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ก ำหนดกำร กรุงเทพฯ – ยำ่งกุง้ – พระมหำเจดยีช์เวดำกอง – พระนอนตำหวำน –ว ัดหงำทตัย ี– เทพทนัใจ – เทพ
กระซบิ – วดัพระหนิออ่น – กรุงเทพฯ                (-/
กลำงวนั/-) 

04.30 น. พรอ้มกันทีส่นำมบนิดอนเมอืง อำคำร 1 ขำออก ช ัน้ 2 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิไทยไลออ้นแอรป์ระตู 6 
Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

08.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ SL200 

**ต ัง้แต ่27 ตุลำคม 62 ถงึ 28 มนีำคม 63 ทำงสำยกำรบนิมกีำรปรบัเปลีย่นเวลำเดนิทำงขำไป โดยออกจำก
สนำมบนิดอนเมอืง กรุงทพฯ เวลำ 06.45น. และถงึสนำมบนิมงิกำลำดง กรุงยำ่งกุง้ พมำ่ เวลำ 07.35
น. ** 

 

 
09.10 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิมงิกำลำดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลำทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมำร ์ชำ้กวำ่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

จำกน ัน้ นมสักำร พระมหำเจดยีช์เวดำกอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดยีท์องค ำคูบ่ำ้นคูเ่มอืงประเทศพม่ำ
อำยุกว่ำสองพนัหำ้รอ้ยกว่ำปีเจดยีท์องแหง่เมอืงดำกอง หรอืตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยำ่งกุง้ มหำเจดยี ์
ทีใ่หญ่ที่สุดในพม่ำสถำนที่แห่งนี้ม ีลำนอธิษฐำน ซึ่งเป็นจุดที่บุเรงนองมำขอพรก่อนออกรบท่ำน

สำมำรถน ำดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจำกองคเ์จดยีช์เวดำกองณ ลำนอธษิฐำนเพือ่เสรมิสรำ้ง
บำรมแีละสริมิงคลได ้นอกจำกนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจ ำวนัเกดิประดษิฐำนท ัง้แปดทศิ หำกใคร
เกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ำ้พระประจ ำวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแก่ชวีติพระเจดียน้ี์ไดร้ับการบูรณะและต่อ

เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยี่สบิสามตันภายในประดษิฐานเสน้
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครือ่งอัฐบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์น
ยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บน 
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ยอดบรเิวณเจดีย์จะไดช้มความงามของวิหารสีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็น
ชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ที่รวมกันขึน้เป็นส่วนหนึง่ของพุทธเจดียล์ว้นมตี านานและภูมหิลังความ
เป็นมา 

 

 

ทัง้สิน้ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีก่อนอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน้
ภายหลังชาวพม่า ชว่ยกันกูข้ึน้มาแขวนไวท้ี่เดมิไดจ้งึถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ ึง่ชาวพม่าถือว่าเป็น

ระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้ีระฆัง 3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด่ั้งตอ้งการชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตร
โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสต่ีางกันออกไปเชน่สเีหลอืง,สนี ้าเงนิ,สสีม้,สแีดงเป็นตน้ 

**รว่มท ำพธินี ำสวดมนตเ์สรมิบำรม ีขอพรแกปี้ชง โดยอำจำรยแ์ละผูท้ ีม่ปีระสบกำรณ์ในประเทศพมำ่ ** 
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เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร**เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่+สลดักุง้มงักร** 

จำกน ัน้   พระพุทธไสยำสนเ์จำทตัย ีหรอื พระนอนตำหวำนนมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่ีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุต
ซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 
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จำกน ัน้  สักการะ พระพุทธรูปองคใ์หญ่ หลวงพ่อห
งำทตัจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั ้น  เป็น
พระพุทธรูปปางมารวชิัยทีแ่กะสลักจากหนิอ่อน 

ทรงเครื่องแบบกษัตรยิ์ เครื่องทรงเป็นโลหะ 
ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้ัก
แกะสลักทัง้หมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆ

จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัย
ยะตะนะโบง 

จำกน ัน้ น าท่านขอพร นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ 
เทพเจา้ศักดิ์สทิธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย

วธิกีำรสกักำระรูปป้ันเทพทนัใจ(นตัโบโบ
ย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตำมควำมปรำรถนำ 
ให้เอำดอกไม้ ผลไมโ้ดยเฉพำะมะพรำ้ว

อ่อน กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมำสกักำระ นตั
โบโบย ีจะชอบมำก จำกน ัน้ก็ใหเ้อำเงนิจะ
เป็นดอลล่ำ บำทหรอืจ๊ำดก็ได ้(แต่แนะน ำ

ใหเ้อำเงนิบำทดกีวำ่เพรำะเรำเป็นคนไทย)
แล้วเอำไปใส่มือของน ัตโบโบยีสกั2ใบ 
ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมำ 1ใบ เอำมำเก็บ

รกัษำไวจ้ำกน ัน้ก็เอำหน้ำผำกไปแตะกบั
นิว้ชี้ของนตัโบโบยแีค่นี้ท่ำนก็จะสมตำม
ควำมปรำรถนำทีข่อไว ้

น าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อ
สักการะเทพกระซิบซึง่มีนามว่า“อะมำดอว์
เมีย๊ะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของ

พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่าง
แรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตว์จนเมื่อ
สิน้ชีวติไปกลายเป็นนัตชาวพม่าเคารพกราบ

ไหวกั้นมานานแลว้กำรขอพรเทพกระซิบ
ตอ้งไปกระซบิเบำๆ หำ้มคนอืน่ไดย้นิ ชำว
พม่ำนยิมขอพรจำกเทพองคน์ีก้นัมำกเช่นกนักำรบูชำเทพกระซบิ บูชำดว้ยน ำ้นม ขำ้วตอก ดอกไม ้

และผลไม ้
น ำทำ่น เดนิทางสู ่วดัพระหนิขำว หรอืทีนั่กท่องเทีย่วชาวไทยเรยีกกันว่า พระหนิออ่น พระหนิขาวน้ีสรา้งจากหนิขาวที่

มลัีกษณะมันวาว สขีาวสะอาดและไม่มตี าหน ิสงู 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟตุ หนัก 60 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับน่ัง 

พระหัตถข์วาบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุทีอั่ญเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรลัีงกายกขึน้หนัฝ่าพร ะหัตถ์ออกจากองค ์
หมายถงึการไล่ศัตรูและประทานความเจรญิรุ่งเรือง นอกจากน้ียังมีการน าหนิที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท
ซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยู่ บรเิวณดา้นหลังพระพุทธรูปดว้ย สมควรเวลาเดนิสู ่สนำมบนินำนำชำตมิงิกำลำดง 

19.35 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL207 
21.25 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
**ต ัง้แต ่27 ตุลำคม 62 ถงึ 28 มนีำคม 63 ทำงสำยกำรบนิมกีำรปรบัเปลีย่นเวลำเดนิทำงขำกลบั ออกจำกสนำมบนิ

มงิกำลำดง กรุงยำ่งกุง้ พมำ่  เวลำ 19.35น. และถงึสนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ เวลำ 21.25น.** 

 ........................................................................................................ 
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อตัรำคำ่บรกิำรและเงือ่นไขรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

 

เริม่เดนิทำง กลบัจำกเดนิทำง สำยกำรบนิ จ ำนวน รำคำตอ่ทำ่น/ไมม่รีำคำเด็ก 

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 
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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 ม.ีค.63 05 ม.ีค.63 SL 30+1 4,999 

12 ม.ีค.63 12 ม.ีค.63 SL 30+1 3,999 

19 ม.ีค.63 19 ม.ีค.63 SL 30+1 4,999 

26 ม.ีค.63 26 ม.ี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 ม.ิย.63 04 ม.ิย.63 SL 30+1 3,999 

11 ม.ิย.63 11 ม.ิย.63 SL 30+1 4,999 
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18 ม.ิย.63 18 ม.ิย.63 SL 30+1 4,999 

25 ม.ิย.63 25 ม.ิย.63 SL 30+1 4,999 

 
อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันำจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคำ่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 
อำหำรตำมรำยกำรระบุ(สงวนสทิธิใ์นกำรสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์)  

คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำมรำยกำรระบุ 
คำ่รถโคช้รบั-สง่สถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำรระบุ 

คำ่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนำ้ทวัรน์ ำเทีย่วตำมรำยกำร 
ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บำท (เป็นไปเงือ่นไขตำมกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนักำรเดนิทำง  ค่ำประกนัอุบตัเิหตุและค่ำรกัษำพยำบำล คุม้ครองเฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ

ระหวำ่งกำรเดนิทำง ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 
ภำษนี ำ้มนัและภำษตี ัว๋ทุกชนดิ(สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หำกสำยกำรบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทำง) 

 
อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 

ภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3%และภำษมีูลคำ่เพิม่ 7% 
คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย และคำ่ธรรมเนยีมส ำหรบัผูถ้อืพำสปอรต์ตำ่งชำต ิ

คำ่ระวำงน ำ้หนกักระเป๋ำไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 
คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทำ่น 

คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั อำท ิอำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศพัท ์– โทรสำร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิำร,์ ซกัรดี 

ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
ค่ำใชจ้่ำยอนัเกดิจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ, อุบตัภิยัทำงธรรมชำต,ิ กำรประทว้ง, กำรจลำจล ,กำรนดั

หยุดงำน, กำรถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขำ้เมอืง จำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงและเจำ้หนำ้ทีก่รมแรงงำนท ัง้
ทีเ่มอืงไทย และตำ่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืควำมควบคุมของบรษิทัฯ 

คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 1,000 บำท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่ำน(บงัคบัตำมระเบยีบธรรมเนยีม

ของประเทศ) 
คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรต์ำมสนิน ำ้ใจของทุกทำ่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 
 
 

 
 
 

เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่และกำรยกเลกิทวัร ์
กำรจองทวัร ์: 

• กรุณำจองทวัรล์ว่งหนำ้ กอ่นกำรเดนิทำง พรอ้มช ำระเต็มจ ำนวนเนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ มฉิะน ัน้ถอืวำ่ทำ่น
ยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลกิ 

• ยกเลกิกำรเดนิทำงก่อนกำรเดนิทำง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ำมดัจ ำใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด
เทศกำล,วนัหยุดนกัขตัฤกษท์ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ำรคนืเงนิมดัจ ำโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 

• ยกเลกิกำรเดนิทำง 15-30 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หกัคำ่ทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ ำท ัง้หมด 
• ยกเลกิภำยใน 14 วนั กอ่นกำรเดนิทำง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย 

• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บรษิทัฯจะท ำกำร
เลือ่นกำรเดนิทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไปแตท่ ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิหรอืเลือ่น

กำรเดนิทำงไดต้ำมควำมเป็นจรงิ 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิ์พ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีก
ท่านละ 1,000 บาท ** 
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• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนำ้เพยีง 7 วนัท ำกำร ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทุกกรณี 
เงือ่นไขอืน่ๆ  

• บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำงไม่
ครบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว(้15 ทำ่นขึน้ไป)เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษิทัฯและผูเ้ดนิทำง
อืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น 

• คณะผูเ้ดนิทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไม่ถงึ 15 ท่ำน ขอสงวนสทิธิเ์ล ือ่น
วนัเดนิทำง หรอื ยกเลกิกำรเดนิทำง โดยทำงบรษิทัจะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้ 7 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

• กรณีทีท่ำ่นตอ้งออกต ัว๋ภำยใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีทุ่กคร ัง้กอ่น
ท ำกำรออกต ัว๋ เนือ่งจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลำบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถำ้ท่ำนออกต ัว๋ภำยในโดยไม่แจง้ใหท้รำบและหำกไฟลท์

บนิมกีำรปรบัเปลีย่นเวลำบนิเพรำะถอืวำ่ทำ่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลำ่ว 

• กรณีใชห้นงัสอืเดนิทำงรำชกำร(เลม่น ำ้เงนิ)เดนิทำงเพือ่กำรทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หำกท่ำนถูกปฏเิสธในกำร
เขำ้–ออกประเทศใดๆก็ตำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัฯ มสีทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้ 
➢ เทีย่วบนิ รำคำ และรำยกำรท่องเทีย่ว สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยค ำนงึถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

➢ หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุกำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพำะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทำงเพือ่
ท่องเทีย่วเทำ่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุเหลอืใช้งำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบหำกอำยุ
เหลอืไมถ่งึและไมส่ำมำรถเดนิทำงได)้ 

➢ ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หำกเกดิควำมล่ำช้ำของสำยกำรบนิ, สำยกำรบนิยกเลกิบนิ, กำร

ประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน,กำรก่อจลำจล หรอืกรณีท่ำนถูกปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจ
คนเขำ้เมอืง หรอืเจำ้หน้ำทีก่รมแรงงำนท ัง้จำกไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของ
บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิ(ซึ่งลูกคำ้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึ่ง

อำจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 
➢ ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หำกผูเ้ดนิทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉนิจำกโรคประจ ำตวั ซึง่ไม่ได้

เกดิจำกอุบตัเิหตุในรำยกำรท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคำ้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืควำมรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
➢ ทำงบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯ ไมค่รบ อำท ิไมเ่ทีย่วบำงรำยกำร

, ไม่ทำนอำหำรบำงมือ้, เพรำะค่ำใชจ้่ำยทุกอย่ำงทำงบรษิทัฯ ไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบ

เหมำจำ่ยขำด กอ่นเดนิทำงเรยีบรอ้ยแลว้เป็นกำรช ำระเหมำขำด 
➢ ทำงบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิ

จำกควำมประมำทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋ำเกดิสูญหำยหรอืช ำรุดจำกสำยกำรบนิ 

➢ กรณีทีก่ำรตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบุ
ไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่บรกิำรไมว่ำ่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

➢ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋รำคำพเิศษ กรณีทีท่ำ่นไม่เดนิทำงพรอ้มคณะไมส่ำมำรถน ำมำเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สำมำรถเปลีย่นชือ่ไดห้ำกมกีำรปรบัรำคำบตัรโดยสำรสูงขึน้ ตำมอตัรำค่ำน ำ้มนัหรอืค่ำเงนิแลกเปลีย่น ทำง
บรษิทั สงวนสทิธิป์รบัรำคำต ัว๋ดงักลำ่ว 

➢ เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิไม่วำ่ท ัง้หมดหรอืบำงส่วนผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 

ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวข้ำ้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 
➢ กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืผ่ำนตวัแทนในประเทศหรอื

ต่ำงประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีำรคนืเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัร์

ท ัง้หมด 
➢ ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หำกพำสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนำ้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอำยุก็ตำม อำจ

ท ำใหท้ำ่นโดนปฎเิสธกำรเขำ้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผำ่ตดัขำกรรไกรทีท่ ำใหใ้บหนำ้เปลีย่นไป 

ดงัน ัน้ ทำ่นตอ้งท ำพำสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท ำกำรจองทวัร ์ 
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➢ กรณีม ี“คดคีวำม” ทีไ่มอ่นุญำตใิหท้ำ่นเดนิทำงออกนอกประเทศได ้โปรดท ำกำรตรวจสอบกอ่นกำรจองทวัรว์ำ่
ทำ่นสำมำรถเดนิทำงออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถำ้ไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืกำรควบคุมของ
บรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทำ่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวำ่สำมำรถเดนิทำงออกนอกประเทศได ้รวมถงึ
รำยละเอยีดอำยคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืกำรควบคุมของบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอำ่นเงือ่นไขกำรเดนิทำงอยำ่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ ำเพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง** 
 

 
 


