
 

 

รหัสทัวร FT1900812 
ทัวรพมา ไหวพระวัดดัง ไปเชา - เย็นกลับ (DD) 
ชมพระพุทธไสยาสนเจาทัตยี ชมพระหินออน ชมวัดงาทัตจี ชมพระมหาเจดียชเวดากอง  
ชมเจดียโบตาทาวน ขอพรเทพทันใจ ขอพรเทพกระซิบ ตลาดสกอต 
 

 
 
 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ยางกุง - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี(พระนอน
ตาหวาน) - พระหินออน -พระงาทัตยี - พระมหาเจดียชเวดากอง - เจดียโบตะ
ทาวน(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ตลาดสก็อต – พระหินออน – ยางกุง - กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน
สายการบิน Nok Air โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสาร
การเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

06.30 น.  บินลัดฟ�าสู ยางกุง ประเทศพมา โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินท่ี DD4230 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง (ไมมีอาหารบนเคร่ือง) 

07.15 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองยางกุง ประเทศพมา (เวลา
ทองถ่ินชากวาไทย 30 นาทกีรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพ่ือสะดวก
ในการนัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอย
แลว นําทานชม พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk That gyi Buddha) หรือ 
พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของ
ประเทศพมา ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเปนมิ่งมงคลสูงสุด 
ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝ�าพระบาท และ
ลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ นําทานชม พระหินออน เปนพระที่
สลักดวยหินออนกอนเดียวทั้งองคและมีขนาดใหญที่สุดในพมา มีหนัก60ตัน สูง
37ฟุต อยูใน หองกระจกแกวเพ่ือเปนการควบคุมอุณหภูมิเพ่ือป�องกันการเสียหาย
ของหินออน พระหินออนสรางในสมัยนายพลตานฉวยโดยมีการขุดพบหินออนกอน
ใหญที่สุดที่ยะไข จึงไดมีการแกะสลักโดยชางฝมือชาวเมืองมัณฑะเลย สมควรแก
เวลา นําทุกทานเดินทางสู สนามบินยางกุง เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย นําทาน
ชม วัดงาทัตจ ี( Nga Htat Gyi Pagoda) ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีสวยงาม
ตามแบบฉบับของพมา ที ่แกะสลักจากหินออนทรงเครื ่องโลหะแบบกษัตริย 
ดานหลังองคพระเปนไมแกะสลักลวดลายจําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ือง
ในสมัยยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 5 ช้ัน   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…สลัดกุงมังกร 



 

 

บาย จากนั้นนําทานชม พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหา
เจดียคูบานคูเมืองพมา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา) เปนเจดียทองคําที่งดงาม 
ตั้งเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 
เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดียชเวดากองมี
ทองคําโอบหุมอยูนํ้าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมา จะใช
ทองคําแทตีเปนแผนปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําที่ใชในการ
กอสรางและซอมแซมพระมหาเจดียแหงนี ้มากมายมหาศาลกวา
ทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหา
เจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอด
ฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชรและพลอยมากมาย ภายใน
องคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุธเจาจํานวน 8 
เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด
ของพมา ซึ่งมีทั้งผู คนชาวพมา และชาวตางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและ
กลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ที่แหงนี้มีสถาปตยกรรมท่ีสวยงามอยางนาอัศจรรย 
ไมวาจะเปนความงามของวิหารทิศที่ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาท
ซอนเปนชั้นๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐานพระ
ประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 
ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคพระมหาเจดียชเวดา
กอง ณ ลานอธิษฐาน เพ่ือเสริมสรางบารมีและสิริมงคล เปนจุดสําคัญของพระมหา
เจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานแหงนี้ เปนจุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ จึง
ไดรับสมญานามวาผูชนะสิบทิศ นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิด
ประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวัน
เกิดตน เพ่ือความสิริมงคลแกชีวิต 

 
 
 
 

นําทานชม เจดียโบตาทาวน (Botataung Pagoda) สรางโดยทหารพันนายเพ่ือ
บรรจุพระบรมธาตุที ่พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื ่อ 2,000 ปกอน ในป 
2486 เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคํา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องคและพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 

สัญลักษณประจําวันเกิด 
วัน

อาทิตย 
วัน

จันทร 
วัน

อังคาร 
วันพุธ วันพุธ

กลางคืน 
วัน

พฤหัสบดี 
วันศุกร วันเสาร 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
ส้ัน 

พญานาค 



 

 

700 องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี นอกจากนี้ยังมีสิ่งที ่นาชมภายในบริเวณ
รอบๆเจดีย คือ พระพุทธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เปน
พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามย่ิงนัก นําทานสักการะขอพร นัตโบโบยี 
หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยที่เชื่อวาเมื่อ
อธิษฐานส่ิงใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม ผลไม 
โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะนัตโบโบยี ซ่ึงทานจะชอบ
มาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ใหทานนําเงินเงินบาท (แบงค 20, 50, 100 
บาท) ไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บ
รักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตาม
ความปรารถนาที่ขอไว นําทานสักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมี๊ยะ 
ตามตํานานเลาวา เปนธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไป
กลายเปนนัตที่ชาวพมาเคารพกราบไหวกัน โดยทานสามารถกระซิบที่ขางหูเบาๆ 
หามใหคนอื่นไดยิน และนํานํ้านมไปจอไวที่ปาก บูชาดวยขาวตอก ดอกไม และ
ผลไม  จากนั ้นน ําท านเลือกซ ื ้อสินค าพ ื ้นเม ืองท ี ่  ตลาดโบโจ ก อองซาน 
(BogyokeAung San) หรือ ตลาดสกอต(Scot Market) ซึ่งสรางเมื่อครั้งพมา
ยังคงเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคาที่
ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก 
แป�งทานาคา ผาปกพ้ืนเมือง เคร่ืองเงิน ไขมุก และหยกพมา (ตลาดสกอตปดทุกวัน
จันทร)  

21.00 น.  บินลัดฟ�าสู ดอนเมือง โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD4239 ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาท ี

22.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ 

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

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง คาบริการ ตอทาน ไมมีราคาเด็ก 
02 เม.ย. 62 4,554 
03 เม.ย. 62 4,554 



 

 

อัตราคาขางตนน้ีรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 
 คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบิน 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. 
 คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการขางตนน้ีไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพ่ิมข้ึน 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

กลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาท่ีของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง) 

09 เม.ย. 62 4,554 
23 เม.ย. 62 4,554 
24 เม.ย. 62 4,554 
30 เม.ย. 62 4,554 
07 พ.ค. 62 4,224 
08 พ.ค. 62 3,993 
14 พ.ค.62 4,224 
15 พ.ค. 62 4,224 
21 พ.ค. 62 4,224 
22 พ.ค. 62 4,224 
28 พ.ค. 62 4,224 
29 พ.ค. 62 4,224 



 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, 
คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษนอกรายการ, คาโทรศัพททางไกล, คา
อินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 กก. 
 คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินกอน

เดินทาง) 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถแตไม

บังคับทิป) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทาง
เพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําคาทัวรเต็มจํานวน 
2.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขและขอตกลงการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมด
น้ีแลว 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร ตอทาน

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันเก็บคาใชจาย 70% ของราคาทัวร ตอทาน 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร 
5. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ท้ังน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติส้ินสุดสมบูรณ 
2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง 
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 
3.รายการทัวรน้ีเปนการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 
4.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาคาบริการในกรณีที่มีการข้ึนราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปล่ียนไดปรับข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
5.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
6.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินได 
7.คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 
9.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 
10.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางได ตองมีจํานวนผูเดินทางข้ันต่ํา 20 ทานรวมใน
คณะตามท่ีกําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง และราคาได 
11.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ



 

 

ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เก่ียวของ หรือ มี
สวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวท้ังส้ิน 
12.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมด 
13.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด 
ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซ้ือระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 
14.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
15.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร 
ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ท่ีเก่ียวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
18.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 
19.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ 
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกต๋ัว
ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับใน
เง่ือนไขดังกลาวแลว 



 

 

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 
22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 
 


