
 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมอืง) - ย่างกุ้ง - พระพทุธไสยาสน์เจาทัตย(ีพระนอนตาหวาน) - พระหินอ่อน -พระงาทัต
ยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ร้านหยกพม่า – ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 2-3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย โดยมี
เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพร้อม ณ 
ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 



 

07.15 น.  บินลดัฟ้าสู่ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD251 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
(ไม่มีอาหารบนเคร่ือง) 

08.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 30 นาทีกรุณา
ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัด
หมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว น าท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk 
That gyi Buddha)  หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระนอนที่มี
ความสวยงามที่ สุดและดวงตาสวยที่ สุดของประเทศพม่า ที่
บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อันล้วนเป็นม่ิงมงคล
สูงสุด ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบริเวณใจ
กลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ 

น าท่านชม พระหินอ่อนหรือ วัดเจ้าดอจี (Kyauk Taw Gyi Pagoda) เป็นพระที่สลกัดว้ยหินอ่อนกอ้นเดียวทั้งองค์
และมีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า มีหนัก 60 ตนั สูง37ฟุต อยู่ใน ห้องกระจกแกว้เพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิเพื่อ
ป้องกนัการเสียหายของหินอ่อน พระหินอ่อนสร้างในสมยันายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนกอ้นใหญ่
ที่สุดที่ยะไข่ จึงไดมี้การแกะสลกัโดยช่างฝีมือชาวเมืองมณัฑะเลย ์น าท่านชม วัดงาทัตจี ( Nga Htat Gyi Pagoda) 
ชมพระพทุธรูปปางมารวชิยัที่สวยงามตามแบบฉบบัของพม่า ที่แกะสลกัจากหินอ่อนทรงเคร่ืองโลหะแบบกษตัริย ์
ดา้นหลงัองคพ์ระเป็นไมแ้กะสลกัลวดลายจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมยัยะตะนะโบง มีความ
สูงประมาณตึก 5 ชั้น   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ…ลิม้รสอาหารเมียนมาต้นต ารับที่ร้าน Padonmar 
บ่าย จากนั้ นน าท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon 

Pagoda) พระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  
ของพม่า) เป็นเจดียท์องค าที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูก่ลาง
เมืองยา่งกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด 
ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 2,317 เม็ด มหาเจดียช์เวดากองมี
ทองค าโอบหุม้อยูน่ ้ าหนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า 
จะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย ์ไว ้รอบ ว่ากันว่า
ทองค าที่ใชใ้นการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ีมากมายมหาศาลกวา่ทองค าที่เก็บอยูใ่นธนาคารชาติ
องักฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นับร้อยองค ์มีซุ้มประตูส่ีดา้น ยอดฉัตรองค์
พระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระ
พุธเจา้จ  านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซ่ึงมีทั้ง
ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากนัสกัการะทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งน้ีมีสถาปัตยกรรม
ที่สวยงามอยา่งน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท



 

ซอ้นเป็นชั้นๆ ที่เรียกวา่ พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมาก
ราบไหวบู้ชา 
ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อ
เสริมสร้างบารมีและสิริมงคล เป็นจุดส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี้ เป็นจุดที่บุเรง
นองมาขอพรก่อนออกรบ จึงได้รับสมญานามว่าผู้ชนะสิบทิศ นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน เพื่อความสิริมงคลแก่
ชีวิต 

 
 
 
 

น าท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์
อินเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบ
โกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องคแ์ละพบพระพุทธรูปทอง เงิน 
ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี นอกจากน้ียงัมีส่ิงที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆ
เจดีย ์คือ พระพุทธรูปทองค า ประดิษฐานในวหิารดา้นขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมาร
วิชยัที่มีลกัษณะงดงามยิง่นัก น าท่านสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาว
พม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ด้วยที่เช่ือว่าเม่ืออธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสม
ปรารถนาทนัใจ วิธีการสักการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน 
กลว้ย หรือผลไมอ่ื้นๆมาสักการะนัตโบโบยี ซ่ึงท่านจะชอบมาก (บริเวณวดัจะมีขาย) 
จากนั้นก็ให้ท่านน าเงินเงินบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของนตัโบโบย ี2 ใบ 
ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบย ีแค่น้ีท่านก็
จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว ้น าท่านสกัการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามต านานเล่าวา่ เป็น
ธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นั โดยท่าน
สามารถกระซิบที่ขา้งหูเบาๆ ห้ามให้คนอ่ืนไดย้นิ และน าน ้ านมไปจ่อไวท้ี่ปาก บูชาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และ
ผลไม ้จากนั้นน าท่านชม ร้านหยกพม่า ใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัหยกพม่าแท ้น ้ างามๆ จากเหมือง
ธรรมชาติ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินยา่งกุง้  

19.25 น.  บินลดัฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD258 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาที 
21.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

........................................................................................ 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ 

 

สัญลกัษณ์ประจ าวันเกิด 

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพุธ
กลางคนื 

วัน
พฤหัสบด ี

วันศุกร์ วันเสาร์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหาง
ส้ัน 

พญานาค 



 

พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1 วัน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย  

ก าหนดการเดินทาง ค่าบริการ ต่อท่าน ไม่มีราคาเดก็ 

27 ส.ค. 62 2,999 

29 ส.ค. 62 2,999 

02 ก.ย. 62 2,999 

03 ก.ย. 62 2,999 

04 ก.ย. 62 2,999 

09 ก.ย. 62 2,999 

10 ก.ย. 62 2,999 

11 ก.ย. 62 2,999 

12 ก.ย. 62 2,999 

16 ก.ย. 62 2,999 

17 ก.ย. 62 2,999 

19 ก.ย. 62 3,299 

23 ก.ย. 62 2,999 

24 ก.ย. 62 2,999 

25 ก.ย. 62 2,999 

26 ก.ย. 62 2,999 

30 ก.ย. 62 2,999 

01 ต.ค. 62 3,299 

02 ต.ค. 62 3,299 

03 ต.ค. 62 3,299 

07 ต.ค. 62 3,299 

08 ต.ค. 62 3,299 

09 ต.ค. 62 3,299 

10 ต.ค. 62 3,299 

15 ต.ค. 62 3,499 

16 ต.ค. 62 3,299 

17 ต.ค. 62 3,299 

21 ต.ค. 62 3,299 



 

 
อัตราค่าข้างต้นนี้รวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ พร้อมน า้หนักสัมภาระส าหรับถอืขึน้เคร่ือง ท่านละ 7 ก.ก 
 ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบิน 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันชีวิตกรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล

กรณอีุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

22 ต.ค. 62 3,299 

24 ต.ค. 62 3,299 

28 ต.ค. 62 3,299 

29 ต.ค. 62 3,299 

30 ต.ค. 62 3,299 

04 พ.ย. 62 3,499 

05 พ.ย. 62 3,299 

06 พ.ย. 62 3,299 

07 พ.ย. 62 3,299 

12 พ.ย. 62 3,299 

13 พ.ย. 62 3,299 

14 พ.ย. 62 3,299 

19 พ.ย. 62 3,299 

20 พ.ย. 62 3,299 

21 พ.ย. 62 3,299 

26 พ.ย. 62 3,299 

27 พ.ย. 62  3,299 

28 พ.ย. 62 3,299 



 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินปรับเพิม่ขึน้ 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ
(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดนิทางในการจัดท าเอง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่มส่ังพิเศษนอกรายการ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบินก าหนดไว้ที่ 7 กก. 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ส าหรับกรณทีี่เดินทางไม่ต ่ากว่า 30 ท่าน โดยช าระที่
สนามบินก่อนเดินทาง) 

 กรณผู้ีเดินทางน้อยกว่า 15 ท่านเรียกเก็บค่าทปิเพิม่ 500 บาท จาก 1,500 เป็น 2,000 บาท ต่อ 1 ท่าน 

 ในกรณทีีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านแต่ไม่ถึง 30 ท่านเก็บค่าทิปเพิ่ม ท่านละ 300 บาท  เป็น 1,800 บาท ต่อ 1 ท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป) 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายช่ือและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่น่ัง พร้อมช าระ
มัดจ าค่าทัวร์เต็มจ านวน 
2.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่นไขและ
ข้อตกลงการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน เน่ืองจากเป็นต๋ัวราคาโปรโมช่ัน  
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
2. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวซ่ีาให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลกิการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืค่ามัดจ าทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึน้อยู่กับดลุยพนิิจ
ของบริษัทฯ เท่าน้ัน อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 



 

2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ข้อจ ากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์
สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคญั 
3.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 
4.อัตราค่าบริการคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรา
คาค่าบริการในกรณทีี่มกีารขึน้ราคาค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าประกันภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงิน
บาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
5.ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคนื
ค่าบริการได้ 
6.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซ่ึงยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคนืเงินได้ 
7.ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังน้ันหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคนื
ค่าบริการไม่ได้ 
8.กรณเีกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมกีารยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คนื
เงินให้ส าหรับค่าบริการน้ันๆ 
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่าน้ัน 
10.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ ต้องมีจ านวนผู้เดินทางข้ันต ่า 20 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน หากมี
จ านวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง และ
ราคาได้ 
11.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ 
เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณ ีการค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ
สงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้อง
รับผิดชอบใด ๆ กับการกระท าดังกล่าวทั้งส้ิน 
12.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบคนืเงินทั้งหมด 
13.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซ้ือระหว่าง
การเดินทางท่องเที่ยวนี ้
14.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้
เดินทาง 



 

15.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมสีาเหตุมาจากสนามบิน สาย
การบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 
16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่
เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมอิากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทาง
ไป 
18.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 
19.กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณถ้ีาท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่นไข
ดังกล่าวแล้ว 
20.กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 


