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กาํหนดการ กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – พระมหาเจดยีช์เวดากอง – พระนอนตาหวาน –วดัหงาทตัยี – เทพทนัใจ เทพ

กระซิบ – วดัพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ                   (-/กลางวนั/-) 

04.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยไลออ้นแอรป์ระต ู6 

 Thai Lion Air (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน SL200 

**ตัง้แต ่27 ตลุาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรบัเปล่ียนเวลาเดินทางขาไป โดยออกจาก

สนามบินดอนเมือง กรุงทพฯ เวลา 06.45น. และถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ พม่า เวลา 07.35น. ** 

 

 

 
 

09.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลา

ทอ้งถ่ินท่ีเมียนมาร ์ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 



MYA1070 - ทวัรพ์มา่ ไหวพ้ระ 5 วดัดงั (1วนั)    เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com      2 | P a g e  

จากนั้น นมัสการ พระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่า

อายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดีย์

ที่ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานท่ีแห่งน้ีมีลานอธิษฐาน ซ่ึงเป็นจุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่าน

สามารถนาํดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากองณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้ง

บารมีและสิริมงคลได ้นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศ หากใคร

เกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ้าพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดร้บัการบรูณะและ

ต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุม้ด้วยแผ่นทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตันภายใน

ประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐับริขารของพระพุทธเจา้องคก์อ่น

ทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบั

อยูบ่น ยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท

ซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้ นท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีตาํนานและ

ภมูิหลงัความเป็นมา ทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแมน้ํ่ายา่งกุง้เสียก่อน

องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลังชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจ้ึงถือเป็นสญัลักษณ์แห่งความ

สามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิใหตี้ระฆงั 3ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสง

ของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสีเหลือง,สีน้ําเงิน

,สีสม้,สีแดงเป็นตน้ 

**รว่มทาํพิธีนาํสวดมนตเ์สริมบารมี ขอพรแกปี้ชง โดยอาจารยแ์ละผูท่ี้มีประสบการณใ์นประเทศพม่า ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง+สลดักุง้มงักร** 

จากนั้น   พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพุทธรปูนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สงู 16

ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมคีวามสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

จากนั้น  สกัการะ พระพุทธรูปองคใ์หญ่ หลวงพ่อหงาทตัจี หลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมาร

วชิยัท่ีแกะสลกัจากหนิอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย ์เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็น

ไมส้กัแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจาํลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะ

โบง 



MYA1070 - ทวัรพ์มา่ ไหวพ้ระ 5 วดัดงั (1วนั)    เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com      3 | P a g e  

จากนั้น นําท่านขอพร นตัโบโบยหีรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสกัการะรูป

ป้ันเทพทนัใจ(นัตโบโบยี)เพ่ือขอสิ่งใดแลว้สมตามความปรารถนา ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะ

มะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ่ื้นๆมาสกัการะ นตัโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอล

ล่า บาทหรือจา๊ดก็ได ้(แตแ่นะนาํใหเ้อาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือของนัต

โบโบยสีกั2ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจ้ากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ี

ของนตัโบโบยีแค่น้ีทา่นก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไว ้

นําท่านขา้มฝัง่ไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพ่ือสกัการะเทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามตํานาน

กล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัว์

จนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้การขอพรเทพกระซิบตอ้งไป

กระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้ิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ 

บูชาดว้ยนํ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

นาํท่าน เดินทางสู่ วดัพระหินขาว หรือท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยเรียกกนัวา่ พระหินอ่อน พระหินขาวน้ีสรา้งจากหิน

ขาวท่ีมีลกัษณะมนัวาว สีขาวสะอาดและไมม่ีตาํหนิ สงู 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต หนัก 60 ตนั เป็นพระพุทธรปู

ประทบันัง่ พระหตัถข์วาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากสิงคโปร ์และศรีลงักายกข้ึนหนัฝ่าพร ะ

หตัถอ์อกจากองค ์หมายถึงการไล่ศตัรแูละประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากน้ียงัมีการนําหินท่ีเหลือมา

สลักเป็นพระพุทธบาทซา้ย-ขวา ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย สมควรเวลาเดินสู่ 

สนามบินนานาชาตมิิงกาลาดง 

19.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์เท่ียวบินที่ SL207 

21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

**ตัง้แต ่27 ตลุาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรบัเปล่ียนเวลาเดินทางขากลบั ออกจากสนามบิน

มิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ พม่า  เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 

หมายเหต ุ: สาํหรบัลกูคา้ท่ีจองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยดุสงกรานตต์ัง้แต ่12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปักก่ิง+กุง้มงักร/พระราชวงับุเรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้ริการค่ะ  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจองจะปิดใหบ้ริการ 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปล่ียนเป็นรา้นอาหารอ่ืนและสถานท่ีเที่ยวอ่ืนที่เปิดใหแ้ทนค่ะ 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดนิทาง ราคาตอ่ทา่น/ไม่มีราคาเด็ก 

02 ม.ค.63 02 ม.ค.63 4,999 

09 ม.ค.63 09 ม.ค.63 3,999 

16 ม.ค.63 16 ม.ค.63 3,999 

23 ม.ค.63 23 ม.ค.63 2,999 
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30 ม.ค.63 30 ม.ค.63 3,999 

06 ก.พ.63 06 ก.พ.63 3,999 

13 ก.พ.63 13 ก.พ.63 2,999 

20 ก.พ.63 20 ก.พ.63 3,999 

27 ก.พ.63 27 ก.พ.63 3,999 

05 มี.ค.63 05 มี.ค.63 4,999 

12 มี.ค.63 12 มี.ค.63 3,999 

19 มี.ค.63 19 มี.ค.63 4,999 

26 มี.ค.63 26 มี.ค.63 3,999 

02 เม.ย.63 02 เม.ย.63 3,999 

09 เม.ย.63 09 เม.ย.63 4,999 

13 เม.ย.63 13 เม.ย.63 4,999 

16 เม.ย.63 16 เม.ย.63 4,999 

23 เม.ย.63 23 เม.ย.63 3,999 

30 เม.ย.63 30 เม.ย.63 3,999 

07 พ.ค.63 07 พ.ค.63 3,999 

14 พ.ค.63 14 พ.ค.63 3,999 

21 พ.ค.63 21 พ.ค.63 3,999 

28 พ.ค.63 28 พ.ค.63 4,999 

04 มิ.ย.63 04 มิ.ย.63 3,999 

11 มิ.ย.63 11 มิ.ย.63 3,999 

18 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 3,999 

25 มิ.ย.63 25 มิ.ย.63 4,999 

 

อตัราค่าบริการรวม 

  ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธ์ิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
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  ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ทอ่งเท่ียวตามรายการระบุ 

  ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์าํเท่ียวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัเิหตวุงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบตัิเหตแุละค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดร้บัอุบตัิเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรพัยสิ์นสว่นตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

  ภาษีนํ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธ์ิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

  ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ 

  ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

  ค่านํ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมัตอ่ท่าน 

  ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อินเทอรเ์น็ต, มินิบาร,์ ซกั

รีด ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

  ค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน, อุบตัิภยัทางธรรมชาติ, การประทว้ง, การจลาจล ,การนัด

หยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมือง จากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน

ทั้งท่ีเมืองไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษทัฯ 

  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขับรถ,ผูช่้วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศ) 

  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทิป
ค่ะ) 

** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนงัสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิ์พาํนักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใชต้ั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทั้งน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียก

เก็บค่าวีซ่าเพ่ิมอีกทา่นละ 1,000 บาท ** 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

ชาํระคา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ 

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  
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 กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเต็มจาํนวนเน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ มิฉะนั้นถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 40 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจาํใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล

วนัหยุดนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งสิ้ น 

 ยกเลิกการเดินทาง 25 - 40 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจาํทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 24 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจาํนวนที่บริษัทฯกาํหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอ่ืน

ท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น 

 คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนั

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํ

การออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการ

ปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าทา่นยอมรบัในเง่ือนไขดงักล่าว 

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เขา้–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ทอ่งเท่ียวเทา่นั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือ

ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 
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 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคน

เขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ

หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ

ปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางม้ือ, เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมา

จา่ยขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตท่ีุเกิด

จากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว้

ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนาํมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรบัราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่านํ้ามันหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทาง

บริษทั สงวนสิทธ์ิปรบัราคาตัว๋ดงักลา่ว 

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจาํกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือคา่ทวัรท์ั้งหมด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาํ

ใหท้่านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรท่ีทาํใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น 

ทา่นตอ้งทาํพาสปอรต์เลม่ใหม่ก่อนทาํการจองทวัร ์ 

 กรณีมี คดีความ ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว่์าท่าน

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี หญิงตั้งครรภ ์ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง** 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 


