รหัสทัวร LFT1900727
ทัวรพมา เที่ยวฟน พาไปอิ่มบุญ 8 วัด 2 วัน 1 คืน (DD)
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว
พระมหาเจดียชเวดากอง พระเจดียกาบาเอ เจดียโบตาทาวน

*ราคาข้างต้น ไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน,คนขับรถ ,

บาท/ทริป/ลูกทัวร์ ท่าน (ชําระทีสนามบินก่อนเดินทาง)

วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนตาหวาน)-วัดพระเขียวแก้ว-เจดียก์ าบาเอ
พระงาทัตยี-เจดียม์ หาวิชยะ-พระมหาเจดียช์ เวดากอง

04.00 น.

คณะพร้อมกันที ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร ออกชัน เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Nok Air โดยมีเจ้าหน้าทีคอย
อํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครืองออกอย่างน้อย นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขนเครื
ึ อง
ก่อนเวลาเครืองออก 30 นาที
บินลัดฟ้ าสู่ ย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบิน Nok Air เทียวบินที DD4230 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
(ไม่มอี าหารบนเครือง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาท้องถินช้ากว่าไทย 30 นาทีกรุณาปรับนาฬกิ า
ของท่านเป็ นเวลาท้องถินเพือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี นําท่านชม พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
(Shwethalyaung Buddha)( ) มีความยาว เมตร สูง เมตร สร้างขึนโดยพระเจ้า
มิคทิปปะ ใน พ.ศ.
ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพทุ ธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระ
บาทเหลือมพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยทีนิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลัง
พระองค์มภี าพวาดทีสวยงาม เมือครังก่อนพระพุธรูปองค์นีถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจน
กลายเป็ นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ ารก จนถึงปี พ.ศ.
เมืออังกฤษสร้างทางรถไฟสาย
พม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี จากนันในปี พ.ศ.
หลังพม่าได้รบั เอกราชก็มกี าร
บูรณปฏิสงั ขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิ ดทองใหม่ จนกลายเป็ นพระพุทธรูปทีสวยงามใน
ปัจจุบนั อีกทังยังสามารถเลือกซือของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จนั ทร์หอม ผ้าปักพืนเมือง
ผ้าพิมพ์เป็ นรูปต่างๆไว้เป็ นของฝากได้อกี ด้วย จากนัน นําท่านขอพรที วัดพระเขียวแก้ว( )
พระเขียวแก้วทีนีได้มาจากศรีลงั กาตังแต่สมัยของพระเจ้าบุเรงนอง นับเป็ นสิงศักดิสิทธิคู่บา้ นคู่เมืองของย่างกุง้ เป็ นหนึงในวัด
ทีต้องไปสักการะเมือมาเยือนย่างกุง้ ตัววัดมีรูปทรงแปดเหลียมทีสวยงาม รวมถึงข้างในทีประดิษฐสถานพระเขียวแก้วก็เป็ น
สถาปัตยกรรมแบบพุกาม นําท่านสักการะ พระเจดียก์ าบาเอ( ) เป็ นเจดียท์ รงกลม มีทางเข้าทังหมดห้าด้าน ทุกด้านจะมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุม้ ด้วยทองคําองค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้า
ทัง 28 องค์ มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางคือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกคนแรกของพม่า เพือใช้เป็ นสถานทีสังคายนา
พระไตรปิ ฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทศิ พระเจดียอ์ งค์นีเพือให้เกิดการสร้างสันติภาพขึนในโลก ภายในองค์พระเจดีย ์
บรรจุพระบรมธาตุ มีพระอรหันต์สาวกองค์สาํ คัญสององค์ มีพระพุทธรูปองค์พระประธานทีอยู่ขา้ งในหล่อด้วยเงินบริสุทธิมี
นําหนัก กว่า 500 กิโลกรัม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พเิ ศษ....สลัดกุง้ มังกร

06.30 น.
07.15 น.

เทียง

บ่าย

จากนันนําท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี( ) ซึงมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือ
หลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อทีสูงเท่าตึก ชัน เป็ นพระพุทธรูป
ปางมารวิชยั ทีแกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครืองแบบกษัตริย ์ เครือง
ทรงเป็ นโลหะ ส่วนเครืองประกอบด้านหลังจะเป็ นไม้สกั แกะสลัก
ทังหมด และสลักป็ นลวดลายต่างๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรู ป
ทรงเครืองสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)
จากนันนํา ท่า นชม พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda)(5) พระมหาเจดียค์ ู่ บา้ นคู่ เมือ งพม่า ( ใน สิง
ศักดิสิทธิของพม่า) เป็ นเจดียท์ องคําทีงดงาม ตัง
เด่นเป็ นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสู ง
เมตร ประดับ ด้ว ยเพชร
เม็ด ทับ ทิม นิ ล
และบุษราคัมอีก , เม็ด มหาเจดียช์ เวดากอง
มีทองคํา โอบหุม้ อยู่ นําหนักถึง , กิโลกรัม
โดยช่ า งชาวพม่า จะใช้ทองคํา แท้ตีเป็ น แผ่ นปิ ด
องค์เ จดี ย ์ไ ว้ร อบ ว่ า กัน ว่ า ทองคํา ที ใช้ใ นการ
ก่ อ สร้า งและซ่ อ มแซมพระมหาเจดี ย ์ แ ห่ ง นี
มากมายมหาศาลกว่าทองคําทีเก็บอยู่ในธนาคาร
ชาติองั กฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ ายล้อมด้วยเจดียอ์ งค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซมุ ้ ประตูสด้ี าน ยอดฉัตรองค์พระมหา
เจดียป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจํานวน เส้น
เป็ นพระธาตุประจําปี เกิดปี มะเมีย และยังเป็ น ใน มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึงมีทงผู
ั ค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติพา
กันสักการะทังกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแห่งนีมีสถาปัตยกรรมทีสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็ นความ
งามของวิหารทิศทีทําเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชันๆ ทีเรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์
ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
ท่านสามารถนํ าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพือขอพรจากองค์พระมหาเจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพือเสริมสร้างบารมี
และสิรมิ งคล เป็ นจุดสําคัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี เป็ นจุดทีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึง
ได้รบั สมญานามว่าผูช้ นะสิบทิศ นอกจากนี รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทังแปดทิศรวม 8 องค์ หากใคร
เกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ าพระประจําวันเกิดตน เพือความสิรมิ งคลแก่ชีวติ
วันอาทิตย์
ครุฑ

คํา

วันจันทร์
เสือ

วันอังคาร
สิงห์

สัญลักษณ์ประจําวันเกิด
วันพุธ วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์
ช้างมีงา
ช้างไม่มีงา
หนู หางยาว หนู หางสัน

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
ทีพัก Best Western Green Hill / Summit Parkview Hotel ระดับ * หรือเทียบเท่า

วันเสาร์
พญานาค

วันทีสอง

เจดียโ์ บตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-ย่างกุง้ -กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม เจดียโ์ บตาทาวน์ (Botataung Pagoda)(6) สร้างโดยทหารพันนายเพือบรรจุพระบรมธาตุทพระสงฆ์
ี
อนิ เดีย 8 รูป
ได้นาํ มาเมือ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนีถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จงึ พบโกศทองคําบรรจุพระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี นอกจากนียังมีสงที
ิ
น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุทธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ
เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ทีมีลกั ษณะงดงามยิงนัก นําท่านสักการะขอพร นัตโบโบยี
หรือ เทพทันใจ(7) ซึงชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยทีเชือว่าเมือ
อธิษฐานสิงใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ วิธกี ารสักการะเทพทันใจ นําดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อนๆมาสั
ื
กการะนัตโบโบยี ซึงท่านจะชอบมาก
(บริเวณวัดจะมีขาย) จากนันก็ให้ท่านนําเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มอื
ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนันก็เอา
หน้าผากไปแตะกับนิวชีของนัตโบโบยี แค่นีท่านก็จะสมตามความปรารถนาทีขอไว้ นําท่าน
สักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมียะ ตามตํานานเล่าว่า เป็ นธิดาของพญานาค
ทีศรัทธาในพุทธศาสนา จนสินชีวติ ไปกลายเป็ นนัตทีชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั โดยท่าน
สามารถกระซิบทีข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอืนได้ยนิ และนํานํานมไปจ่อไว้ทปาก
ี บูชาด้วย
ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นแวะชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (BogyokeAung San) หรือ ตลาดสก๊อ ต(Scot
Market) ซึงสร้างเมือครังพม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชม
และเลือกซือสินค้าทีระลึกพืนเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไมห้ อม
แกะสลัก แป้ งทานาคา ผ้าปักพืนเมือง เครืองเงิน ไข่มกุ และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิ ดทุก
วันจันทร์)
นําท่านเดินทาง สูว่ ดั พระหินอ่อน(8) พระหินขาวนีสร้างจากหินขาวทีมีลกั ษณะมันวาว สีขาว
สะอาดและไม่มตี าํ หนิ สู ง ฟุต กว้าง ฟุต หนัก ตัน เป็ นพระพุทธรู ปประทับนัง
พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทีอัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลงั กายกขึนหันฝ่ า
พระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศตั รู และประทานความเจริญรุ่ ง เรือง จากนันชม
ช้างเผือกคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่า ได้เวลาอันสมควร นํ าท่านเดินทางสูส่ นามบิน
(มืออาหารเย็น อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัยทีสนามบิน) (ไม่มอี าหารบนเครือง)
บินลัดฟ้ าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบิน Nok Air เทียวบินที DD4239 ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชัวโมง 4 นาที
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เทียง
บ่าย

21.00 น.
22.55 น.

.......................................................................................

อัตราค่าบริการและเงือนไขการใช้บริการ

พม่า เทียวฟิ น พาไปอิมบุญ 2 วัน 1 คืน-DD
กําหนดการเดินทาง

- เม.ย.
- เม.ย.
- เม.ย.
- เม.ย.
เม.ย. – 01 พ.ค.
- พ.ค.
- พ.ค.
- พ.ค.
- พ.ค.
- พ.ค.
- พ.ค.

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ2-3ท่าน ไม่มีราคาเด็ก

ไม่เอาตัวเครืองบิน

10,991
8,991
9,991
8,991
9,991
8,991
7,991
8,991
10,991
8,991
9,991

7,991
4,991
4,991
4,991
4,991
4,991
4,991
4,991
4,991
4,991
4,991

อัตราค่าข้างต้นนี รวม









ตัวเครืองบินชันประหยัดระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าธรรมเนี ยมภาษี นํามันเชือเพลิงและค่าภาษี สนามบิน
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือหรือเปลียนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ทีพักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้องละ - ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิมเงินพักห้องเดียว)
ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ
ค่าระวางนํ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ ํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง

พักเดียว

2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990
2,990

 ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ , ,
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ , บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี

อัตราค่าบริการข้างต้นนี ไม่รวม
 ภาษี หกั ณ ทีจ่าย %และภาษี มลู ค่าเพิม %
 ค่าธรรมเนี ยมภาษี นํามันเชือเพลิงและค่าภาษี สนามบิน ในกรณี ทสายการบิ
ี
นปรับเพิมขึน
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทําใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าทีของผูเ้ ดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครืองดืมสัง
พิเศษนอกรายการ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สําหรับนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว้ 20 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน,คนขับรถ ,5 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ ท่าน (ชําระทีสนามบินก่อนเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถินและคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือนไขการสํารองทีนัง
1.กรุณาทําการจองก่อนการเดินทาง โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชือและหน้าหนังสือเดินทางเพือยันการจองทีนัง พร้อมชําระมัดจําค่าทัวร์
เต็มจํานวน
2.เมือท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขและข้อตกลงการ
ให้บริการทีได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี ทังหมดนี แล้ว

เงือนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 5 % ของราคาทัวร์ ต่อท่านยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน
. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 7 % ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
. ยกเลิกก่อนการเดินทาง - วันเก็บค่าใช้จา่ ย % ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า - วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทังหมด % ของราคาทัวร์
5. สําหรับผูโ้ ดยสารทีไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ นวี
ื ซ่าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทังหมด

เงือนไขการให้บริการ
1.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาและเงือนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนี ให้ขนอยู
ึ ่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน อีกทังข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ นสุ
ิ ดสมบูรณ์
2.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจํากัดด้าน
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริง ทังนี ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคํานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสําคัญ
3.รายการทัวร์นีเป็ นการท่องเทียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนิ นการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
4.อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลียน และราคาตัวเครืองบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนราคาค่าบริการ
ในกรณี ทมีี การขึนราคาค่าตัวเครืองบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนี ยมนํ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลียนได้ปรับขึนในช่วงใกล้วนั ทีคณะจะเดินทาง
5.ในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
6.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครืองบินขากลับซึงยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํ ามาขอคืนเงินได้
7.ค่าบริการทีท่านชําระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชําระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนันหากท่านมีเหตุอนั ใดทีทําให้ท่านไม่ได้ท่องเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
8.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานทีเกียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่ วยงานทีให้บริการ บริษทั ฯ จะดําเนิ นโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริการทัวร์อนทดแทนให้
ื
แต่จะไม่คนื เงินให้สาํ หรับ
ค่าบริการนันๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสทิ ธิในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน
10.โปรแกรมทัวร์นีจะสามารถออกเดินทางได้ ต้องมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางขันตํา 20 ท่านรวมในคณะตามทีกําหนดไว้เท่านัน หากมีจาํ นวนผู ้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าทีกําหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือปรับเปลียนกําหนดการเดินทาง และราคาได้
11.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพือท่องเทียวเท่านัน การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอืน ๆ เช่น การไป
ค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุ ษย์ การขนส่งสินค้าหนี ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย
และ อืน ๆ ทีเข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มีส่วนรูเ้ ห็น เกียวข้อง หรือ มีสว่ นต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทํา
ดังกล่าวทังสิน
12.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนันๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึงอยู่
นอกเหนื ออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทังหมด
13.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซือสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเทียวด้วย
ตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผูเ้ ดินทางได้ซือระหว่างการเดินทางท่องเทียวนี
14.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทียว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง

15.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทําหน้าทีเป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเกียวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเดินทางไป
18.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนี ในกรณี ทเกิ
ี ดเหตุสุดวิสยั ซึงอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
.กรณี ทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน,ตัวรถทัวร์,ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว เนื องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าวแล้ว
20.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ าเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทังสิน
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทียวเท่านัน
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )

