
 

 

รหัสทัวร LFT1901985 

ทัวรพมาเทีย่วฟน อ่ิมบุญ ยางกุง 1 วัน (DD) 
ยางกุง   พระพุทธไสยาสนเจาทัตย(ีพระนอนตาหวาน)   พระหินออน 
พระงาทัตย ี  พระมหาเจดียชเวดากอง   เจดียโบตะทาวน(เทพทันใจ) 
เทพกระซิบ 

 
*ราคาขางตน ไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน 
(ชําระที่สนามบินกอนเดินทาง) 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ยางกุง - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี(พระนอน
ตาหวาน) - พระหินออน -พระงาทัตยี - พระมหาเจดียชเวดากอง - เจดียโบ
ตะทาวน(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ– ยางกุง - กรุงเทพฯ 

04.00 น. คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน
สายการบิน Nok Air โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสาร
การเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาท ีและผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

06.30 น.  บินลัดฟ�าสู ยางกุง ประเทศพมา โดยสายการบิน Nok Air เท่ียวบินที ่DD4230 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง (ไมมีอาหารบนเครื่อง) 

07.15 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองยางกุ ง ประเทศพมา 
(เวลาทองถิ่นชากวาไทย 30 นาทีกรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น
เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานขั ้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับ
สัมภาระเรียบรอยแลว นําทานชม พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk That gyi 
Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและ
ดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมา ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวน
เปนมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลาง
ฝ�าพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ นําทานชม พระหิน
ออน เปนพระที่สลักดวยหินออนกอนเดียวทั้งองคและมีขนาดใหญที่สุดในพมา มี
หนัก60ตัน สูง37ฟุต อยูใน หองกระจกแกวเพื่อเปนการควบคุมอุณหภูมิเพื่อ
ป�องกันการเสียหายของหินออน พระหินออนสรางในสมัยนายพลตานฉวยโดยมี
การขุดพบหินออนกอนใหญที่สุดที่ยะไข จึงไดมีการแกะสลักโดยชางฝมือชาวเมือง
มัณฑะเลย สมควรแกเวลา นําทุกทานเดินทางสู สนามบินยางกุง เพ่ือเดินทางกลับ
สูประเทศไทย นําทานชม วัดงาทัตจี ( Nga Htat Gyi Pagoda) ชมพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยที่สวยงามตามแบบฉบับของพมา ที่แกะสลักจากหินออนทรงเครื่อง
โลหะแบบกษัตริย ดานหลังองคพระเปนไมแกะสลักลวดลายจําลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 5 ชั้น   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…สลัดกุงมังกร 



 

 

บาย จากนั้นนําทานชม พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระ
มหาเจดียคูบานคูเมืองพมา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา) เปนเจดียทองคําที่
งดงาม ตั้งเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีความสูง 109 
เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 
2,317 เม็ด มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูนํ้าหนักถึง 
1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเปนแผนปด
องคเจดียไว รอบ วากันวาทองคําที ่ใช ในการกอสรางและ
ซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บ
อยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียราย
ลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับรอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดีย
ประกอบดวยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระ
เกศาธาตุของพระพุธเจาจํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และยัง
เปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมา และชาวตางชาติ
พากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ที่แหงน้ีมีสถาปตยกรรม
ที่สวยงามอยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปนความงามของวิหารทิศที่ทําเปนศาลาโถง
ครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระ
เจดีย ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 
ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคพระมหาเจดียชเว
ดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล เปนจุดสําคัญของ
พระมหาเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานแหงนี้ เปนจุดที่บุเรงนองมาขอพร
กอนออกรบ จึงไดรับสมญานามวาผูชนะสิบทิศ นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมี
พระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ให
ไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน เพ่ือความสิริมงคลแกชีวิต 

 
 
 
 

สัญลักษณประจําวันเกิด 
วัน

อาทิตย 
วัน

จันทร 
วัน

อังคาร 
วันพุธ วันพุธ

กลางคืน 
วัน

พฤหัสบด ี
วันศุกร วันเสาร 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมี
งา 

ชางไมมีงา หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
สั้น 

พญานาค 



 

 

นําทานชม เจดียโบตาทาวน (Botataung Pagoda) สรางโดยทหารพันนาย
เพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน ในป 
2486 เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคํา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องคและพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 
700 องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี นอกจากนี้ยังมีสิ ่งที ่นาชมภายในบริเวณ
รอบๆเจดีย ค ือ พระพุทธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เปน
พระพทุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก นําทานสักการะขอพร นัตโบโบยี 
หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบูชา ดวยที่เชื่อวาเมื่อ
อธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม ผลไม 
โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะนัตโบโบยี ซึ่งทานจะชอบ
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  

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

22.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ 

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

 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขการใชบริการ 

 
 
 

 

พมา เที่ยวฟน อิ่มบุญ ยางกุง 1 วัน โดยสายการบิน Nok Air 

กําหนดการเดินทาง คาบริการ ตอทาน ไมมีราคาเด็ก 
20 ส.ค. 62 3,990.- 
27 ส.ค. 62 3,990.- 
02 ก.ย. 62 3,990.- 
06 ก.ย. 62 4,090.- 
10 ก.ย. 62 3,990.- 
13 ก.ย. 62 3,990.- 
17 ก.ย. 62 3,990.- 
19 ก.ย. 62 4,190.- 
24 ก.ย. 62 3,990.- 
26 ก.ย. 62 3,990.- 
30 ก.ย. 62 3,990.- 
03 ต.ค. 62 4,190.- 
07 ต.ค. 62 3,990.- 
10 ต.ค. 62 4,190.- 
16 ต.ค. 62 4,290.- 
17 ต.ค. 62 4,290.- 
21 ต.ค. 62 4,290.- 
24 ต.ค. 62 4,590.- 
29 ต.ค. 62 4,590.- 



 

 

อัตราคาขางตนนีร้วม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 
 คาธรรมเนียมภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบนิ 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

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

อัตราคาบริการขางตนนีไ้มรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาธรรมเนียมภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบินปรับ

เพ่ิมขึ้น 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทํา

ใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาต(ิRe-Entry) หรือ คนตางดาว (เปน
หนาที่ของผูเดินทางในการจัดทําเอง) 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�า 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่สั่ง

เพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทาง 



 

 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบนิกอน
เดินทาง) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
แตไมบังคับทิป) 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือ

เดินทางเพ่ือยันการจองที่นั่ง พรอมชําระมัดจําคาทัวรเต็มจํานวน 
2.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสาร
ฉบับน้ีทั้งหมดนี้แลว 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร ตอ

ทานยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันเก็บคาใชจาย 70% ของราคาทัวร ตอทาน 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร 
5. สําหรับผูโดยสารทีไ่มไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือ

ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา
ทั้งหมด 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทานั้น อีกทั้งขอสรุปและขอ
ตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 

2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่



 

 

เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถงึความปลอดภัย รวมถึงประโยชน
สูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

3.รายการทัวรนี้เปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดย
บริษัทคูคา (Partner) 

4.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว
เคร่ืองบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงิน
บาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสทิธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 

6.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถ
นํามาขอคนืเงินได 

7.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได
ชําระใหกับบริษัทฯ ตวัแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอนั
ใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการ
ไมได 

8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษัิทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

9.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

10.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางได ตองมีจํานวนผูเดินทางขัน้ตํ่า 20 ทาน
รวมในคณะตามที่กําหนดไวเทานั้น หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนด
ไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง และราคา
ได 

11.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น การเดินทางของผู
เดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอื่น ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี 



 

 

การคามนุษย การขนสงสินคาหนภีาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ
สงคราม การกอการราย และ อื่น ๆ ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ 
มิไดมีสวนรูเห็น เก่ียวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาว
ทั้งสิ้น 

12.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - 
ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

13.ผูเดินทางตองใชวจิารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
สินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาทีผู่เดินทางไดซื้อระหวางการ
เดินทางทองเที่ยวน้ี 

14.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ 
อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ 
ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู
เดินทาง 

15.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสญูหายของทรัพยสิน และ สมัภาระระหวางการ
เดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การ
โจรกรรม แตจะทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 

16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิก
หรือความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ 
รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมที่
เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความ
ลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง 
และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ 
ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทาง
ไป 



 

 

18.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

19.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ
ถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไม
นอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถงึและไมสามารถเดินทางได ) 

 


