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NT410
ทวัรพ์มา่ ย่างกุง้ ไหวพ้ระ 1 วัน (FD)
ทัวรพ์ม่า , 1 วัน ,

พมา่ - ยา่งกุง้ - พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน)
พระหนิออ่น - พระงาทตัย ี- เทพกระซบิ 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง - เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ)

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - ยา่งกุง้ - พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน) - พระหนิออ่น - พระงาทตัย ี-
พระมหาเจดยีช์เวดากอง - เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) - เทพกระซบิ - ยา่งกุง้ - กรุงเทพฯ

04.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ออกชนั 2-3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Nok Air
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก
30 นาที

17.15 น.
บนิลัดฟ้าสู ่ยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD251 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง (ไม่มอีาหารบนเครือง)

08.00 น.



เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ไทย 30
นาทกีรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) หลังผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นชม พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(Kyauk That gyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
ซงึเป็นพระนอนทมีคีวามสวยงามทสีดุและดวงตาสวยทสีดุของประเทศพม่า ทบีรเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสงิ อันลว้นเป็นมงิมงคลสงูสดุ
ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจตุรสตกมงคล 108 ประการ

นําทา่นชม พระหนิออ่น เป็นพระทสีลักดว้ยหนิอ่อนกอ้นเดยีวทังองคแ์ละมขีนาดใหญ่ทสีดุในพม่า มหีนัก 60 ตัน สงู 37 ฟตุ อยู่ใน
หอ้งกระจกแกว้เพอืเป็นการควบคมุอุณหภมูเิพอืป้องกันการเสยีหายของหนิอ่อน
พระหนิอ่อนสรา้งในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมกีารขดุพบหนิอ่อนกอ้นใหญ่ทสีดุทยีะไข ่จงึไดม้กีารแกะสลักโดยชา่งฝีมอืชาวเมอืงมัณฑะเลย์

สมควรแกเ่วลา นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพอืเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย

นําทา่นชม วดังาทตัจ ี( Nga Htat Gyi Pagoda) ชมพระพทุธรูปปางมารวชิยัทสีวยงามตามแบบฉบับของพม่า
ทแีกะสลักจากหนิอ่อนทรงเครืองโลหะแบบกษัตรยิ์
ดา้นหลังองคพ์ระเป็นไมแ้กะสลักลวดลายจําลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครืองในสมัยยะตะนะโบง มคีวามสงูประมาณตกึ 5 ชนั

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! ลมิรสอาหารเมยีนมาตน้ตํารบั ทรีา้น Padonmar

บา่ย
จากนันนําทา่นชม พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า (1 ใน 5 สงิศักดสิทิธขิองพม่า)
เป็นเจดยีท์องคําทงีดงาม ตังเดน่เป็นสงา่อยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบษุราคัมอกี 2,317
เม็ด มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่น ้าํหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่า จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผน่ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ
วา่กันวา่ทองคําทใีชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นีมากมายมหาศาลกวา่ทองคําทเีก็บอยู่ในธนาคารชาตอัิงกฤษเสยีอกี
รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็ก  ๆนับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตสูดีา้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย
ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพธุเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจําปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5
มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า ซงึมทัีงผูค้นชาวพม่า และชาวตา่งชาตพิากันสกัการะทังกลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ
ทแีหง่นีมสีถาปัตยกรรมทสีวยงามอย่างน่าอัศจรรย ์ไม่วา่จะเป็นความงามของวหิารทศิททํีาเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชนัๆ
ทเีรียกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา

ทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพอืขอพรจากองคพ์ระมหาเจดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐาน เพอืเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล
เป็นจดุสําคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานแหง่นี เป็นจดุทบีเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ จงึไดรั้บสมญานามวา่ผูช้นะสบิทศิ
นอกจากนีรอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทังแปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าํพระประจําวันเกดิตน
เพอืความสริมิงคลแกช่วีติ

วันเกดิ อาทติย์จันทร์อังคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหัสบดี ศกุร์ เสาร์
สตัวส์ญัลักษณ์ ครุฑ เสอื สงิห์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาวหนูหางสนัพญานาค

นําทา่นชม เจดยีโ์บตาทาวน ์(Botataung Pagoda) สรา้งโดยทหารพันนายเพอืบรรจพุระบรมธาตทุพีระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามาเมอื 2,000
ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์หง่นีถูกระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2
องคแ์ละพบพระพทุธรูปทอง เงนิ สํารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีนอกจากนียังมสีงิทน่ีาชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื
พระพทุธรูปทองคํา ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัทมีลัีกษณะงดงามยงินัก

นําทา่นสกัการะขอพร นตัโบโบย ีหรือ เทพทนัใจ ซงึชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา
ดว้ยทเีชอืวา่เมอือธษิฐานสงิใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ วธิกีารสกัการะเทพทันใจ นําดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย
หรือผลไมอ้นืๆมาสกัการะนัตโบโบยี ซงึทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวัดจะมขีาย) จากนันก็ใหท้า่นนําเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท)
ไปใสม่อืของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนันก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนวิชขีองนัตโบโบยี
แคนี่ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาทขีอไว ้

นําทา่นสกัการะขอพร เทพกระซบิ หรือ อะมาดอวเ์มยีะ ตามตํานานเลา่วา่ เป็นธดิาของพญานาค ทศีรัทธาในพทุธศาสนา
จนสนิชวีติไปกลายเป็นนัตทชีาวพม่าเคารพกราบไหวก้ัน โดยทา่นสามารถกระซบิทขีา้งหเูบา  ๆหา้มใหค้นอนืไดย้นิ และนําน ้าํนมไปจอ่ไวท้ปีาก
บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

19.25 น.



บนิลัดฟ้าสู ่ดอนเมอืง โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD258 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 45 นาที

21.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี10 กันยายน 2562 เวลา 09:31 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัดระบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ พรอ้มน ้าํหนักสมัภาระสาํหรบัถอืขนึเครอืง ท่านละ 7 ก.ก

• คา่ธรรมเนยีมภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ภาษีสนามบนิ

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถรบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัชวีติกรณอีบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณอีบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ
200,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระ

• คา่ธรรมเนยีมภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิปรบัเพมิขนึ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต(ิRe-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ,
คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก.

• คา่นํากลอ้งถา่ยรปูและกลอ้งวดิโีอเขา้วัด

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (สําหรบักรณทีเีดนิทางไมต่่าํกวา่ 30 ทา่น โดยชําระทสีนามบนิกอ่นเดนิทาง)

• กรณผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นเรยีกเก็บคา่ทปิเพมิ 500 บาท จาก 1,500 เป็น 2,000 บาท ตอ่ 1 ทา่น

• ในกรณทีผีูเ้ดนิทางมากกวา่ 15 ทา่นแตไ่มถ่งึ 30 ทา่นเก็บคา่ทปิเพมิ ทา่นละ 300 บาท เป็น 1,800 บาท ตอ่ 1 ทา่น

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถแตไ่มบ่ังคบัทปิ)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชอืและหนา้หนังสอืเดนิทางเพอืยันการจองทนัีง พรอ้มชําระมดัจําคา่ทัวรเ์ตม็จํานวน

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงการใหบ้รกิารทไีดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนทีังหมดนแีลว้

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวรต์อ่ท่าน ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 70% ของราคาทัวร ์ตอ่ท่าน



• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ท่าน

• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100% ของราคาทัวร์

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนใีหข้นึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เท่านัน
อกีทังขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสินิสดุสมบูรณ์

• บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา
ณ วันทเีดนิทางจรงิ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• รายการทัวรน์เีป็นการท่องเทยีวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธไิมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• โปรแกรมทัวรน์จีะสามารถออกเดนิทางได ้ตอ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ 20 ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านัน
หากมจีํานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทกีาํหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทาง และราคาได ้

• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอนื ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน
การคา้ประเวณ ีการคา้มนษุย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อนื ๆ ทเีขา้ขา่ยผดิกฏหมาย
ผดิศลีธรรมอนัด ีบรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกยีวขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทําดงักลา่วทังสนิ

• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจ
และความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิทังหมด

• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเอง บรษัิทฯ
จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทผีูเ้ดนิทางไดซ้อืระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวนี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ
หากเกดิการสญูหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื
การโจรกรรม แตจ่ะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล
การปฏวิัต ิรฐัประหาร ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทเีกยีวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ
ฤดกูาล ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทเีดนิทางไป

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ



โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)
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