27 ตุลำคม 62 ถงึ 28 มีนำคม 63 ทำงสำยกำรบินมีกำรปรับเปลีย่นเวลำเดินทำงขำไป โดยออกจำกสนำมบิน
ดอนเมือง กรุงทพฯ เวลำ 06.45น. และถึงสนำมบินมิงกำลำดง กรุงย่ำงกุ้ง พม่ำ เวลำ 07.35น. ** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
09.10 น. เดินทางถึง สนำมบินมิงกำลำดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

(เวลำท้องถิ่นท่ีเมียนมำร์ ช้ำกว่ำประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 
จำกนั้น นมัสกำร พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองค ำคู่บ้ำนคู่เมืองประเทศพม่ำอำยุกว่ำสองพัน

ห้ำร้อยกว่ำปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดำกอง หรือตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่ำงกุ้ง มหำเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในพม่ำสถำนท่ีแห่ง
นีม้ีลำนอธิษฐำน ซ่ึงเป็นจุดท่ีบุเรงนองมำขอพรก่อนออกรบท่ำนสำมำรถน ำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจำก
องค์เจดีย์ชเวดำกองณ ลำนอธิษฐำนเพ่ือเสริมสร้ำงบำรมีและสิริมงคลได้ นอกจำกนีร้อบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ ำวัน
เกดิประดิษฐำนท้ังแปดทิศ หำกใครเกดิวันไหนก็ให้ไปสรงน ้ำพระประจ ำวันเกดิตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์
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น้ีไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้มดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้ าหนักยี่สิบสามตนั
ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐับริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อน
ทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่น 
ยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ
งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมา 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

ทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีอังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุ้งเสียก่อนองักฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น
ภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงั
ศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจุด
ชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสีเหลือง,สีน ้าเงิน,สีส้ม,สีแดงเป็นตน้ 

**ร่วมท ำพธีิน ำสวดมนต์เสริมบำรม ีขอพรแก้ปีชง โดยอำจำรย์และผู้ที่มีประสบกำรณ์ในประเทศพม่ำ ** 
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เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร**เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร** 
จำกนั้น   พระพุทธไสยำสน์เจำทัตยี หรือ พระนอนตำหวำนนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเป็น

พระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 
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จำกนั้น  สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงำทัต
จี หลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ท่ี แกะสลักจากหิน อ่อน  ทรง
เคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วน
เคร่ืองประกอบด้านหลงัจะเป็นไมส้ักแกะสลกั
ทั้งหมด และสลกัเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบ
มาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง 

จำกนั้น น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ 
เทพเจ้าศัก ด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีกำรสักกำระรูปป้ันเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพ่ือ
ขอส่ิงใดแล้วสมตำมควำมปรำรถนำ ให้ เอำ
ดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพำะมะพร้ำวอ่อน กล้วย
หรือผลไม้อ่ืนๆมำสักกำระ นัตโบโบยี จะชอบ
มำก จำกนั้ นก็ให้ เอำเงินจะเป็นดอลล่ำ บำท
หรือจ๊ำดก็ได้ (แต่แนะน ำให้เอำเงินบำทดีกว่ำ
เพรำะเรำเป็นคนไทย)แล้วเอำไปใส่มือของนัตโบ
โบยีสัก2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลบัมำ 1ใบ เอำมำ
เกบ็รักษำไว้จำกนั้นกเ็อำหน้ำผำกไปแตะกบันิว้ชี้ของนัตโบโบยีแค่นีท่้ำนกจ็ะสมตำมควำมปรำรถนำท่ีขอไว้ 
น าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะเทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมำดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า 
นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไป
กลายเป็นนัตชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้กำรขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบำๆ ห้ำมคนอ่ืนได้ยิน 
ชำวพม่ำนิยมขอพรจำกเทพองค์นีก้นัมำกเช่นกนักำรบูชำเทพกระซิบ บูชำด้วยน ้ำนม ข้ำวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

จำกนั้น น าท่านเขา้สู่ วัดเจตุน Kyay Thon Pagoda  นมสัการ พระเจตุนพญำจี พระพุทธรูปส าริดท่ีเก่าแก่ของพม่าอายรุาว
ร้อยกวา่ปี ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของชาวเมียนมาร์อีกแห่งหน่ึง  

สมควรเวลาเดินสู่ สนำมบินนำนำชำติมิงกำลำดง 
19.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL207 
21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

**ตั้งแต่ 27 ตุลำคม 62 ถงึ 28 มีนำคม 63 ทำงสำยกำรบินมีกำรปรับเปลีย่นเวลำเดินทำงขำกลบั ออกจำกสนำมบินมิง
กำลำดง กรุงย่ำงกุ้ง พม่ำ  เวลำ 19.35น. และถึงสนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลำ 21.25น.** 
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หมายเหต ุ: ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยุดสงกรานตต์ ัง้แต ่12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ่ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้ริการค่ะ  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานท่ีเท่ียวอืน่ท่ีเปิดใหแ้ทนค่ะ 

........................................................................................................ 
หมำยเหตุ :  

1. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกเกดิควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,สำยกำรบินยกเลกิบิน , กำรเปลีย่นแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลำบิน , กำรประท้วง,กำรนัดหยุดงำน,กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่
ตรวจคนเข้ำเมือง หรือ เจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนท้ังจำกไทยและต่ำงประเทศ หรือ สภำพอำกำศแปรปรวน หรือ เกดิเหตุภัย
พบิัติทำงธรรมชำติ กำรปิดของสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆรวมถึงร้ำนอำหำรโดยมิได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้ำจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอำจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตำม
ควำมเหมำะสม) 

2. อำหำรท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชำติจะเป็นไปตำมรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้ำจะต้องยอมรับในรสชำติของ
อำหำร 

3. โรงแรมท่ีระบุในรำยกำรทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีน ำเสนอเบื้องต้นเท่ำน้ัน ซ่ึงอำจมีกำรเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้ำพกัจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเท่ำกนั 

4. ลูกค้ำจะต้องปฎิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับของสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ เพ่ือประโยชน์ของท่ำนเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หำกเกดิส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจำกควำม

ประมำทของนักท่องเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเป๋ำเกดิสูญหำยหรือช ำรุดจำกสำยกำรบิน 
6. รูปภำพในโปรแกรมเป็นรูปภำพเพ่ือใช้ประกอบกำรโฆษณำเท่ำน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว 
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขท้ังหมด** 
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อตัรำค่ำบริกำรและเง่ือนไขรำยกำรท่องเที่ยว 

เร่ิมเดินทำง กลบัจำกเดินทำง 
สำยกำร
บิน 

จ ำนวน เวลำเดินทำง รำคำต่อท่ำน/ไม่มีรำคำเดก็ 

08 มิ.ย.63 08 มิ.ย.63 SL 30+1 
SL200 07.35-08.25 
SL207 20.45-22.35 1,999 

15 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 SL 30+1 
SL200 07.35-08.25 
SL207 20.45-22.35 1,999 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 
 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 
ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนำจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่ำเปลีย่นแปลงตั๋ว 
อำหำรตำมรำยกำรระบุ(สงวนสิทธิ์ในกำรสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์)  
ค่ำเข้ำชมสถำนท่ีตำมรำยกำรระบุ 
ค่ำรถโค้ชรับ-ส่งสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำรระบุ 
ค่ำไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ำทัวร์น ำเท่ียวตำมรำยกำร 
ภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3%และภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% 
ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บำท (เป็นไปเง่ือนไขตำมกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันกำรเดินทำง  ค่ำประกันอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำล คุ้มครองเฉพำะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่ำงกำร
เดินทำง ไม่คุ้มครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวของผู้เดินทำง 

ภำษีน ้ำมันและภำษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิ์เกบ็เพิม่หำกสำยกำรบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทำง) 
 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 
ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนยีมส ำหรับผู้ถือพำสปอร์ตต่ำงชำติ 
ค่ำระวำงน ้ำหนักกระเป๋ำไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกนิกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 20 กโิลกรัมต่อท่ำน 
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสำร, อินเทอร์เน็ต, มินิบำร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้

ในรำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติภัยทำงธรรมชำติ, กำรประท้วง, กำรจลำจล ,กำรนัดหยุดงำน, กำรถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้ำเมือง จำกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำท่ีกรมแรงงำนท้ังท่ีเมืองไทย และต่ำงประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทฯ 

ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บำท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ำน(บังคับตำมระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ตำมสินน ้ำใจของทุกท่ำนค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
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เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
กำรจองทัวร์ : 

• กรุณำจองทัวร์ล่วงหน้ำ ก่อนกำรเดินทำง ช ำระมัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท (ช ำระภำยใน 3 วัน มิฉะนั้นท่ีนั่งตัดอตัโนมัติ) 

• ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 20 วัน (ช่วงเทศกำล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดต่อเน่ือง กรุณำช ำระก่อนเดินทำง 30 วัน) 
(กรณีไม่ช ำระค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือภำยในวันท่ีก ำหนด ทำงบริษัทฯจะถือว่ำเป็นกำรยกเลกิโดยอตัโนมัติ และยึดค่ำมัดจ ำทันที 
โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน) 

• กรุณำช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน ในกรณีท่ีค่ำทัวร์มีรำคำ ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท  

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 
• แจ้งยกเลกิ 30 วัน ก่อนวันเดินทำง  : คืนค่ำทัวร์ท้ังหมด  

• แจ้งยกเลกิ 16-29 วัน ก่อนวันเดินทำง : ยึดมัดจ ำทั้งหมด และเกบ็ 50% จำกรำคำทัวร์ท้ังหมด  

• แจ้งยกเลกิ 15 วัน ก่อนวันเดินทำง  : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงินค่ำทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
(ในกรณีท่ีมีกำรช ำระค่ำตั๋วเคร่ืองบินเต็มจ ำนวนแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเกบ็ค่ำตั๋วที่เกดิขึน้ตำมจริง) 

กรณียกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 
• แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทาง 60 วัน ก่อนการเดินทาง : คืนค่ำทัวร์ท้ังหมด 

• แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 60 วัน  : ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆท้ังส้ิน 

• ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงิน
ค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

 
กรณีจองทัวร์วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนักขัตฤกษ์,วนัหยดุยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 

 

** ขณะนี้รัฐบำลไทยและเมียนมำร์ได้ลงนำมควำมตกลง ยกเว้นกำรตรวจลงตรำผู้ถือหนังสือเดินทำงธรรมดำ ผ่ำนท่ำ
อำกำศยำนนำนำชำติ และจะมีสิทธิ์พ ำนักในดินแดนของอีกฝ่ำยหนึ่ง เป็นระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 11 สิงหำคม 2558 ทั้งนี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมำย่ืนวีซ่ำปกติอีก ทำงทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่ำวีซ่ำเพิ่มอีก
ท่ำนละ 1,000 บำท ** 
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ข้อมูลเพิม่เติมกำรส ำรองตั๋วเคร่ืองบิน 
• ทำงบริษัทฯได้ส ำรองท่ีนั่งพร้อมช ำระมัดจ ำค่ำตั๋วเคร่ืองบินแล้ว หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ไม่ว่ำด้วยกรณีใดกต็ำม ทำงบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์กำรเรียกเก็บค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่ำใช้จ่ำยตำมจริงประมำณ 1 ,000 – 5,000 บำท ขึ้นอยู่กับสำยกำรบินและ
ช่วงเวลำเดินทำง 

• หำกได้ท ำกำรออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว แต่ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ตำม
จริง และรอ Refund จำกสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3 – 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 

• กรณีท่ีท่ำนต้องออกตั๋วภำยใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณำสอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตั๋ว 
เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้ งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทำงบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ำท่ำนออกตั๋วภำยในโดยไม่แจ้งให้ทรำบและหำกไฟล์ทบินมีกำรปรับเปลี่ยนเวลำบินเพรำะถือว่ำ
ท่ำนยอมรับในเง่ือนไขดังกล่ำว 

• ท่ีนั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีสำมำรถน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่ำงกำยแข็งแรงและช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ และสำมำรถเปิดประตู
ฉุกเฉินได้ (น ้ำหนักประตูฉุกเฉินประมำณ 20 กโิลกรัม) และจะต้องไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและร่ำงกำย   

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ  จะท ำกำรเล่ือน            

กำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนีท่้ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถยกเลิกหรือเล่ือนกำรเดินทำงได้ตำมควำม
เป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ำเพยีง 7 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด กรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม

จ ำนวนท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้ (15 ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทฯ และผู้เดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ท่ีเกดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน 

• คณะผู้เดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป จึงออกเดินทำง  ในกรณีท่ีมีผู้เดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวันเดินทำง หรือ 
ยกเลกิกำรเดินทำง โดยทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 10 วันก่อนกำรเดินทำง 

• กรณีใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มน ้ำเงิน) เดินทำงเพ่ือกำรท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ำ – ออก
ประเทศใด ๆ กต็ำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
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รำยละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน รำคำ และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำง

เป็นส ำคัญ 
➢ หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพ่ือท่องเท่ียว

เท่ำน้ัน (หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหำกอำยุเหลือไม่ถึงและไม่สำมำรถ
เดินทำงได้) 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หำกเกิดควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน, สำยกำรบินยกเลิกบิน, กำรประท้วง, กำรนัด
หยุดงำน,กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำท่ีกรม
แรงงำนท้ังจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทำงธรรมชำติ (ซ่ึงลูกค้ำ
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอำจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หำกผู้เดินทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจ ำตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจำก
อุบัติเหตุในรำยกำรท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกค้ำจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯ ไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมื้อ, เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษัทฯ ได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด ก่อนเดินทำง
เรียบร้อยแล้วเป็นกำรช ำระเหมำขำด 

➢ ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจำกควำม
ประมำทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋ำเกดิสูญหำยหรือช ำรุดจำกสำยกำรบิน 

➢ กรณีท่ีกำรตรวจคนเข้ำเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศท่ีระบุไว้ในรำยกำร
เดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วรำคำพเิศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สำมำรถเปลีย่น
ช่ือได้หำกมีกำรปรับรำคำบัตรโดยสำรสูงขึน้ ตำมอัตรำค่ำน ้ำมันหรือค่ำเงินแลกเปลี่ยน ทำงบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับรำคำตั๋ว
ดังกล่ำว 

➢ เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่ำง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้ำงต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลท่ีต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ท้ังหมด 

➢ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกพำสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้ำปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอำยุกต็ำม อำจท ำให้ท่ำน
โดนปฎิเสธกำรเข้ำและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่ำตัดขำกรรไกรท่ีท ำให้ใบหน้ำเปลีย่นไป ดังนั้น ท่ำนต้องท ำพำสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท ำกำรจองทัวร์  
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➢ กรณีม ี“คดีควำม” ท่ีไม่อนุญำติให้ท่ำนเดินทำงออกนอกประเทศได้ โปรดท ำกำรตรวจสอบก่อนกำรจองทัวร์ว่ำท่ำนสำมำรถ
เดินทำงออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้ำไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ำสำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ รวมถึงรำยละเอียด
อำยุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดินทำงอย่ำงถ่องแท้แล้วจึงมัดจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง** 
 

 


