
 

 

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

 
*ราคาขา้งตน้ ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ� น,คนขบัรถ �,��� บาท/ทริป/ลูกทวัร ์� ท่าน (ชาํระที�สนามบนิก่อนเดินทาง) 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)-พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (พระนอนตาหวาน)-วดัพระเขี�ยวแกว้-เจดียก์าบาเอ 
 พระงาทตัยี-เจดียม์หาวิชยะ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร � ออกช ั�น � เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ Nok Air โดยมเีจา้หนา้ที�คอย
อาํนวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย �� นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ�นเครื�อง
ก่อนเวลาเครื�องออก 30 นาท ี

06.30 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบนิ Nok Air เที�ยวบนิที� DD4230 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ั �วโมง 
 (ไม่มอีาหารบนเครื�อง) 

07.15 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าไทย 30 นาทกีรุณาปรบันาฬกิา
ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ั�นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงสาวด ีนาํท่านชม พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว 
(Shwethalyaung Buddha)(�) มคีวามยาว �� เมตร สูง �� เมตร สรา้งขึ�นโดยพระเจา้
มคิทปิปะ ใน พ.ศ. ���� ในสมยัมอญเรอืงอาํนาจ มพีทุธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระ
บาทเหลื�อมพระบาทต่างจากพระพทุธไสยาสนข์องไทยที�นิยมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงั
พระองคม์ภีาพวาดที�สวยงาม เมื�อคร ั�งก่อนพระพธุรูปองคนี์�ถกูปลอ่ยใหท้รุดโทรมจน
กลายเป็นเพยีงกองอฐิท่ามกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. ���� เมื�อองักฤษสรา้งทางรถไฟสาย
พมา่ จงึไดพ้บพระนอนองคนี์�  จากนั�นในปี พ.ศ. ���� หลงัพมา่ไดร้บัเอกราชกม็กีาร
บูรณปฏสิงัขรณใ์หม ่โดยทาสแีละปิดทองใหม ่จนกลายเป็นพระพทุธรูปที�สวยงามใน
ปจัจบุนั อกีท ั�งยงัสามารถเลอืกซื�อของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทรห์อม ผา้ปกัพื�นเมอืง 
ผา้พมิพเ์ป็นรูปต่างๆไวเ้ป็นของฝากไดอ้กีดว้ย จากนั�น นาํท่านขอพรที� วดัพระเขี�ยวแกว้(�) 
พระเขี�ยวแกว้ที�นี�ไดม้าจากศรีลงักาต ั�งแต่สมยัของพระเจา้บเุรงนอง นบัเป็นสิ�งศกัดิ�สทิธิ�คู่บา้นคู่เมอืงของย่างกุง้ เป็นหนึ�งในวดั
ที�ตอ้งไปสกัการะเมื�อมาเยอืนย่างกุง้ ตวัวดัมรูีปทรงแปดเหลี�ยมที�สวยงาม รวมถงึขา้งในที�ประดิษฐสถานพระเขี�ยวแกว้กเ็ป็น
สถาปตัยกรรมแบบพกุาม  นาํท่านสกัการะ พระเจดียก์าบาเอ(�) เป็นเจดยีท์รงกลม มทีางเขา้ท ั�งหมดหา้ดา้น ทุกดา้นจะมี
พระพทุธรูปประดษิฐานอยู่บนฐานทกัษณิ มพีระพทุธรูปหุม้ดว้ยทองคาํองคเ์ลก็ๆอีก 28 องค ์แทนอดตีสาวกของพระพทุธเจา้
ท ั�ง 28 องค ์มคีวามสูงและเสน้ผ่าศูนยก์ลางคือ 34 เมตร สรา้งโดยนายอูนุนายกคนแรกของพม่า เพื�อใชเ้ป็นสถานที�สงัคายนา
พระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอทุศิพระเจดยีอ์งคนี์� เพื�อใหเ้กดิการสรา้งสนัตภิาพขึ�นในโลก ภายในองคพ์ระเจดยี ์
บรรจพุระบรมธาต ุมพีระอรหนัตส์าวกองคส์าํคญัสององค ์มพีระพทุธรูปองคพ์ระประธานที�อยู่ขา้งในหลอ่ดว้ยเงนิบรสุิทธิ�มี
นํ �าหนกั กว่า 500 กโิลกรมั 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ....สลดักุง้มงักร 



 

 

บ่าย จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ วดังาทตัจ(ี�) ซึ�งมพีระพธุรูปองคใ์หญ่ คือ
หลวงพ่องาทตัจ ีแปลว่า หลวงพ่อที�สูงเท่าตกึ � ช ั�น เป็นพระพทุธรูป
ปางมารวชิยัที�แกะสลกัจากหนิอ่อน ทรงเครื�องแบบกษตัริย ์เครื�อง
ทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื�องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกั
ท ั�งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จาํลองแบบมาจากพระพทุธรูป
ทรงเครื�องสมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑเลย)์  
 จากนั�นนําท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda)(5) พระมหาเจดียคู่์บา้นคู่เมืองพม่า (� ใน � สิ�ง
ศกัดิ�สทิธิ�ของพม่า) เป็นเจดียท์องคาํที�งดงาม ตั�ง
เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง ��� 
เมตร ประดบัดว้ยเพชร ��� เม็ด ทบัทิม นิล 
และบษุราคมัอกี �,��� เมด็ มหาเจดยีช์เวดากอง
มีทองคําโอบหุม้อยู่นํ �าหนกัถึง �,��� กิโลกรมั 
โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องคําแทต้ีเป็นแผ่นปิด
องค์เจดีย ์ไวร้อบ ว่าก ันว่าทองคําที�ใชใ้นการ
ก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหา เจดีย ์แห่ ง นี�
มากมายมหาศาลกว่าทองคาํที�เก็บอยู่ในธนาคาร
ชาตอิงักฤษเสยีอกี รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆ นบัรอ้ยองค ์มซีุม้ประตูสี�ดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหา
เจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตุของพระพธุเจา้จาํนวน � เสน้ 
เป็นพระธาตุประจาํปีเกิดปีมะเมยี และยงัเป็น � ใน � มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ�งมที ั�งผูค้นชาวพมา่ และชาวต่างชาตพิา
กนัสกัการะท ั�งกลางวนัและกลางคืนอย่างไมข่าดสาย ณ ที�แห่งนี�มสีถาปตัยกรรมที�สวยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไมว่่าจะเป็นความ
งามของวิหารทิศที�ทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ั�นๆ ที�เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดีย ์
ภายในประดษิฐานพระประธานสาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 
ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคพ์ระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื�อเสริมสรา้งบารมี
และสริมิงคล เป็นจุดสาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี�  เป็นจุดที�บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ จงึ
ไดร้บัสมญานามว่าผูช้นะสบิทิศ นอกจากนี� รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทั�งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใคร
เกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงนํ� าพระประจาํวนัเกดิตน เพื�อความสริมิงคลแกชี่วติ 

 
 
 
 
คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
 ที�พกั Best Western Green Hill / Summit Parkview Hotel ระดบั�* หรอืเทยีบเท่า 

สญัลกัษณ์ประจาํวนัเกดิ 
วนัอาทติย ์ วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพธุกลางคนื วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์ วนัเสาร ์

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ั�น พญานาค 



 

 

วนัที�สอง เจดียโ์บตะทาวน์(เทพทนัใจ)-เทพกระซิบ-วดัพระหนิออ่น-ชา้งเผือก-ย่างกุง้-กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นาํท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ (Botataung Pagoda)(6) สรา้งโดยทหารพนันายเพื�อบรรจพุระบรมธาตุที�พระสงฆอ์นิเดีย 8 รูป 

ไดน้าํมาเมื�อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งนี�ถกูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคาํบรรจพุระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตอุกี 2 องคแ์ละพบพระพทุธรูปทอง เงนิ สาํรดิ 700 องค ์และจารกึดินเผาภาษาบาล ีนอกจากนี�ยงัมสีิ�งที�
น่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คือ พระพทุธรูปทองคาํ ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื 
เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัที�มลีกัษณะงดงามยิ�งนกั นาํท่านสกัการะขอพร นัตโบโบย ี
หรอื เทพทนัใจ(7) ซึ�งชาวพมา่รวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที�เชื�อว่าเมื�อ
อธษิฐานสิ�งใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ นาํดอกไม ้ผลไม ้
โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรอืผลไมอ้ื�นๆมาสกัการะนตัโบโบย ีซึ�งท่านจะชอบมาก 
(บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนั�นกใ็หท้่านนาํเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใส่มอื
ของนตัโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนั�นก็เอา
หนา้ผากไปแตะกบันิ�วชี�ของนตัโบโบย ีแค่นี�ท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาที�ขอไว ้นาํท่าน
สกัการะขอพร เทพกระซิบ หรอื อะมาดอวเ์มี�ยะ ตามตาํนานเลา่ว่า เป็นธดิาของพญานาค 
ที�ศรทัธาในพทุธศาสนา จนสิ�นชีวติไปกลายเป็นนตัที�ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นั โดยท่าน
สามารถกระซบิที�ขา้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอื�นไดย้นิ และนาํนํ�านมไปจ่อไวท้ี�ปาก บูชาดว้ย
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านแวะชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน (BogyokeAung San) หรือ ตลาดสกอ๊ต(Scot 

Market) ซึ�งสรา้งเมื�อคร ั�งพม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชม
และเลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึพื�นเมอืงมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลกั พระพทุธรูปไมห้อม
แกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปกัพื�นเมอืง เครื�องเงนิ ไข่มกุ และหยกพม่า (ตลาดสกอ๊ตปิดทุก
วนัจนัทร)์  
นาํท่านเดนิทาง สู่วดัพระหนิออ่น(8) พระหนิขาวนี�สรา้งจากหนิขาวที�มลีกัษณะมนัวาว สขีาว
สะอาดและไม่มตีาํหนิ สูง �� ฟุต กวา้ง �� ฟุต หนกั �� ตนั เป็นพระพุทธรูปประทบันั �ง 
พระหตัถข์วาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที�อญัเชิญมาจากสิงคโปร ์และศรีลงักายกขึ�นหนัฝ่า
พระหตัถอ์อกจากองค ์หมายถึงการไล่ศตัรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง จากนั�นชม
ชา้งเผือกคู่บา้นคู่เมืองประเทศพมา่  ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสูส่นามบนิ  
(มื�ออาหารเยน็ อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยัที�สนามบิน) (ไม่มอีาหารบนเครื�อง) 

21.00 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบนิ Nok Air เที�ยวบนิที� DD4239 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ � ช ั �วโมง 4� นาท ี
22.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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



 

 

 
อตัราค่าบรกิารและเงื�อนไขการใชบ้รกิาร 

 
อตัราค่าขา้งตน้นี� รวม 

 ตั �วเครื�องบนิชั�นประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
 ค่าธรรมเนียมภาษีนํ� ามนัเชื� อเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื�อหรอืเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ที�พกัโรงแรมตามรายการ 1 คนื พกัหอ้งละ �-� ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ�มเงนิพกัหอ้งเดี�ยว) 
 ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํ� าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. 
 ค่ารถรบั-สง่สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบ ุ
 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

พม่า เที�ยวฟิน พาไปอิ�มบญุ  2 วนั 1 คนื-DD 
กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ2-3ท่าน ไม่มีราคาเด็ก 
 

ไม่เอาต ั �วเครื�องบนิ 
 พกัเดี�ยว 

��-�� เม.ย. �� 10,991 7,991 2,990 
��-�� เม.ย. �� 8,991 4,991 2,990 
��-�� เม.ย. �� 9,991 4,991 2,990 
��-�� เม.ย. �� 8,991 4,991 2,990 

�� เม.ย. – 01 พ.ค. �� 9,991 4,991 2,990 
��-�� พ.ค. �� 8,991 4,991 2,990 
��-�� พ.ค. �� 7,991 4,991 2,990 
��-�� พ.ค. �� 8,991 4,991 2,990 
��-�� พ.ค. �� 10,991 4,991 2,990 
��-�� พ.ค. �� 8,991 4,991 2,990 
��-�� พ.ค. �� 9,991 4,991 2,990 



 

 

 ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ �,���,��� บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี
อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ ���,��� บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบรกิารขา้งตน้นี� ไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ที�จา่ย �%และภาษีมลูค่าเพิ�ม �% 
 ค่าธรรมเนียมภาษีนํ� ามนัเชื� อเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิปรบัเพิ�มขึ�น 
 ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตคิ่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 
 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �ง

พเิศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 
 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบันํ� าหนักกระเป๋าเดินทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก. 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น,คนขบัรถ �,5�� บาท/ทริป/ลูกทวัร ์� ท่าน (ชําระที�สนามบนิกอ่นเดินทาง) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ� าใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 
เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

1.กรุณาทาํการจองกอ่นการเดินทาง โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชื�อและหนา้หนังสอืเดินทางเพื�อยนัการจองที�นั �ง พรอ้มชําระมดัจาํค่าทวัร ์
เตม็จาํนวน 
2.เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ั�งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขและขอ้ตกลงการ
ใหบ้รกิารที�ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี� ท ั�งหมดนี� แลว้ 

เงื�อนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 5�% ของราคาทวัร ์ต่อท่านยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 
�. ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 21 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 7�% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
�. ยกเลกิกอ่นการเดินทาง �-�� วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย ��% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
�. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า �-� วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ยทั�งหมด ���% ของราคาทวัร ์
5. สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื�นวซ่ีาให ้เมื�อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืค่ามดัจาํท ั�งหมด 
 



 

 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ั�งนี� ใหข้ึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 
เท่านั�น อกีท ั�งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ�นสุดสมบูรณ์ 
2.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น
ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจรงิ ท ั�งนี� ทางบรษิทัฯ จะยึดถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมาก
เป็นสาํคญั 
3.รายการทวัรนี์� เป็นการท่องเที�ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
4.อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาตั �วเครื�องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนราคาค่าบริการ
ในกรณีที�มีการขึ�นราคาค่าต ั �วเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ�ามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา
แลกเปลี�ยนไดป้รบัขึ�นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดินทาง 
5.ในระหว่างการท่องเที�ยวนี�  หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ั�งหมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ�ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้
6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ั �วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้
7.ค่าบรกิารที�ท่านชําระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั ดงันั�นหากท่านมีเหตอุนัใดที�ทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้
8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบั
ค่าบริการนั�นๆ 
9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ�นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั�น 
10.โปรแกรมทวัรนี์� จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั�นตํ �า 20 ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั�น หากมีจาํนวนผู ้
เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดินทาง และราคาได ้
11.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เช่น การไป
คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย 
และ อื�น ๆ ที�เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มิไดม้ีส่วนรูเ้หน็ เกี�ยวขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํ
ดงักล่าวท ั�งสิ�น 
12.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั�นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ั�งหมด 
13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื�อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวดว้ย
ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดินทางไดซ้ื�อระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวนี�  
14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบ
ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที�ยว อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 



 

 

15.บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั
ขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 
16.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิ�มเติมที�เกดิขึ�นทางตรง หรอื
ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั 
สภาพธรรมชาต ิภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถแีละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที�เดินทางไป 
18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการ
ท่องเที�ยว(ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี� ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
��.กรณีที�ท่านตอ้งออกตั �วภายใน เช่น (ต ั �วเครื�องบนิ,ต ั �วรถทวัร,์ต ั �วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�งกอ่นทาํการออกตั �ว เนื�องจากสาย
การบนิอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั �ว
ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักล่าวแลว้ 
20.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มนํ� าเงนิ)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 
22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น 
(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
 


