
 

 

รหัสทัวร FT1900806 
ทัวรพมา เที่ยวฟน แดนพุทธภูมิ 1 วันเต็ม (FD) 
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ   พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว 
พระมหาเจดียชเวดากอง   พระหินออน   เจดียโบตาทาวน 
 

 
FT-RGN FD01D 
*ราคาขา้งตน้ ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ� น,คนขบัรถ �,��� บาท/ทริป/ลูกทวัร ์� ท่าน 
(ชาํระที�สนามบนิก่อนเดินทาง) 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) - ย่างกุง้ - พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี(พระนอนตาหวาน) - พระหนิออ่น -พระงาทตั
ย ี- พระมหาเจดียช์เวดากอง - เจดียโ์บตะทาวน์(เทพทนัใจ) – เทพกระซิบ – พระหนิออ่น – ยา่งกุง้ - กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร � ออกช ั�น �-� เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ แอรเ์อเชีย โดยมี
เจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย �� นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 
ประตูขึ�นเครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 30 นาท ี

06.30 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบนิ แอร ์เอเชีย เที�ยวบนิที� FD251 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ั �วโมง 
(ไมม่อีาหารบนเครื�อง) 

07.15 น.  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าไทย 30 นาทีกรุณา
ปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ั�นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบั
สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นาํท่านชม พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี (Kyauk That gyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน 
ซึ�งเป็นพระนอนที�มคีวามสวยงามที�สุดและดวงตาสวยที�สุดของประเทศพมา่ ที�บรเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิ�ง 
อนัลว้นเป็นมิ�งมงคลสูงสุด ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ย
รูปอฎัจุตรสตกมงคล ��� ประการ นาํท่านชม พระหินอ่อน เป็นพระที�สลกัดว้ยหินอ่อนกอ้นเดียวท ั�งองคแ์ละมี
ขนาดใหญ่ที�สุดในพม่า มหีนกั 60 ตนั สูง37ฟุต อยู่ใน หอ้งกระจกแกว้เพื�อเป็นการควบคุมอณุหภูมเิพื�อป้องกนัการ
เสยีหายของหนิอ่อน พระหนิอ่อนสรา้งในสมยันายพลตานฉ่วยโดยมกีารขดุพบหนิอ่อนกอ้นใหญ่ที�สุดที�ยะไข ่จงึไดม้ี
การแกะสลกัโดยช่างฝีมอืชาวเมอืงมณัฑะเลย ์นาํท่านชม วดังาทตัจ ี( Nga Htat Gyi Pagoda) ชมพระพทุธรูปปาง
มารวชิยัที�สวยงามตามแบบฉบบัของพม่า ที�แกะสลกัจากหนิอ่อนทรงเครื�องโลหะแบบกษตัริย ์ดา้นหลงัองคพ์ระเป็น
ไมแ้กะสลกัลวดลายจาํลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื�องในสมยัยะตะนะโบง มคีวามสูงประมาณตกึ 5 ช ั�น   

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ…สลดักุง้มงักร 
บ่าย จากนั�นนําท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย ์

คู่บา้นคู่เมอืงพมา่ (� ใน � สิ�งศกัดิ�สทิธิ�ของพมา่) เป็นเจดยีท์องคาํที�งดงาม ตั�งเด่นเป็นสง่า
อยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง ��� เมตร ประดบัดว้ยเพชร ��� เมด็ ทบัทมิ นิล และ
บุษราคมัอีก �,��� เม็ด มหาเจดียช์เวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่นํ �าหนักถึง �,��� 
กโิลกรมั โดยช่างชาวพมา่ จะใชท้องคาํแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองคาํที�
ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนี�มากมายมหาศาลกว่าทองคาํที�เก็บอยู่
ในธนาคารชาติองักฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ นบั
รอ้ยองค ์มีซุม้ประตูสี�ดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอย
มากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพธุเจา้จาํนวน � เสน้ 
เป็นพระธาตุประจาํปีเกิดปีมะเมยี และยงัเป็น � ใน � มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ�งมี
ท ั�งผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากนัสกัการะท ั�งกลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย 
ณ ที�แห่งนี�มสีถาปตัยกรรมที�สวยงามอย่างน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทศิ



 

 

ที�ทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ั�นๆ ที�เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดีย ์ภายใน
ประดษิฐานพระประธานสาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 
ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคพ์ระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื�อ
เสรมิสรา้งบารมีและสริมิงคล เป็นจุดสาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี�  เป็นจุดที�บเุรงนอง
มาขอพรก่อนออกรบ จึงไดร้บัสมญานามว่าผูช้นะสิบทิศ นอกจากนี� รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจําวนัเกิด
ประดิษฐานทั�งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงนํ� าพระประจาํวนัเกดิตน เพื�อความสริิมงคลแก่
ชีวติ 

 
 
 
 

นาํท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สรา้งโดยทหารพนันายเพื�อบรรจพุระบรมธาตุที�พระสงฆอ์ินเดีย 
8 รูป ไดน้ํามาเมื�อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งนี� ถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศ
ทองคาํบรรจพุระเกศาธาตุและพระบรมธาตอุกี 2 องคแ์ละพบพระพทุธรูปทอง เงนิ สาํรดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผา
ภาษาบาลี นอกจากนี�ยงัมสีิ�งที�น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพุทธรูปทองคาํ ประดิษฐานในวิหารดา้น
ขวามอื เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัที�มลีกัษณะงดงามยิ�งนกั นาํท่านสกัการะขอพร นัตโบโบย ีหรือ เทพทนัใจ ซึ�ง
ชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที�เชื�อว่าเมื�ออธิษฐานสิ�งใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ วิธีการ
สกัการะเทพทนัใจ นาํดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรอืผลไมอ้ื�นๆมาสกัการะนตัโบโบย ีซึ�งท่านจะ
ชอบมาก (บริเวณวดัจะมขีาย) จากนั�นก็ใหท้่านนาํเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใส่มอืของนตัโบโบย ี2 
ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รกัษาไว ้จากนั�นกเ็อาหนา้ผากไปแตะกบันิ�วชี�ของนตัโบโบย ีแค่นี�ท่านก็
จะสมตามความปรารถนาที�ขอไว ้นาํท่านสกัการะขอพร เทพกระซิบ หรอื อะมาดอวเ์มี�ยะ ตามตาํนานเลา่ว่า เป็นธิดา
ของพญานาค ที�ศรทัธาในพุทธศาสนา จนสิ�นชีวิตไปกลายเป็นนตัที�ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นั โดยท่านสามารถ
กระซบิที�ขา้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอื�นไดย้นิ และนาํนํ�านมไปจ่อไวท้ี�ปาก บูชาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้จากนั�นนาํ
ท่านเดนิทางสู่สนามบนิย่างกุง้  

19.25 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เที�ยวบนิที� FD258 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ � ช ั �วโมง 4� นาท ี
21.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 
 
 
 
 

สญัลกัษณ์ประจาํวนัเกดิ 
วนัอาทติย ์ วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพธุกลางคนื วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์ วนัเสาร ์

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ั�น พญานาค 



 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื�อนไขการใชบ้รกิาร 

พม่า เที�ยวฟิน แดนพทุธภมู ิ1 วนั โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย  
กาํหนดการเดินทาง ค่าบรกิาร ต่อท่าน ไม่มีราคาเด็ก 

�� พ.ค. 62 3,555 
�� พ.ค. 62 2,999 
�� มิ.ย. 62 3,555 
�� มิ.ย. 62 3,555 
�� มิ.ย. 62 3,555 
�� มิ.ย. 62 3,555 
�� มิ.ย. 62 3,555 
�� มิ.ย. 62 3,555 
�� มิ.ย. 62 3,555 
�� มิ.ย. 62 2,999 
�� มิ.ย. 62 3,555 
�� มิ.ย. 62 3,555 
�� มิ.ย. 62 3,555 
�� มิ.ย. 62 3,555 
�� ก.ค. 62 3,555 
�� ก.ค. 62 3,555 
�� ก.ค. 62 3,555 
�� ก.ค. 62 3,555 
�� ก.ค. 62 3,555 
�� ก.ค. 62 3,555 
�� ก.ค. 62 3,555 



 

 

�� ก.ค. 62 3,555 
�� ก.ค. 62 3,555 
�� ก.ค. 62 2,999 
�� ก.ค. 62 3,555 
�� ก.ค. 62 3,555 
�� ส.ค. �� 3,555 
�� ส.ค. �� 3,555 
�� ส.ค. �� 3,555 
�� ส.ค. �� 3,555 
�� ส.ค. �� 3,555 
�� ส.ค. �� 3,555 
�� ส.ค. �� 3,555 
�� ส.ค. �� 3,555 
�� ส.ค. �� 3,555 
�� ส.ค. �� 3,555 
�� ส.ค. �� 2,999 
�� ส.ค. �� 3,555 
�� ก.ย. �� 3,555 
�� ก.ย. �� 3,555 
�� ก.ย. �� 3,555 
�� ก.ย. �� 3,555 
�� ก.ย. �� 3,555 
�� ก.ย. �� 3,555 
�� ก.ย. �� 3,555 
�� ก.ย. �� 2,999 



 

 

อตัราค่าขา้งตน้นี� รวม 
 ตั �วเครื�องบนิชั�นประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
 ค่าธรรมเนียมภาษีนํ� ามนัเชื� อเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื�อหรอืเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการระบ ุ
 ค่าระวางนํ� าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. 
 ค่ารถรบั-สง่สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ �,���,��� บาท และค่ารกัษาพยาบาล

กรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ 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�ของผูเ้ดินทางในการจดัทําเอง) 
 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและ

เครื�องดื�มส ั �งพเิศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 
 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกู

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบันํ� าหนักกระเป๋าเดินทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก. 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น,คนขบัรถ �,5�� บาท/ทริป/ลูกทวัร ์� ท่าน (ชําระที�สนามบนิกอ่นเดินทาง) 
 กรณีผูเ้ดินทางนอ้ยกว่า �� ท่านเรยีกเกบ็ค่าทิปเพิ�ม ��� บาท จาก �,500 เป็น �,000 บาท ต่อ � ท่าน 
 ในกรณีทผูีเ้ดินทางมากกว่า �� ท่านแต่ไม่ถงึ �� ท่านเกบ็ค่าทิปเพิ�ม ท่านละ ��� บาท  เป็น �,800 บาท ต่อ � ท่าน 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ� าใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 

�� ก.ย. �� 3,555 
�� ก.ย. �� 3,555 
�� ก.ย. �� 3,555 
�� ก.ย. �� 3,555 



 

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 
1.กรุณาทาํการจองกอ่นการเดินทาง โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชื�อและหนา้หนังสอืเดินทางเพื�อยนัการจองที�นั �ง พรอ้มชําระมดั
จาํค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน 
2.เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ั�งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขและ
ขอ้ตกลงการใหบ้ริการที�ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี� ท ั�งหมดนี� แลว้ 

เงื�อนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย ���% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน เนื�องจากเป็นตั �วราคาโปรโมชั �น  
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 
�. สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื�นวซ่ีาให ้เมื�อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืค่ามดัจาํท ั�งหมด 
 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ั�งนี� ใหข้ึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจ
ของบรษิทัฯ เท่านั�น อกีท ั�งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ�นสุดสมบูรณ์ 
2.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ขอ้จาํกดัดา้นภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจรงิ ท ั�งนี� ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์
สูงสุดของลูกคา้สว่นมากเป็นสาํคญั 
3.รายการทวัรนี์� เป็นการท่องเที�ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
4.อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาตั �วเครื�องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนราคา
ค่าบริการในกรณีที�มีการขึ�นราคาค่าต ั �วเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ�ามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท 
หรอือตัราแลกเปลี�ยนไดป้รบัขึ�นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดินทาง 
5.ในระหว่างการท่องเที�ยวนี�  หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ั�งหมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ�ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนื
ค่าบริการได ้
6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ั �วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้
7.ค่าบรกิารที�ท่านชําระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันั�นหากท่านมีเหตอุนัใดที�ทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิาร
ไม่ได ้
8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 
บรษิทัขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับรกิารทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิ
ใหส้าํหรบัค่าบริการนั�นๆ 
9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ�นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั�น 



 

 

10.โปรแกรมทวัรนี์� จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั�นตํ �า 20 ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั�น หากมี
จาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดินทาง และราคา
ได ้
11.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ 
เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุ
สงคราม การกอ่การรา้ย และ อื�น ๆ ที�เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มิไดม้ีสว่นรูเ้หน็ เกี�ยวขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้ง
รบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวท ั�งสิ�น 
12.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั�นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม ถอืเป็น
เหตผุลซึ�งอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ั�งหมด 
13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื�อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที�ยวดว้ยตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดินทางไดซ้ื�อระหว่างการ
เดินทางท่องเที�ยวนี�  
14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถ
รบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที�ยว อนัมีสาเหตมุาจากผู ้
เดินทาง 
15.บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบนิ สายการ
บนิ บรษิทัขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 
16.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยั
ธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิ�มเติมที�
เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที�
เกี�ยวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดินทางไป 
18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุใน
รายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี� ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
��.กรณีที�ท่านตอ้งออกตั �วภายใน เช่น (ต ั �วเครื�องบนิ,ต ั �วรถทวัร,์ต ั �วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�งกอ่นทาํการออกตั �ว 
เนื�องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆใน
กรณีถา้ท่านออกตั �วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักล่าว
แลว้ 
20.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มนํ� าเงนิ)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 
22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยว
เท่านั�น (หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทาง
ได ้) 


