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วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุง้ -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-เจดียม์ หาวิชยะ-พระมหาเจดียช์ เวดา
กอง-เจดียโ์ บตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-พระงาทัตยี-ตลาดโบโจ๊ก-พระหินอ่อน-ย่างกุง้ -กรุงเทพฯ

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 ประตูทางเข้า 7 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Lion Air
โดยมีเจ้าหน้าทีค่ อยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้ าสู่ ย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL200 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าไทย 30 นาทีกรุณาปรับนาฬกิ า
ของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นา
ท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็ นพระนอนที่มคี วามสวยงาม
ทีส่ ุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็ นมิง่ มงคลสูงสุด ประกอบด้วย
ลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่ าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ จากนัน้ นาท่าน
ชม เจดียม์ หาวิชยะ (Maharvizaya Zadi Pagoda) อยู่ติดกับเจดียช์ เวดากองทางทิศใต้ เจดียม์ หาวิชยเจดียถ์ ูกสร้างขึ้น
เมือ่ พ.ศ.2523 มีความเชื่อของชาวเมืองว่า มีพระเกศาธาตุอีกสองเส้น ภายในเจดียม์ หี อ้ งโถงที่ใหญ่มาก เพดานเป็ นท้องฟ้ า
ผนังรอบๆเป็ นภาพต้นโพธิ์ มีภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ท่านจะได้พบกับภาพเขียนเล่าเรื่องต่างๆของพม่า และยังมี
เจดียจ์ าลองที่สาคัญของพม่ารวบรวมไว้ให้ชม จึงทาให้ท่มี หาเจดียแ์ ห่งนี้เป็ นที่นบั ถือของชาวเมือง และนักเที่ยวมาสักการะ
กราบไหว้บูชากันอย่างเนืองแน่ น จากนัน้ นาท่านชม พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย ์
คู่บา้ นคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า)
เป็ นเจดียท์ องคาที่งดงาม ตัง้ เด่นเป็ นสง่าอยู่กลาง
เมืองย่างกุง้ มีความสู ง 109 เมตร ประดับด้วย
เพชร 544 เม็ด ทับ ทิม นิ ล และบุ ษ ราคัม อี ก
2,317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้
อยู่นา้ หนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า
จะใช้ทองคาแท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดียไ์ ว้รอบ ว่า
กันว่าทองคาทีใ่ ช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระ
มหาเจดียแ์ ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคาทีเ่ ก็บอยู่ในธนาคารชาติองั กฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ ายล้อมด้วยเจดีย ์
องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุม้ ประตูส่ดี า้ น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดียป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระ
มหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุประจาปี เกิดปี มะเมีย และยังเป็ น 1 ใน 5 มหา
บูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทงั้ ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทัง้ กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่
แห่งนี้มสี ถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็ นความงามของวิหารทิศที่ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรง
ปราสาทซ้อนเป็ นชัน้ ๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์ ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบ
ไหว้บูชา
ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์พระมหาเจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อเสริมสร้างบารมี
และสิรมิ งคล เป็ นจุดสาคัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี้ เป็ นจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึง
ได้รบั สมญานามว่าผูช้ นะสิบทิศ นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม 8 องค์ หากใคร
เกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน เพือ่ ความสิรมิ งคลแก่ชีวติ

06.45 น.
07.35 น.
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วันอาทิตย์
ครุฑ
เที่ยง
บ่าย

19.00 น.
20.55 น.

วันจันทร์
เสือ

วันอังคาร
สิงห์

สัญลักษณ์ประจาวันเกิด
วันพุธ วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์
ช้างมีงา
ช้างไม่มีงา
หนู หางยาว หนู หางสัน้

วันเสาร์
พญานาค

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พเิ ศษ…เป็ ดปักกิง่ และสลัดกุง้ มังกร
นาท่านชม เจดียโ์ บตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่พี ระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้
นามาเมือ่ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี นอกจากนี้ยงั มีส่งิ ที่
น่ าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุทธรู ปทองคา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ น
พระพุทธรูปปางมารวิชยั ทีม่ ลี กั ษณะงดงามยิง่ นัก นาท่านสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ
ซึง่ ชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมือ่ อธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนา
ทันใจ วิธีการสักการะเทพทันใจ นาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อ่นื ๆ
มาสักการะนัตโบโบยี ซึ่ง ท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนัน้ ก็ให้ท่านนาเงินเงินบาท
(แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มอื ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บ
รักษาไว้ จากนัน้ ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัต โบโบยี แค่น้ ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่
ขอไว้ นาท่านสักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตานานเล่าว่า เป็ นธิดาของ
พญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวติ ไปกลายเป็ นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั โดยท่านสามารถกระซิบที่ขา้ งหู
เบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน และนานา้ นมไปจ่อไว้ท่ีปาก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ นาท่านชม วัดงาทัตจี ( Nga
Htat Gyi Pagoda) ชมพระพุทธรูปปางมารวิชยั ทีส่ วยงามตามแบบฉบับของพม่า ที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องโลหะแบบ
กษัตริย ์ ด้านหลังองค์พระเป็ นไม้แกะสลักลวดลายจาลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยยะตะนะโบง มีความสูง
ประมาณตึก 5 ชัน้ จากนัน้ นาท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (BogyokeAung San) หรือ ตลาดสก๊อต
(Scot Market) ซึ่งสร้างเมือ่ ครัง้ พม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
พื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้ งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มกุ
และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิ ดทุกวันจันทร์) นาท่านชม พระหินอ่อน เป็ นพระทีส่ ลักด้วยหินอ่อนก้อนเดียวทัง้ องค์และมีขนาด
ใหญ่ท่สี ุดในพม่า มีหนัก60ตัน สูง37ฟุต อยู่ใน ห้องกระจกแก้วเพื่อเป็ นการควบคุมอุณหภูมเิ พื่อป้ องกันการเสียหายของหิน
อ่อน พระหินอ่อนสร้างในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนก้อนใหญ่ทส่ี ุดทีย่ ะไข่ จึงได้มกี ารแกะสลักโดยช่างฝี มอื
ชาวเมืองมัณฑะเลย์ สมควรแก่เวลา นาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุง้ เพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
บินลัดฟ้ าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL207 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 45 นาที
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
........................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ

พม่า เที่ยวฟิ น อิม่ บุญ ย่างกุง้ 1 วัน โดยสายการบิน Thai Lion Air
กาหนดการเดินทาง

ค่าบริการ ต่อท่าน ไม่มีราคาเด็ก

12 ธ.ค.61
19 ธ.ค.61
25 ธ.ค.61
05 ม.ค.62
05 ก.พ.62
12 ก.พ.62
19 ก.พ.62
26 ก.พ.62

3,889
3,889
3,889
3,889
3,889
3,889
4,889
3,889
อัตราค่าข้างต้นนี้ รวม










ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าธรรมเนี ยมภาษี น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษี สนามบิน
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ ไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าธรรมเนี ยมภาษี น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษี สนามบิน ในกรณี ท่สี ายการบินปรับเพิ่มขึ้น
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
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 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินก่อนเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่ ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาค่าทัวร์
เต็มจานวน
2.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและข้อตกลงการ
ให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่านยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 70% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
5. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ให้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านั้น อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้ นิ สุดสมบูรณ์
2.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
3.รายการทัวร์น้ ี เป็ นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนิ นการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
4.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ
ในกรณี ท่มี ีการขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
6.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
7.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
8.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อน่ื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาหรับ
ค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านั้น
10.โปรแกรมทัวร์น้ ี จะสามารถออกเดินทางได้ ต้องมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านั้น หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง และราคาได้
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11.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป
ค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุ ษย์ การขนส่งสินค้าหนี ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย
และ อืน่ ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มีส่วนรูเ้ ห็น เกีย่ วข้อง หรือ มีสว่ นต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทา
ดังกล่าวทัง้ สิ้น
12.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนื ออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
13.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าที่ผูเ้ ดินทางได้ซ้ ือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
14.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
15.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
18.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
19.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
20.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )

