
 

 

รหัสทัวร BID1903932 
ทัวรพมา มหศัจรรย....พมา ไหวพระ 5 วัดดัง 1 วัน (SL) 
ยางกุง   พระมหาเจดียชเวดากอง   พระนอนตาหวาน  วัดหงาทัตยี 
เทพทันใจ   เทพกระซิบ   วัดพระหินออน 

 

 



 

 

 
 
กําหนดการ กรุงเทพฯ – ยางกุง – พระมหาเจดียชเวดากอง – พระนอนตาหวาน – 
 วดัหงาทัตยี – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – วัดพระหินออน – กรงุเทพฯ      

 ไ(-/กลางวัน/-) 
04.30 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคานเตอรสายการบนิ

ไทยไลออนแอรประต ู6 
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

08.20 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน SL200 
**ต้ังแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลา

เดินทางขาไป โดยออกจากสนามบินดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และ
ถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา เวลา 07.35น. ** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

09.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว 
(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) 

จากน้ัน นมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียทองคํา
คูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมืองดา
กอง หรือตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมาสถานที่
แหงนี้มีลานอธิษฐาน ซึ่งเปนจุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถ
นําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากองณ ลานอธิษฐาน
เพ่ือเสริมสรางบารมีและสิริมงคลได นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระ
ประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศ หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงนํ้าพระ
ประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิตพระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติม
โดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสาม
ตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่อง
อัฐบริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอย
และอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบน 
ยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวย
หลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้น
เปนสวนหน่ึงของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมา 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

ทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุง
เสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมได



 

 

จึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ใหตี
ระฆัง 3ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบน
ยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปเชนสีเหลือง,สีน้ําเงิน
,สีสม,สีแดงเปนตน 

**รวมทําพิธีนําสวดมนตเสริมบารมี ขอพรแกปชง โดยอาจารยและผูที่มีประสบการณใน
ประเทศพมา ** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เปดปกก่ิง+สลัดกุง
มังกร** 

จากน้ัน   พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มี
ความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเปนพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่
งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  สักการะ พระพุทธรูปองคใหญ  

หลวงพอหงาทัตจี หลวงพอที่สูง
เทาตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปาง
มารวิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรง
เครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรงเปน
โลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลัง
จะเปนไมสักแกะสลักทั้งหมด และ
สลักเปนลวดลายตางๆจําลองแบบ
มาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและ
ชาวไทยวิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตาม
ความปรารถนา ให เอาดอกไม  
ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน 
กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ 
นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็
ให เอาเงินจะเปนดอลลา บาท
หรือจาดก็ได (แตแนะนําใหเอาเงิน
บาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)
แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก
2ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากนั้นก็เอาหนาผาก
ไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว 
นําทานขามฝم�งไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามวา“อะ
มาดอวเม๊ียะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต
ชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบ
เบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกันการ
บูชาเทพกระซิบ บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

นําทาน เดินทางสู วัดพระหินขาว หรือที่นักทองเที่ยวชาวไทยเรียกกันวา พระหินออน 
พระหินขาวน้ีสรางจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดและไมมีตําหนิ สูง 
37 ฟุต กวาง 24 ฟุต หนัก 60 ตัน เปนพระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถขวา
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร และศรีลังกายกขึ้นหันฝ�าพร ะ
หัตถออกจากองค หมายถึงการไลศัตรูและประทานความเจริญรุงเรือง นอกจากน้ี
ยังมีการนําหินที่เหลือมาสลักเปนพระพุทธบาทซาย-ขวา ประดิษฐานอยู บริเวณ
ดานหลังพระพุทธรูปดวย สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

19.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่  
SL207 
21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 



 

 

**ต้ังแต 27 ตุลาคม 62 ถงึ 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลา
เดินทางขากลับ ออกจากสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา  เวลา 19.35น. และถงึ

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 
  

หมายเหตุ : สําหรับลกูคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 
เมษายน 2563 

ภัตตาคารชาบูชิ/เปดปกก่ิง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปดใหบริการคะ  
พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปดใหบริการ 

โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเปนรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปดใหแทนคะ 
........................................................................................................ 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สายการ
บิน จํานวน ราคาตอทาน/ไมมีราคาเด็ก 

28 พ.ย.62 28 พ.ย.62 SL 30+1 3,999 
01 ธ.ค.62 01 ธ.ค.62 SL 30+1 3,999 
02 ธ.ค.62 02 ธ.ค.62 SL 30+1 3,999 
05 ธ.ค.62 05 ธ.ค.62 SL 30+1 4,999 
08 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 SL 30+1 3,999 
09 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 SL 30+1 3,999 
12 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 SL 30+1 3,999 
15 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 SL 30+1 4,999 
16 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 SL 30+1 3,999 
19 ธ.ค.62 19 ธ.ค.62 SL 30+1 3,999 
22 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 SL 30+1 4,999 
23 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 SL 30+1 3,999 
26 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 SL 30+1 3,999 
29 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 SL 30+1 4,999 



 

 

02 ม.ค.63 02 ม.ค.63 SL 30+1 4,999 
09 ม.ค.63 09 ม.ค.63 SL 30+1 3,999 
16 ม.ค.63 16 ม.ค.63 SL 30+1 3,999 
23 ม.ค.63 23 ม.ค.63 SL 30+1 2,999 
30 ม.ค.63 30 ม.ค.63 SL 30+1 3,999 
06 ก.พ.63 06 ก.พ.63 SL 30+1 3,999 
13 ก.พ.63 13 ก.พ.63 SL 30+1 2,999 
20 ก.พ.63 20 ก.พ.63 SL 30+1 3,999 
27 ก.พ.63 27 ก.พ.63 SL 30+1 3,999 
05 มี.ค.63 05 มี.ค.63 SL 30+1 4,999 
12 มี.ค.63 12 มี.ค.63 SL 30+1 3,999 
19 มี.ค.63 19 มี.ค.63 SL 30+1 4,999 
26 มี.ค.63 26 มี.ค.63 SL 30+1 3,999 
02 เม.ย.63 02 เม.ย.63 SL 30+1 3,999 
09 เม.ย.63 09 เม.ย.63 SL 30+1 4,999 
13 เม.ย.63 13 เม.ย.63 SL 30+1 4,999 
16 เม.ย.63 16 เม.ย.63 SL 30+1 4,999 
23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 SL 30+1 3,999 
30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 SL 30+1 3,999 
07 พ.ค.63 07 พ.ค.63 SL 30+1 3,999 
14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 SL 30+1 3,999 
21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 SL 30+1 3,999 
28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 SL 30+1 4,999 
04 มิ.ย.63 04 มิ.ย.63 SL 30+1 3,999 
11 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 SL 30+1 3,999 
18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 SL 30+1 3,999 
25 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 SL 30+1 4,999 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิใ์นการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  
คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสีย
ทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเ์ก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, 

อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซักรีด ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การ

ประทวง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมือง จาก
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่ กรมแรงงานทั้ งที่ เมืองไทย และ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 



 

 

 
 
 
 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระเต็มจํานวนเนื่องจากเปน

ราคาพิเศษ มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
กรณียกเลิก 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การ
คืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปน
จริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่นๆ  
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

** ขณะนี�รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิ�พํานักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ�ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน �� วัน ซึ�งจะมีผลบังคับใช้ตั�งแต่
วันที� �� สิงหาคม ���� ทั�งนี� หากมีการเปลี�ยนแปลงจะต้องกลับมายื�นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ�มอีก
ท่านละ �,��� บาท ** 



 

 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 7 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะ
ไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลท
บินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ
เดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สาย
การบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูก
ปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิน
จากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตอง



 

 

ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ, เพราะคาใชจายทุกอยางทาง
บริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง
เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม
และหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่
กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคานํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง 
ๆ ที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม



 

 

สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 

 
 


