พม่า ย่างกุ้ง 1 วันเต็ม
โดยสายการบิน Nok Air
*ราคาข้างต้น ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินก่อนเดินทาง)
วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-เจดีย์มหาวิชยะ-พระมหา
เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-พระงาทัตยี-ตลาดโบโจ๊ก-พระหินอ่อน-ย่างกุ้งกรุงเทพฯ

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Nok Air โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ
ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้าสู่ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD4230 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
(ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 30 นาที
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอน
ตาหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาด
รูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท
และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ จากนั้นนาท่านชม เจดีย์มหาวิชยะ (Maharvizaya Zadi
Pagoda) อยู่ติดกับเจดีย์ชเวดากองทางทิศใต้ เจดีย์มหาวิชยเจดีย์ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 มีความเชื่อของ
ชาวเมืองว่า มีพระเกศาธาตุอีกสองเส้น ภายในเจดีย์มีห้องโถงที่ใหญ่มาก เพดานเป็นท้องฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพต้น
โพธิ์ มีภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ท่านจะได้พบกับภาพเขียนเล่าเรื่องต่างๆของพม่า และยังมี เจดีย์จาลองที่
สาคัญของพม่ารวบรวมไว้ให้ชม จึงทาให้ที่มหาเจดีย์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมือง และนักเที่ยวมาสักการะกราบ
ไหว้บูชากันอย่างเนืองแน่น จากนั้นนาท่านชม
พระมหาเจดี ย์ ช เวดากอง (Shwedagon
Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1
ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เป็นเจดีย์ทองคา
ที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง
มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544
เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด
มหาเจดี ย์ ช เวดากองมี ท องค าโอบหุ้ ม อยู่
น้าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคาแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองคาที่ใช้ใน
การก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก

06.30 น.
07.15 น.
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รอบๆฐานพระมหาเจดี ย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์
ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจานวน 8
เส้น เป็นพระธาตุประจาปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และ
ชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่า
อัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทาเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า
พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อ
เสริมสร้างบารมีและสิริมงคล เป็นจุดสาคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี้ เป็นจุดที่ บุเรง
นองมาขอพรก่อนออกรบ จึงได้รับสมญานามว่าผู้ชนะสิบทิศ นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจาวันเกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้าพระประจาวันเกิดตน เพื่อความสิริมงคลแก่
ชีวิต
วันอาทิตย์

เที่ยง

วันจันทร์ วันอังคาร

ครุฑ

เสือ

สิงห์

สัญลักษณ์ประจาวันเกิด
วันพุธ
วันพุธ
วัน
กลางคืน
พฤหัสบดี
ช้างมีงา
ช้างไม่มีงา หนูหางยาว

วันศุกร์

วันเสาร์

หนูหาง
สั้น

พญานาค

บ ริ
การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…เป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร
บ่าย
นาท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์
อินเดีย 8 รูป ได้นามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบ
โกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700 องค์ และจารึก
ดินเผาภาษาบาลี นอกจากนี้ยังมี สิ่งที่ น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุ ทธรูป
ทองคา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่ง
นัก นาท่านสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไป
กราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ วิธีการสักการะเทพ
ทันใจ นาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะนัตโบโบยี
ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให้ท่านนาเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50,
100 บาท) ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้
จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่
ขอไว้ นาท่านสักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตานานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธา
ในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กัน โดยท่านสามารถกระซิบที่ข้างหูเบาๆ ห้าม
ให้คนอื่นได้ยิน และนาน้านมไปจ่อไว้ที่ปาก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ นาท่านชม วัดงาทัตจี ( Nga Htat
Gyi Pagoda) ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า ที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องโลหะ
แบบกษัตริย์ ด้านหลังองค์พระเป็นไม้แกะสลักลวดลายจาลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยยะตะนะโบง
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21.00 น.
22.55 น.

มีความสูงประมาณตึก 5 ชั้น จากนั้นนาท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (BogyokeAung
San) หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market) ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้
เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้ง
ทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์) นาท่านชม พระหินอ่อน เป็น
พระที่สลักด้วยหินอ่อนก้อนเดียวทั้งองค์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า มีหนัก 60ตัน สูง37ฟุต อยู่ใน ห้องกระจกแก้ว
เพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการเสียหายของหินอ่อน พระหินอ่อนสร้างในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมีการ
ขุดพบหินอ่อนก้อนใหญ่ที่สุดที่ยะไข่ จึงได้มีการแกะสลักโดยช่างฝีมือชาวเมืองมัณฑะเลย์ สมควรแก่เวลา นาทุกท่าน
เดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
บินลัดฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD4239 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
........................................................................................
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ
พม่า เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง 1 วัน โดยสายการบิน Nok Air
กาหนดการเดินทาง

ค่าบริการ ต่อท่าน ไม่มีราคาเด็ก

14 ม.ค.62
ลดเหลือ 3,553.15 ม.ค.62
ลดเหลือ 3,553.16 ม.ค.62
22 ม.ค.62
23 ม.ค.62
26 ม.ค.62
29 ม.ค.62
30 ม.ค.62
05 ก.พ.62
06 ก.พ.62
12 ก.พ.62
13 ก.พ.62
20 ก.พ.62
26 ก.พ.62
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
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27 ก.พ.62
12 มี.ค.62




















3,993
3,993

อัตราค่าข้างต้นนี้รวม
ตั๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าธรรมเนียมภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าภาษีสนามบิน
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า
รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ค่าธรรมเนียมภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ
(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าทีข่ องผู้เดินทางในการจัดทาเอง)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าปรับ สาหรับน้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินก่อนเดินทาง)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป)

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ (ไฟไหม้)
* โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง
(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
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Fax 0 2116 6423 (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิ ธิ
ยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกบริการ (ไฟไหม้)
เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชาระค่าบริการยอดเต็มจานวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอ
คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่านยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันเก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยนื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
เงื่อนไขการให้บริการ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขนึ้ อยู่กับดุลย
พินิจของบริษทั ฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสนิ้ สุดสมบูรณ์
2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ข้อจากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึง
ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสาคัญ
3.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษัทคู่คา้ (Partner)
4.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครือ่ งบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ามัน หรือมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอ
คืนค่าบริการได้
6.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
7.ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษัทฯ เป็นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้
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8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่
จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
10.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ ต้องมีจานวนผู้เดินทางขั้นต่า 20 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านั้น หาก
มีจานวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง และ
ราคาได้
11.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ
เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ
สงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วน
ต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทั้งสิน้
12.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซึ่งอยูน่ อกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
13.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่าง
การเดินทางท่องเที่ยวนี้
14.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมี
สาเหตุมาจากผู้เดินทาง
15.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย
การบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จา่ ย
เพิ่มเติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุตา่ งๆ
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่
เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ ดินทาง
ไป
18.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั
ทัวร์)
19.กรณีที่ทา่ นต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
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ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข
ดังกล่าวแล้ว
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ )
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Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS090119

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+
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