กําหนดการ กรุงเทพฯ – ย่ างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน –วั ดหงาทัตยี – เทพทันใจ – เทพกระซิบ –
วัดพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ
(-/กลางวัน/-)
04.30 น. พร้อมกันที่

สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้ น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ ประตู 6
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
08.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน
SL200

**ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาเดินทางขาไป โดยออกจากสนามบิน
ดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงย่ างกุ้ง พม่ า เวลา 07.35น. **

09.10 น. เดินทางถึง
สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถิ่นทีเ่ มียนมาร์ ช้ ากว่ าประเทศไทยครึ่งชั่ วโมง)
จากนั้น
นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคําคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่ าอายุกว่ าสองพัน
ห้ าร้ อยกว่ าปี เจดีย์ทองแห่ งเมืองดากอง หรือตะเกิง ชื่ อเดิมของเมืองย่ างกุ้ง มหาเจดีย์ทใี่ หญ่ ทสี่ ุ ดในพม่ า สถานทีแ่ ห่ ง
นีม้ ีลานอธิษฐาน ซึ่งเป็ นจุดทีบ่ ุเรงนองมาขอพรก่ อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพือ่ ขอพรจาก
องค์ เจดีย์ชเวดากองณ ลานอธิษฐานเพือ่ เสริมสร้ างบารมีและสิ ริมงคลได้ นอกจากนีร้ อบองค์ เจดีย์ยงั มีพระประจําวัน
เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงนํา้ พระประจําวันเกิดตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ ชีวติ พระเจดีย ์
นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่อหุ ม้ ด้วยแผ่นทองคําทั้งหมดนํ้าหนักยีส่ ิ บสามตัน

ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจํานวนแปดเส้นและเครื่ องอัฐบริ ขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน
ทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยูบ่ น
ยอดบริ เวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ ทิศซึ่ งทําเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชั้นๆ
งานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตาํ นานและภูมิหลังความเป็ นมา

ทั้งสิ้ นชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าํ ย่างกุง้ เสี ยก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ ก็ไม่ข้ ึน
ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ ึนมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่ ึงชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆัง
ศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิ ษฐานขออะไรก็จะได้ดง่ั ต้องการชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุด
ชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสี ต่างกันออกไปเช่นสี เหลือง,สี น้ าํ เงิน,สี ส้ม,สี แดงเป็ นต้น

**ร่ วมทําพิธีนําสวดมนต์ เสริมบารมี ขอพรแก้ปีชง โดยอาจารย์ และผู้ที่มีประสบการณ์ ในประเทศพม่ า **

เทีย่ ง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิ ศษ เป็ ดปักกิง่ +สลัดกุ้งมังกร**
พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรู ปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สู ง 16ฟุตซึ่ งเป็ น
พระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

จากนั้น สักการะ
พระพุทธรูปองค์ ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัต
จี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็ นพระพุทธรู ป
ปางมารวิชยั ที่แกะสลักจากหิ นอ่อน ทรง
เครื่ องแบบกษัตริ ย ์ เครื่ องทรงเป็ นโลหะ ส่ วน
เครื่ องประกอบด้านหลังจะเป็ นไม้สักแกะสลัก
ทั้งหมด และสลักเป็ นลวดลายต่างๆจําลองแบบ
มาจากพระพุทธรู ปทรงเครื่ องสมัยยะตะนะโบง
จากนั้น นําท่านขอพร
นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีการสั กการะรูปปั้นเทพทันใจ(นัตโบโบยี)เพือ่
ขอสิ่ งใดแล้ วสมตามความปรา รถนา ให้ เอา
ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่ อน กล้ วย
หรือผลไม้ อนื่ ๆมาสั กการะ นัตโบโบยี จะชอบ
มาก จากนั้นก็ให้ เอาเงินจะเป็ นดอลล่ า บาท
หรือจ๊ าดก็ได้ (แต่ แนะนําให้ เอาเงินบาทดีกว่า
เพราะเราเป็ นคนไทย)แล้ วเอาไปใส่ มือของนัตโบ
โบยีสัก2ใบ ไหว้ ขอพรแล้ วดึกกลับมา 1ใบ เอามา
เก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้ าผากไปแตะกับนิว้ ชี้
ของนัตโบโบยีแค่ นีท้ ่ านก็จะสมตามความปรารถนาทีข่ อไว้
นําท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่ งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ ”ตามตํานานกล่าวว่า
นางเป็ นธิ ดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวติ ไป

นําท่ าน

19.35 น.
21.25 น.

กลายเป็ นนัตชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้ องไปกระซิบเบาๆ ห้ ามคนอืน่ ได้ ยนิ
ชาวพม่ านิยมขอพรจากเทพองค์ นีก้ นั มากเช่ นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้ วยนํา้ นม ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
เดินทางสู่ วัดพระหินขาว หรื อที่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยเรี ยกกันว่า พระหินอ่ อน พระหิ นขาวนี้สร้างจากหิ นขาวที่มี
ลักษณะมันวาว สี ขาวสะอาดและไม่มีตาํ หนิ สู ง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 60 ตัน เป็ นพระพุทธรู ปประทับนัง่ พระ
หัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุที่อญั เชิญมาจากสิ งคโปร์ และศรี ลงั กายกขึ้นหันฝ่ าพร ะหัตถ์ออกจากองค์
หมายถึงการไล่ศตั รู และประทานความเจริ ญรุ่ งเรื อง นอกจากนี้ยงั มีการนําหิ นที่เหลือมาสลักเป็ นพระพุทธบาทซ้าย ขวา ประดิษฐานอยู่ บริ เวณด้านหลังพระพุทธรู ปด้วย สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ เทีย่ วบินที่ SL207
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

**ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาเดินทางขากลับ ออกจากสนามบินมิง
กาลาดง กรุงย่ างกุ้ง พม่ า เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.**

หมายเหตุ : สําหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตง้ั แต่ 12-21 เมษายน 2563

ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ ดปักกิ่ง+กุง้ มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิ ดให้บริการค่ะ
พระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง จะปิ ดให้บริการ
โดยทางผูจ้ ดั ทัวร์จะเปลี่ยนเป็ นร้านอาหารอืน่ และสถานที่เที่ยวอืน่ ที่เปิ ดให้แทนค่ะ
........................................................................................................
อัตราค่ าบริการและเงือ่ นไขรายการท่ องเที่ยว

เริ่มเดินทาง

29 ธ.ค.62
02 ม.ค.63
09 ม.ค.63
16 ม.ค.63
23 ม.ค.63
30 ม.ค.63
06 ก.พ.63
13 ก.พ.63

กลับจากเดินทาง สายการบิน

29 ธ.ค.62
02 ม.ค.63
09 ม.ค.63
16 ม.ค.63
23 ม.ค.63
30 ม.ค.63
06 ก.พ.63
13 ก.พ.63

SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL

จํานวน

ราคาต่ อท่ าน/ไม่ มรี าคาเด็ก

30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1

4,999
4,999
3,999
3,999
2,999
3,999
3,999
2,999

20 ก.พ.63
27 ก.พ.63
05 มี.ค.63
12 มี.ค.63
19 มี.ค.63
26 มี.ค.63
02 เม.ย.63
09 เม.ย.63
13 เม.ย.63
16 เม.ย.63
23 เม.ย.63
30 เม.ย.63
07 พ.ค.63
14 พ.ค.63
21 พ.ค.63
28 พ.ค.63
04 มิ.ย.63
11 มิ.ย.63
18 มิ.ย.63
25 มิ.ย.63

20 ก.พ.63
27 ก.พ.63
05 มี.ค.63
12 มี.ค.63
19 มี.ค.63
26 มี.ค.63
02 เม.ย.63
09 เม.ย.63
13 เม.ย.63
16 เม.ย.63
23 เม.ย.63
30 เม.ย.63
07 พ.ค.63
14 พ.ค.63
21 พ.ค.63
28 พ.ค.63
04 มิ.ย.63
11 มิ.ย.63
18 มิ.ย.63
25 มิ.ย.63

SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL

30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1

อัตราค่ าบริการรวม

3,999
3,999
4,999
3,999
4,999
3,999
3,999
4,999
4,999
4,999
3,999
3,999
3,999
3,999
3,999
4,999
3,999
3,999
3,999
4,999

ตั๋วเครื่องบินชั้ นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ

ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทไี่ ด้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง
ภาษีนํา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิ์เก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่ าระวางนํา้ หนักกระเป๋ าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ านํา้ หนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่ าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่ อท่ าน
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทย และต่ างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนํา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและ เมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่ านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิ์พาํ นักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ต้ งั แต่
วันที่ 11 สิ งหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมายืน่ วีซ่าปกติอกี ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีก
ท่ านละ 1,000 บาท **

การจองทัวร์ :

เงือ่ นไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชําระเต็มจํานวนเนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ มิฉะนั้นถือว่าท่ านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก

• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท้งั หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด

• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย

•กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือ่ นการ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
•ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอืน่ ๆ

•บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวน
ทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ ทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้ องนําไปชํ าระค่ าเสี ยหายต่ างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่ าน
•คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลือ่ นวันเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 7 วันก่ อนการเดินทาง
•กรณีทที่ ่ านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน ,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
•กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนํา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่ องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า
–ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน ราคา และรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสํ าคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพือ่ ท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรือเจ้ าหน้ าทีก่ รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเทีย่ ว (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )

 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ, ไม่ ทาน
อาหารบางมือ้ , เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯ ได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชํ าระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย่ วเองหรือในกรณีทกี่ ระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชํ ารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่ านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน้ ตามอัตราค่ านํา้ มันหรือค่ าเงินแลกเปลีย่ น ทางบริษัท สงวนสิ ทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกล่ าว
 เมื่อท่ านตกลงชํ าระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชํ าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ าง ๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทําให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าํ ให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้ องทําพาสปอร์ ต
เล่ มใหม่ ก่อนทําการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**

